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Ar grandiozu deju lieluzvedu-
mu „Māras zeme” Daugavas stadio-
nā un lielkoncertu „Zvaigžņu ceļā” 
Mežaparka Lielajā estrādē svētdien 
izskanēja XXVI Vispārējie latviešu 
Dziesmu un XVI Deju svētki. Dzies-
ma un deja vienoja tautu, radot kopī-
bas sajūtu, spēku, mīlestību un lep-
numu par mūsu Latviju. Dziesmu un 
deju svētki ir grandiozākais notikums 
un lielākā bagātība Latvijas kultūras 
dzīvē, kas reizi piecos gados vienas 
nedēļas garumā aizrauj tūkstošiem 
dalībnieku, skatītāju un klausītāju.  
Šī nedēļa nebija izņēmums, jo svētki 
tika svinēti no visas sirds!   

Šogad svētku nedēļā Rīgā iera-
dās 43 000 dalībnieku no 118 Lat-
vijas pašvaldībām, kā arī citām pa-
saules valstīm, kur latvieši uztur un 
attīsta Dziesmu un deju svētku tradī-
ciju. Smiltenes novadu svētkos pār-
stāvēja 17 kolektīvi, 473 dalībnieki, 
savukārt kopējais svētkos iesaistīto 
cilvēku skaits bija vairāk kā 500, tai 
skaitā autobusu šoferi, pašvaldības 
policisti, koordinatori un mediķis.

Simtgades Dziesmu un deju 
svētki tika atklāti ar svētku gājienu 
1. jūlijā, uz kuru Smiltenes novada 
kolektīvi devās īpaši izrotātos auto-
busos kopīgi no Smiltenes Baznīcas 
laukuma, pirms ceļa nodziedot sev, 
Smiltenei un Latvijai spēka dziesmu 
kopā ar grupu „Vairogi”. 

Svētku nedēļu aizsāka Smilte-
nes pilsētas Kultūras centra vidējās 
paaudzes deju kolektīvs „Ieviņa”, 
kuri uz pirmajiem mēģinājumiem 
Rīgā devās jau 30. jūnijā. „Ieviņa” 
svētku laikā piedalījās trīs dažā-
dos koncertos – deju koncertā „Vēl 
simts gadi dejai” Arēnā Rīga, deju 
lieluzvedumā „Māras zeme” Dauga-
vas stadionā un noslēguma koncertā 
„Zvaigžņu ceļā” Mežaparka estrādē.

Svētku laikā notika vairāk nekā 
65 dažādi pasākumi, no kuriem deju 
lieluzvedumā „Māras zeme” piedalī-
jās visi 9 Smiltenes novada deju ko-
lektīvi, savukārt noslēguma koncertā 
„Zvaigžņu ceļā” Mežaparka atjauno-
tajā estrādē uz skatuves starp 12 000 
dziedātāju atradās arī 173 dziedātāji 
no Smiltenes koriem. Noslēguma 
koncertā „Zvaigžņu ceļā” piedalījās 
arī pūtēju orķestris, pirms tam pieda-
loties pūtēju dižkoncertā Esplanādē 
6. jūlijā. Senioru koris „Mežābele” 
piedalījās arī 2. jūlija senioru koru 
koncertā „Margodama saule lēca” 
Vērmanes dārzā. Smiltenes novada 
tautas lietišķās mākslas kolektīvu 
darbi tika izstādīti tautas lietišķās 
mākslas izstādē „Radītprieks”, savu-
kārt grundzālietes Ingas Ķesteres un 
TLMS „Smiltene” radītie tautas tēr-
pi izrādīti Latviešu tautas tērpu skatē 
koncertzālē Palladium. Blomes tau-
tas nama amatierteātris „SIA”, kurš 
tika uzaicināts piedalīties svētkos 

Esam lepni par kuplo Dziesmu un Deju svētku dalībnieku skaitu – 
viņi dejoja, spēlēja, dziedāja no visas sirds!

ar A. Jurgenas darbu „Austras grā-
mata”, Rīgā Dailes teātrī viesojās 5. 
jūlijā, izrāde tika translēta interneta 
portāla lsm.lv tiešraidē.

Smiltenes vidusskolas kora 
„Lido” dziedātājs Normunds Lī-
daciņš par savām svētku sajūtām 
stāsta: „Gan noslēguma koncerta 
ģenerālmēģinājumā, gan pašā nos-
lēguma koncertā saņēmu negaidīti 
lielu patriotisma sajūtu lādiņu! Biju 
gatavojies, zināju, ka šādas patrio-
tisma emocijas būs, taču nebiju ie-
domājies, ka viņas var būt tik spēcī-
gas. Bija liels gandarījums un bauda 
dziedāt Latvijas jauno komponistu 
dziesmu svētkiem sagatavotās dzies-
mas! Ļoti patika kolektīvu tautas tēr-
pu krāšņais daudzveidīgums. Šķiet, 
gadu no gada šie tērpi mainās, citi 
kļūst krāšņāki, citi mūsdienīgi ele-
ganti, kas nepārprotami apliecina šo 

kolektīvu un katra individuāla cilvē-
ka vēlmi padarīt šos svētkus un mūsu 
valsti krāšņāku un stiprāku. Mēs 
viennozīmīgi varam būt lepna valsts 
uz pasaules kartes par to ka mums ir 
šādas tradīcijas un šādi svētki!”

TLMS „Smiltene” vadītāja Lie-
ne Strazdiņa: „Dziesmu svētkos stu-
dija ir kā mazi rūķīši, kas rūpējas, 
lai tie, kas kāpj uz skatuves izskatītos 
un justos labi. Ir tik jauki vērot savē-
jos, viņu smaidīgās sejas un redzēt, 
ka tas, kā viņi izskatās, daļēji ir arī 
mūsu nopelns. Vērmanes dārzā de-
monstrējot rokdarbus, saņēmām 
milzum daudz enerģijas no apmeklē-
tājiem un to nebeidzamo interesi, kā 
rokdarbi tiek darināti. Lepojamies, 
ka Smiltenes vārds izskanēja arī 
Tautas tērpu skatē un mūsu darinā-
jumi rotā Lietišķās mākslas izstādi 
„Radītprieks”.”

šādos svētkos. Man pašai šie jau ir 
otrie lielie Dziesmu un Deju svēt-
ki un varu teikt, ka šos svētkus būs 
grūti pārspēt. Deju kolektīvs „Pie-
sitiens” svētkus tiešām izbaudīja no 
visas sirds un mēs esam ļoti pateicīgi 
mūsu novadam par sniegto atbalstu 
gan fi nansiālo, gan morālo.”

Smiltenes novada domes priekš-
sēdētājs Gints Kukainis: „Šī nedēļa 
mūsu Latvijas simtgades gadā bija 
īpaša – Dziesmu un deju svētki ik-
vienam atmiņā paliks ar lielu kopī-
bas sajūtu, enerģiju un spēku. Mēs 
kopā esam paveikuši milzīgu darbu. 
Ar lielu mīlestību un no visas sirds 
ir dejots, dziedāts, spēlēts un godam 
pārstāvēts Smiltenes novads. Pal-
dies mūsu kolektīvu vadītājiem un 
dalībniekiem par paveikto. Turpiniet 
vest savu kolektīvu ar pārliecību un 
lepnumu par sevi, savu ģimeni, savu 

novadu! Lai svētkos gūtā enerģija, 
spēks un kopības sajūta mūs pavada 
turpmākajos izaicinājumos!”

Paldies visiem novada amatier-
mākslas kolektīviem, kuri ar lepnu-
mu un aizrautību XXVI Vispārē-
jos latviešu Dziesmu un XVI Deju 
svētkos pārstāvēja Smiltenes nova-
du. Paldies kolektīvu vadītājiem un 
dalībniekiem no Smiltenes pilsētas 
Kultūras centra vidējās paaudzes deju 
kolektīva „Ieviņa” (vadītājs Reinis 
Rešetins), Smiltenes pilsētas Kultū-
ras centra jauktā kora „Vidzemīte” 
(vadītājas Baiba Žēbina un Dzidra 
Jēkabsone), Smiltenes pilsētas Kul-
tūras centra jauktā kora „Pakalni” 
(vadītājs Ēriks Derums), Smiltenes 
pilsētas Kultūras centra senioru kora 
„Mežābele” (vadītāja Velta Isprav-
ņikova), Smiltenes pilsētas Kultū-
ras centra pūtēju orķestra (vadītāji 
Pēteris Vilks un Jānis Salakalns), 
Smiltenes vidusskolas jauniešu kora 
„Lido” (vadītājas Valda Sedola un 
Ilze Megne), Blomes tautas nama 
amatierteātra „SIA” (vadītāja Gita 
Skadiņa), Blomes tautas nama Tau-
tas lietišķās mākslas pulciņa „Blu-
menhof” (vadītāja Inese Puriņa), 
Smiltenes Tautas lietišķās mākslas 
studijas „Smiltene” (vadītāja Liene 
Strazdiņa), Bilskas pagasta jauniešu 
deju kolektīva „Piesitiens” (vadī-
tāja Evita Kaķīte-Brasa), Blomes 
tautas nama jauniešu deju kolektīva 
„Atspēriens” (vadītāja Evita Kaķī-
te-Brasa), Grundzāles kultūras nama 
jauniešu deju kolektīva „Riedēni” 
(vadītāja Inga Ķestere), Grundzāles 
kultūras nama vidējās paaudzes deju 
kolektīva „Rieda” (vadītāja Inga 
Ķestere), Smiltenes pagasta vidējās 
paaudzes deju kolektīva „Sanācēji” 
(vadītāja Anda Kalniņa), Smiltenes 
tehnikuma jauniešu deju kolektīva 
„Amatnieki” (vadītāja Anda Kalni-
ņa), Palsmanes kultūras nama vidē-
jās paaudzes deju kolektīva „Cīru-
lis” (vadītāja Aija Zeibote), Variņu 
tautas nama vidējās paaudzes deju 
kolektīva „Varis” (vadītāja Laila 
Legzdiņa). 

Piedzīvota emocijām un iespai-
diem bagāta svētku nedēļa! Esam 
gandarīti, ka varējām būt daļa no 
Latvijas valsts simtgades, to veidojot 
un piedzīvojot. XXVI Vispārējie lat-
viešu Dziesmu un XVI Deju svētki 
mūžam paliks kā 2018. gada Latvijas 
simtgades dzimšanas dienas skaistā-
kais un grandiozākais notikums!

Lepni par savu valsti, priecīgi 
par savu novadu!

Sagatavoja:
Iveta Gutāne,

Smiltenes novada Kultūras pārvalde
Marita Mūze,

Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Deju kolektīva „Piesitiens” de-
jotāja Samanta: „Būt svētkos bija 
fantastiski. Deju lieluzvedums „Mā-
ras zeme” bija visskaistākais kon-
certs, kurā esam piedalījušies. Dejo-
jot Daugavas stadionā, visu ķermeni 
pārņēma tāda īpaša piederības sa-
jūta Latvijai. Katrs solis, kuru spē-
ru dejas laikā, nesa spēku. Uz lau-
kuma es izjūtu latviskumu. Ir vērts 
cīnīties, lai gūtu iespēju piedalīties 

Smiltenes tautas tērps skatē 
(Foto: Aivars Liepiņš).

Smiltenes novads Svētku gājienā  (Foto: Santa Sinka/Ziemeļlatvija).

TDA „Ieviņa”  (Foto: Santa Sinka/Ziemeļlatvija).

Jauniešu koris „Lido” (Foto: Santa Sinka/Ziemeļlatvija).
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dārziņu uzmērot dabā.

17. Iznomāt zemes vienības Ezera iela 6, 
Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415 010 0301, 
daļu 620 m2 platībā mazdārziņam līdz 2022.
gada 31. decembrim. Platība var tikt precizēta 
dārziņu uzmērot dabā.

18. Iznomāt zemes vienību „Ozolkalns”, 
Grundzāles pagastā, kadastra apzīmējums 9458 
002 0121, 7,7 ha platībā lauksaimnieciskai iz-
mantošanai līdz 2028. gada 31. decembrim. 
Platība var tikt precizēta zemes vienību uzmērot 
dabā.

19. Iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbil-
dību „Andruks” zemes vienības Atmodas iela 
4A, Smiltenē, daļu, kadastra apzīmējums 9415 
004 0005, 350 m2 platībā komercdarbības veik-
šanai (pārvietojamās ēkas novietošanai). Nomas 
līguma termiņu noteikt 3 (trīs) gadi.

20. Iznomāt individuālajam komersantam 
„Smilts” zemes vienības Atmodas iela 4A, Smil-
tenē, daļu, kadastra apzīmējums 9415 004 0005, 
281 m2 platībā komercdarbības veikšanai (pār-
vietojamās ēkas novietošanai). Nomas līguma 
termiņu noteikt 3 (trīs) gadi.

21. Iznomāt zemes vienību ar kadastra apzī-
mējumu 9415 003 0005  200 m2 platībā mazdār-
ziņam līdz 2022. gada 31. decembrim. Platība 
var tikt precizēta dārziņu uzmērot dabā. 

22. Iznomāt zemes vienību „Jaunludzītes”, 
Launkalnes pagastā, kadastra apzīmējums 9470 
002 0063, 1,0 ha platībā lauksaimnieciskai iz-
mantošanai līdz 2028. gada 31. decembrim. 
Platība var tikt precizēta zemes vienību uzmērot 
dabā.

23. Iznomāt zemes vienību „Centra garāža 
Nr. 7”, Launkalnes pagastā, kadastra apzīmē-
jums 9470 010 0197, 0,004 ha platībā garāžas 
ēkas uzturēšanai līdz 2028. gada 31. decem-
brim. 

24. Pārtraukt zemes nomas līgumu Nr. 
122/2016 par zemes vienības „Lejas Purenes”, 
Launkalnes pagastā, iznomāšanu 0,2330 ha pla-
tībā. 

25. Slēgt līgumu par ceļa servitūta (tiesību 
uz braucamo ceļu) izmantošanu pār īpašumu 
„Prāmnieki”, Launkalnes pagastā. Servitūta ceļa 
garums 176 m, platums 4,0 m – kopējā servitūta 
platība 704 m2. Servitūta ceļa garums, platums 
un platība var tikt precizēta pie servitūta uzmē-
rīšanas dabā.

26. Apstiprināt aktualizēto Smiltenes nova-
da attīstības programmas 2012. – 2018. gadam 
Rīcības plānu un Investīciju plānu.

27. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldī-
bas 2017. gada publisko pārskatu.

28. Slēgt ar VAS „Latvijas Valsts radio un 
televīzijas centrs” līgumu par sadarbību Eiropas 
Savienības fonda projekta Nr. 2.1.1.0/16/I/001 
„Elektroniskās sakaru infrastruktūras uzlaboša-
na lauku teritorijās” īstenošanā Nr. 2018 – 227.

29. Piešķirt Variņu pagasta pārvaldei līdzfi -
nansējumu 947,35 euro (deviņi simti četrdesmit 
septiņi euro  35 centi) apkures katla iegādei ad-
resē Oktobra iela 7A, Variņu pagasts, Smiltenes 
novads, kur atrodas dzīvojamā māja ar Smilte-
nes pašvaldībai piederošajiem trīs dzīvokļiem. 

30. Apstiprināt maksu par ēdināšanas pakal-
pojumu sniegšanu Variņu pamatskolā skolēnu 
vasaras nometnē, ko organizē Smiltenes bērnu 
un jaunatnes sporta skola, 4,00 euro dienā (trīs 
ēdienreizes) bez PVN vienam cilvēkam.

31. Noteikt Latvijas pašvaldību 17. salido-
jumā „Ar putnu ģerbonī” 2018. gada 14. septem-
brī dalības maksu 30,00 euro (trīsdesmit euro 00 
centi) apmērā par katru dalībnieku no pašvaldī-
bām, kuras nolems piedalīties šajā pasākumā. 

32. Izbeigt 2018. gada 24. maijā noslēgto 
līgumu Nr. SND-S/2-2018 par saskaņojumu 
inventāra uzstādīšanai un glabāšanai. Nodot 
biedrībai „Sabiedrība un attīstība”, reģ. Nr. 
50008217441, bezatlīdzības lietošanā uz 7 ga-
diem no līguma noslēgšanas brīža pašvaldības 
nekustamo mantu – telpas daļu 10 m2 platībā, 
kas atrodas Tautas lietišķās mākslas studijas 
„Smiltene” ēkā Atmodas ielā 2 (kadastra nu-
murs 9415-001-1002-001).

33. Reģistrēt  R.Ā. Dzīvojamo telpu izīrē-
šanas reģistrā vispārējā kārtībā kā personu, ku-
rai nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu 
risināšanā.

34. Reģistrēt  K.V. Dzīvojamo telpu izīrēša-
nas reģistrā vispārējā kārtībā kā personu, kurai 
nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risi-
nāšanā.

35. Izslēgt no pašvaldības dzīvojamās tel-
pas izīrēšanas reģistra R.K.

36. Pagarināt ar A.A. 2017. gadā noslēgtā 
īres līguma par dzīvojamās telpas ar adresi „Dū-
jiņas” 17, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads 
īri, termiņu uz vienu gadu, ar tiesībām īres līgu-
mu pagarināt uz nākamo termiņu.

37. Pagarināt ar G.N. 2016. gadā noslēgtā 
īres līguma par dzīvojamās telpas ar adresi Sko-
las iela 6 dz.2, Grundzāles pagasts, Smiltenes 
novads, īri, termiņu uz vienu gadu, ar tiesībām 
īres līgumu pagarināt uz nākamo termiņu.

38. Pagarināt ar N.T. 2017. gadā noslēgtā 
īres līguma par dzīvojamās telpas ar adresi Sko-
las iela 2 dz. 2, Grundzāles pagasts, Smiltenes 
novads, īri, termiņu uz vienu gadu, ar tiesībām 
īres līgumu pagarināt uz nākamo termiņu.

39. Pagarināt ar E.J. 2017. gadā noslēgtā 
īres līguma par dzīvojamās telpas ar adresi Au-
dēju iela 1dz. 11, Smiltene, Smiltenes novads, 
īri, termiņu uz vienu gadu, ar tiesībām īres līgu-
mu pagarināt uz nākamo termiņu.

40. Apstiprināt zemes nomas tiesību iz-
soles noteikumus nekustamā īpašuma Dakte-
ru iela 2, Smiltenē, 2 (divām) zemes vienības 
daļām (kadastra apzīmējums 9415 002 0314), 
katra 120 m2 platībā. 

41. Apstiprināt sekojošu Smiltenes novada 
pašvaldības telpu, kurās tiek organizēta ēdināša-
na, nomas maksas cenrādi:  Smiltenes vidussko-
lai, Dakteru ielā 27, Smiltenē, ar iznomājamās 
telpas platību 55 m2, nomas maksa 33,00 euro 
bez PVN mēnesī; Smiltenes vidusskolai, Dārza 
ielā 17, Smiltenē, ar iznomājamās telpas platī-
bu 38,73 m2, nomas maksa 23,01 euro bez PVN 
mēnesī; Bilskas pamatskolai, Bilskas pamatsko-
la, Bilskā, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā, 
ar iznomājamās telpas platību 50,4 m2, nomas 
maksa 35,39 euro bez PVN mēnesī; Blomes pa-
matskolai, Cēsu ielā 13, Blomē, Blomes pagas-
tā, Smiltenes novadā, ar iznomājamās telpas pla-
tību 55 m2, nomas maksa 20,83 euro bez PVN 
mēnesī;  Launkalnes sākumskolai, Līvu ielā 5, 
Launkalnē, Launkalnes pagastā, Smiltenes no-
vadā, ar iznomājamās telpas platību 38,9 m2, no-
mas maksa 40,94 euro bez PVN mēnesī.

42. Apstiprināt sabiedriskās apspriešanas 
rezultātus par koku ciršanas ieceri Smiltenes 
novada pašvaldības ceļa nodalījuma joslā ar 
kadastra Nr. 94900030358 blakus Oktobra ielai 
13 un Oktobra ielai 15, Variņos, Variņu pagastā, 
Smiltenes novadā.

43. Apstiprināt uzņēmējdarbības ideju kon-
kursa „Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!” 2018. 
gada konkursa rezultātus un slēgt vienošanās par 
līdzfi nansējuma piešķiršanu ar sekojošiem pie-
teikumu iesniedzējiem:

Projekts „IK „M. Purmalis” uzņēmējdarbī-• 
bas nodrošināšana” piešķirt līdzfi nansēju-
mu 1588,49 euro apmērā;
Projekts „Peldošas – braucošas mājas pro-• 
totipa izstrāde”, iesniedzējs A.L., piešķirt 
līdzfi nansējumu 2999,00 euro apmērā;
Projekts „Airi un pedāļi – priekam un vese-• 
lībai”, iesniedzējs SIA „IG activities”, pie-
šķirt daļēju līdzfi nansējumu – velokartingu, 
velosēdeklīšu un aizsargķiveres iegādāšanai 
1600,00 euro apmērā.
Projekts „Annes Laivas”, piešķirt daļēju fi -• 
nansējumu – laivu transporta piekabes iegā-
dei 963,80 euro apmērā. 
Projekts „EK BŪVE LV efektivitātes cel-• 
šana”, iesniedzējs SIA „EK BŪVE LV”, 
piešķirt daļēju fi nansējumu – instrumentu  
iegādei 1848,71 euro apmērā. 
44. Apstiprināt par Smiltenes sadarbības 

teritorijas Civilās aizsardzības komisijas locekli  
VUGD VRB Alūksnes daļas Apes posteņa ko-

mandieri,  leitnantu Daini Smarodu. Izslēgt no 
Smiltenes sadarbības teritorijas Civilās aizsar-
dzības komisijas Jāni Leiti.

45. Apstiprināt Nolikumu Nr. 7/18 „Smil-
tenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 
komisijas nolikums”.

46. Izdarīt Smiltenes novada domes 2014.
gada 24. oktobra noteikumos „Noteikumi Nr. 
3/14 par vienotas atlīdzības sistēmu Smiltenes 
novada pašvaldības budžeta iestādēs” grozīju-
mus.

47. Apstiprināt „Pārskatu par Smiltenes 
novada izglītības attīstības plāna 2015. – 2020.
gadam īstenošanu 2017./18. mācību gadā”. Ap-
stiprināt precizēto „Smiltenes novada izglītības 
attīstības plāna 2015. – 2020. gadam Rīcības 
plānu”.

48. Piešķirt Smiltenes novada domes līdz-
fi nansējumu 3736,34 euro (trīs tūkstoši septi-
ņi simti trīsdesmit seši euro 34 centi) apmērā 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Silva 3a, 
Silvā, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, 
iesniegtā pieteikumu par projekta „Dzīvojamo 
māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošana” 
ieceres realizēšanai.

49. Piešķirt Smiltenes novada domes līdz-
fi nansējumu 2444,38 euro (divi tūkstoši čet-
ri simti četrdesmit četri euro 38 centi) apmērā 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Daugavas ielā 
64, Smiltenē, iesniegtā pieteikuma par projekta 
„Dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labie-
kārtošana” ieceres realizēšanai.

Sagatavoja: Evita Sirmā,
Kancelejas nodaļas vadītāja

2018. gada 27. jūnijā notika kārtējā Smil-
tenes novada domes sēde, kurā tika pieņemti 
sekojoši lēmumi:

1. Atteikt SIA „LVBet” (reģistrācijas Nr. 
50203083121, juridiskā adrese: Elizabetes iela 
33 - 7, Rīga, LV-1010) atvērt un organizēt azart-
spēles spēļu zālē Baznīcas laukumā 15, Smilte-
nē, Smiltenes novadā.

2. Par nekustamā īpašuma „Akacis”, Silvā, 
Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, atsavinā-
šanu. Garāžu īpašnieku kooperatīvai sabiedrībai 
„Akaciss” mēneša laikā no lēmuma saņemšanas 
dienas samaksāt 1000 euro (viens tūkstotis euro) 
Smiltenes novada domes kontā.

3. Uzsākt nekustamā īpašuma „Kalna Pure-
nes”, Launkalnes pagastā, kadastra numurs 9470 
010 0277, kas sastāv no vienas zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 9470 010 0268,  0,1841 
ha platībā atsavināšanas procedūru.

4. Uzsākt zemes vienības ar kadastra apzī-
mējumu 9480 003 0263 0,4266 ha platībā, Smil-
tenes pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanas 
procedūru.

5. Uzsākt zemes vienības ar kadastra apzī-
mējumu 9444 007 0202 0,9721 ha platībā, Smil-
tenes pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanas 
procedūru.

6. Par nekustamā īpašuma „Čiekuri”, Bils-
kas pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanu. 
G.P. mēneša laikā no lēmuma saņemšanas die-
nas samaksāt 5742 euro (pieci tūkstoši septiņi 
simti četrdesmit divi euro) Smiltenes novada 
domes kontā.

7. Uzsākt dzīvokļa īpašuma „Raibaci”-8, 
Grundzālē, Grundzāles pagastā, Smiltenes no-
vadā, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 8, 427/3384 
kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu 
mājas, 427/3384 kopīpašuma domājamās daļas 
no sešām saimniecības ēkām un 427/3384 kop-
īpašuma domājamās daļas no mājai piesaistītā 
zemesgabala, atsavināšanas procedūru.

8. Uzsākt dzīvokļa īpašuma „Raibaci”-9, 
Grundzālē, Grundzāles pagastā, Smiltenes no-
vadā, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 9, 195/3384 
kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu 
mājas, 195/3384 kopīpašuma domājamās daļas 
no sešām saimniecības ēkām un 195/3384 kop-
īpašuma domājamās daļas no mājai piesaistītā 
zemesgabala, atsavināšanas procedūru.

9. Piešķirt telpu grupai ar kadastra apzīmēju-
mu 9490 003 0260 001 001  adresi „Lazdaines”-1, 
Variņu pagasts, Smiltenes novads. Piešķirt telpu 
grupai ar kadastra apzīmējumu 9490 003 0260 
001 002  adresi „Lazdaines”-2, Variņu pagasts, 
Smiltenes novads.

10. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
9415 003 0005 0,02 ha platībā – pagaidu atļautā 
zemes izmantošana sakņu dārziem (kods 0502).

11. Pārtraukt zemes nomu uz ½ domājamo 
daļu nekustamā īpašuma „Zarvāļapses”, Blomes 
pagastā, kadastra apzīmējums 9446 003 0207 
(nomas līgums Nr. 56/2017).

12. Pārtraukt zemes nomas līgumu Nr. 
120/2011 par zemes vienības „Centra garāža Nr. 
7”, Launkalnes pagastā, iznomāšanu 0,0040 ha 
platībā. 

13. Iznomāt zemes vienību „Zarvāļapses”, 
Blomes pagastā ½ domājamo daļu, kadastra ap-
zīmējums 9446 003 0207, ēkas ar kadastra apzī-
mējumu 9446 003 0207 001 ½ domājamās daļas 
uzturēšanai līdz 2028. gada 31. decembrim.

14. Iznomāt zemes vienības Ezera iela 6, 
Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415 010 0301, 
daļu 390 m2 platībā mazdārziņam līdz 2022.
gada 31. decembrim. Platība var tikt precizēta 
dārziņu uzmērot dabā.

15. Iznomāt zemes vienības Ezera iela 6, 
Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415 010 0301, 
daļu 569 m2 platībā mazdārziņam līdz 2022.
gada 31. decembrim. Platība var tikt precizēta 
dārziņu uzmērot dabā.

16. Iznomāt zemes vienības Ezera iela 6, 
Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415 010 0301, 
daļu 370 m2 platībā mazdārziņam līdz 2022.
gada 31. decembrim. Platība var tikt precizēta 

Atsauces uz kļūdu 
labojumu drukātajā 
„Smiltenes Novada 

Domes Vēstis” 
15.05.2018. Nr. 6 (77)

Publicētajā nekrologā „Mūžībā aiz-
gājusi Smiltenes tehnikuma skolotāja 
Irita Tepere”, palikusi nepamanīta kļūda. 
Precizējam, ka I. Tepere mūžībā aizgāja 
03.06.2018. Izsakām līdzjūtību tuvinie-
kiem, draugiem, kolēģiem un atvainoja-
mies par publikācijā esošo kļūdu datumā. 

Tehniska kļūda Smiltenes novada 
domes lēmumu numerācijā.  46. punkts 
ir „Par nokavēto nodokļu maksājumu pie-
dziņu bezstrīda gadījumā”, 47. Apstipri-
nāt maksu par ēdināšanas pakalpojumu 
sniegšanu Palsmanes pamatskolā viesiem 
no Nīderlandes laikā no 2018. gada 18. 
jūnija līdz 22. jūnijam EUR 7,85 dienā 
(trīs ēdienreizes) bez PVN vienam cil-
vēkam. Atvainojamies par sagādātajām 
neērtībām!

Smiltenes novada Dzimtsarakstu no-
daļā jūnija mēnesī reģistrēti 10 jaundzi-
mušie un sastādīti 16 miršanas reģistri.

Jūnija mēnesī dzimšanas apliecības 
saņēmuši 7 zēni un 3 meitenes.

Aizsaulē aizgājuši desmit vīrieši un 
sešas sievietes. Miruši 5 – Smiltenes pil-
sētas iedzīvotāji, pa  2 – Bilskas, Launkal-
nes un Palsmanes pagasta iedzīvotājiem 
un pa 1 –  Brantu, Grundzāles, Smiltenes 
un Trapenes pagasta  iedzīvotājam un Rī-
gas pilsētas iedzīvotājam.

Kopumā līdz 2018. gada 1. jūlijam 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 65 jaun-
dzimušie, 91 miršanas reģistrs un  noslēg-
tas 18 laulības.   

Dace Ērģele,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 

Dzimtsarakstu 
nodaļa informē
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Pašvaldībā

Valsts reģionālās 
attīstības aģentūra

Projekta „Pa-
sākumi vietējās sa-
biedrības veselības 
veicināšanai Smil-
tenes novadā”, Nr. 
9.2.4.2/16/I/052, ietvaros tiek rī-
kota aktīvā ekskursija uz Ventspili. 
Ekskursijai var pieteikties Smilte-
nes novada iedzīvotāji no 54 gadu 
vecuma. 

Aktīvā ekskursija uz Ventspili 
tiks organizēta no 16. līdz 17. au-
gustam, būs nodrošināts bezmaksas 
transports, naktsmītnes un fi ziskās 
aktivitātes – vingrošana, pastaigas, 
nūjošanas nodarbības gar jūru, kā 

Aicinām doties Smiltenes 
novada seniorus bezmaksas 
aktīvā 2 dienu ekskursijā uz 

Ventspili

arī būs iespējams apskatīt Ventspili, 
braukt ar kuģīti „Hercogs Jēkabs” 
u.c.

Detalizētāka informācija un 
pieteikšanās līdz 2018. gada 1. 
augustam vai līdz grupas nokom-
plektēšanai pie Sociālā dienesta 
darbinieces Anitas Šteinbergas, tel. 
28680831 vai e-pasts anita.stein-
berga@smiltene.lv.  Vietu skaits ir 
ierobežots.

Smiltenes novada dome sa-
darbībā ar biedrību sporta klubs 
„VeloLifestyle” organizē bērniem 
un jauniešiem pasākumu „Drošas 
riteņošanas diena”, kas norisinā-
sies 18. jūlijā. Pasākuma ietvaros 
dalībnieki aicināti piedalīties velo 
pārgājienā, kas notiks maršrutā Slī-
pi – Smiltene – Slīpi. Pulcēšanās 
un izbraukšana no atpūtas kom-
pleksa „Slīpi” plkst. 10:00 (posms 
Slīpi – Smiltene, 9 km). Dalībnieki 
velo pārgājienam aicināti iepriekš 
pieteikties līdz 17. jūlijam pie 
Gundara Cera pa tālruni 29113132 
(vietu skaits ierobežots).

No atpūtas kompleksa „Slīpi” 
velo pārgājiena dalībnieki dosies 
uz Smiltenes pilsētas skeitparku, 
Gaujas ielā 1, kur plkst. 11:00 no-
tiks drošas riteņošanas instruktāža 
un paraugdemonstrējumi. Būs ie-
spēja uzzināt, kā droši pārvieto-
ties uz ielas un ceļiem, izmēģināt 
sporta velosipēdus kopā ar sporta 
kluba „VeloLifestyle” sportistiem. 
Savukārt ekstrēmus paraugde-
monstrējumus sniegs velokoman-
da „GreenTrials”.  Bērni un jau-
nieši aicināti apmeklēt pasākumu 
arī, ja nepiedalās velo pārgājienā.

Atgādinām, ka Smiltenes pil-
sētas skeitparkā maijā un jūnijā 
notika skeitparka elementu segu-
mu un konstrukciju atjaunošanas 
darbi. Ar „Drošas riteņošanas die-
na” pasākumu un paraugdemons-
trējumiem atklāsim skeitparka uz-
labojumus. 

Pasākums tiek organizēts pro-
jekta „Ģimenes atbalsta pasākumi 
Smiltenes novadā” ietvaros, kura 
mērķis ir veidot ģimenēm drau-
dzīgu vidi, labiekārtojot Smiltenes 
pilsētas bērnu rotaļu laukumu un 
skeitparku, kā arī veicināt pozitī-
vās attieksmes veidošanu sabied-
rībā starp dažādām sabiedrības 
grupām, organizējot pasākumus 
sabiedrības līdzdalības veicināša-
nai, sadarbībā ar biedrībām „Lat-
vijas Sarkano Krustu” un „VeloLi-
festyle”. 

Projekts tiek fi nansēts no 
Valsts reģionālās attīstības aģen-
tūras Latvijas valsts budžeta fi nan-
sētās mērķprogrammas „Ģimeņu 
atbalsta projektu konkurss pašval-
dībām sadarbībā ar NVO”, pro-
jekta „Ģimeņu atbalsta pasākumi 
Smiltenes novadā” ietvaros.

Projekta kopējās plānotās iz-
maksas 22 476,46 euro, no kurām 
15 508,76 euro ir valsts budžeta 
mērķprogrammas fi nansējums un 
6967,70 euro ir Smiltenes novada 
domes līdzfi nansējums.

Lita Kalniņa,
Attīstības un plānošanas nodaļas

Projektu vadītāja

Drošas 
riteņošanas 

diena bērniem 
un jauniešiemSmiltenes novada dome jau 

otro gadu pēc kārtas rīkoja uzņē-
mējdarbības konkursu „Esi uzņē-
mējs Smiltenes novadā!”. Kon-
kursa mērķis ir sniegt atbalstu 
Smiltenes novada uzņēmumu un 
fi zisko personu projektiem, kas tiek 
realizēti Smiltenes novadā un kuru 
rezultātā tiek radīti jauni produkti 
un pakalpojumi vai tiek radītas jau-
nas darbavietas. Pavisam kopā tika 
iesniegti 12 pieteikumi. Konkursa 
pieteikumus izvērtēja vērtēšanas 
komisija, kuras sastāvā bija gan 
Smiltenes novada domes deputāts 
un speciālisti, gan uzņēmējs un Fi-
nanšu institūcijas „Altum” pārstā-
vis. Kā konsultants tika pieaicināts 
Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūras Valmieras biznesa inku-
batora pārstāvis.

Konkurss norisinājās trīs kār-
tās, kur pirmajā un otrajā kārtā 
projekta pieteikums tika vērtēts 
pēc administratīviem, fi nanšu un 
kvalitātes kritērijiem, bet trešajā 
kārtā pretendenti prezentēja savas 
biznesa idejas vērtēšanas komisi-
jai. Izvērtējot projektus, konkursa 
komisija pieņēma lēmumu atbalstīt 
šādus projektus:

1. „IK „M. Purmalis” uzņē-
mējdarbības nodrošināšana”, kura 
mērķis ir Smiltenes novadā radīt 
jaunu pakalpojumu – koka detaļu 
savienošanu ar slēptiem savieno-
jumiem (neizmantojot mūsdienu 
skrūves, naglas).  Tas dos iespē-
ju atjaunot senču ēkas, kvalitatīvi 
nomainīt bojātās un nokalpojušās 
koka konstrukcijas vai to posmus 
ar autentiskiem materiāliem. Līdz-
fi nansējums tiek piešķirts 1588,49 
euro apmērā.

2. „Peldošas – braucošas mājas 
prototipa izstrāde”, kura mērķis ir 
izveidot dizaina prototipa darbnīcu 
peldošu un braucošu māju idejas 
realizācijai. Projekta vīzija ir radīt 
produktu un dizaina laboratoriju, 
kas fokusējas uz dažādu produktu 
modelēšanu caur eksperimentu, 

Noslēdzies uzņēmējdarbības 
ideju konkurss „Esi uzņēmējs 

Smiltenes novadā!”
uzsverot augsto tehnoloģiju, da-
bīgo un vietējo materiālu apgūša-
nu. Līdzfi nansējums tiek piešķirts 
2999,00 euro apmērā.

3. „Airi un pedāļi – priekam 
un veselībai”, kura mērķis ir da-
žādot nomas piedāvājumu, veicot 
investīcijas inventāra iegādei. Tiek 
piešķirts daļējs līdzfi nansējums 
– velokartingu, velosipēdistu aiz-
sargķiveru un bērnu velosēdeklīšu 
iegādei 1600,00 euro apmērā.

4. „Annes Laivas”, kuras mēr-
ķis ir veicināt ūdens tūrisma attīs-
tību, piedāvājot ūdens ekipējumus 
Tepera, Niedrāja ezeros un upju 
maršrutos- Gaujas augštecē. Tiek 
piešķirts daļējs līdzfi nansējums – 
laivu transporta piekabes iegādei 
963,80 euro apmērā.

5. „EK BŪVE LV efektivitātes 
celšana”, kura mērķis ir celt darba 
efektivitāti, iegādājoties papildus 
tehnisko nodrošinājumu būvniecī-
bas pakalpojumu sniegšanai, kā arī 
palielināt darba vietas uzņēmumā 
SIA „EK BŪVE LV”. Tiek piešķirts 
daļējs fi nansējums – instrumentu 
iegādei 1848,71 euro apmērā.

Smiltenes novada dome izsa-
ka lielu pateicību visiem konkursa 
pretendentiem, kuri iesniedza savas 
projekta idejas, no kurām visas ir 
ļoti vērtīgas. Paldies arī konkur-
sa komisijai par ieguldīto laiku un 
darbu pieteikumu vērtēšanā. Aici-
nām visus iedzīvotājus, kuriem ir 
iecere vai ideja uzņēmējdarbības 
uzsākšanai, sekot līdzi pašvaldī-
bas informācijai novada mājaslapā  
www.smiltene.lv un bezmaksas in-
formatīvajā izdevumā „Smiltenes 
novada Domes Vēstis”, lai laikus 
sagatavotu un iesniegtu pieteikumu 
nākamā gada uzņēmējdarbības ideju 
konkursam. Vēlam visiem konkursa 
dalībniekiem īstenot savas idejas un 
sasniegt izvirzītos mērķus!

Ieva Dille,
Attīstības un plānošanas 

nodaļas
Projektu vadītāja

Projekta „Life Adaptate” 
sanāksme Smiltenē

No 19. līdz 21. jūnijam Smil-
tenē norisinājās projekta „Kopēja 
metodika ilgtspējīgas enerģētikas 
un klimata rīcības plānu attīstībai 
Eiropas pašvaldībās” (LIFE ADAP-
TATE) LIFE16 CCA/ES/000049” 
sanāksme, uz kuru ieradās projekta 
partneri no Spānijas un Portugāles. 

Projekta mērķis ir veicināt kli-
mata politikas un tiesību aktu uzla-
bošanu vietējā līmenī Eiropas Savie-
nībā, jo īpaši izstrādājot, izmēģinot 
un demonstrējot klimata pārmaiņu 
pielāgošanās stratēģijas un rīcības 
plānus, kā arī izveidot pilotprojek-
tus klimata pārmaiņu pielāgošanai 
vai samazināšanai. Projektā ir 11 
partneri: Latvijas pašvaldība (Smil-
tene), Spānijas pašvaldības (Aguila, 
Kartahena, Lorka),  Portugāles paš-
valdības (Mertola, Alfândega da Fé)  
un inženierkonsultatīvās institūcijas 
(INFO, EuroVertice, IrRADIARE, 
CARM, EKODOMA).

Sanāksme sākās, iepazīstinot 
partnerus ar projekta darbības gaitu, 
pirmajos mēnešos paveikto, kā arī 
tika apspriesti pasākumi, kas jāievē-

ro, izstrādājot ilgtspējīgas enerģēti-
kas un klimata rīcības plānus.  Katra 
pašvaldība bija sagatavojusi prezen-
tāciju par pilotprojektu. Smiltenes 
pašvaldība prezentēja pilotprojekta  
„Smiltenes Vidusezera hidrotehnis-
ko būvju pārbūve un ezera tīrīšana” 
virzību, kura ietvaros ir plānots at-
jaunot slūžas, tās aprīkojot ar auto-
mātisku pacēlējmehānismu ūdens 
līmeņa kontrolēšanai Vidusezerā, kā 
arī Vidusezera tīrīšana un padziļinā-
šana – sanesumu, dūņu izrakšana.  
Sanāksmes laikā tika arī precizētas 
un noteiktas nākamās projekta ak-
tivitātes un apskatīta pilotprojekta 
vieta – Vidusezers. 

Projektu „LIFE ADAPTATE” 
plānots īstenot līdz 30.09.2021. 
Projekta kopējās plānotās izmaksas 
3 214 997,00 euro, no kurām Smil-
tenes novada domes izmaksu daļa ir 
291 461,00 euro. Sīkāka informācija 
par projektu: www.lifeadaptate.eu.

Ieva Dille,
Attīstības un plānošanas nodaļas

Projektu vadītāja
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Aicinām iedzīvotājus 
piedalīties projekta 

„Pasākumi vietējās sabiedrības 
veselības veicināšanai 

Smiltenes novadā” aktivitātēs 
Smiltenes no-

vada dome īsteno 
projektu „Pasākumi 
vietējās sabiedrī-
bas veselības vei-
cināšanai Smiltenes novadā” Nr. 
9.2.4.2/16/I/052. Aicinām Smiltenes 
novada iedzīvotājus piedalīties bez-
maksas pasākumos. Projekta ietva-
ros ir paredzētas šādas aktivitātes:

Vingrošana bērniem fi ziote-
rapeitu vadībā. Nodarbību mērķis 
ir sekmēt bērnu lokanību, veiklību, 
koordināciju un uzlabot fi zisko iz-
turību, apgūt vingrojumus, kas iz-
mantojami ikdienā savas veselības 
uzlabošanai. Nodarbības vada fi zio-
terapeits, kas nodarbību slodzi un 
veidu piemēros veselības stāvoklim 
un fi ziskās sagatavotības pakāpei. 
Informācija un pieteikšanās pēc ie-
priekšēja pieraksta pie fi zioterapeita 
Didža Lūkina, tālr. 26390486. 

Nūjošanas nodarbības. Pul-
cēšanās trešdienās plkst. 19.00 pie 
Pilskalna sarga, ceturtdienās plkst. 
19.00 pie Tepera ezera. Nūjošana ir 
piemērota visu vecumu un jebkādas 
fi ziskās sagatavotības cilvēkiem. 
Tehniski pareiza nūjošana nodarbi-
na ap 90% cilvēka muskuļu, neradot 
lielu slodzi locītavām, bet palīdzot 
regulēt ķermeņa svaru, uzlabojot 
sirds un asinsvadu sistēmu, nodro-
šinot visu ķermeni ar vienmērīgu 
slodzi, kuru katram ir iespējams re-

gulēt atkarībā no fi ziskās sagatavotī-
bas. Nūjošanas nodarbību dalībnieki 
tiek nodrošināti ar nepieciešamo 
ekipējumu – nūjām, kā arī nodarbī-
bas notiek sertifi cēta trenera vadībā, 
tāpēc tiek aicināti arī cilvēki, kuri ar 
nūjošanu iepriekš nav nodarboju-
šies. Nodarbību laikā ikvienam da-
lībniekam tiks iemācīta pareiza nū-
jošanas tehnika, kas palīdzēs iegūt 
maksimālu labumu no nodarbības.

Projekta mērķis ir uzlabot pie-
ejamību veselības veicināšanas un 
slimību profi lakses pakalpojumiem 
visiem Smiltenes novada iedzīvota-
jiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības 
un sociālās atstumtības riskam pa-
kļautajiem iedzīvotajiem, īstenojot 
vietēja mēroga pasākumus. Projekts 
tiek īstenots no 2017. gada maija 
līdz 2019. gada decembrim.

Lūdzam sekot līdzi aktualitātēm 
un plānotajiem pasākumiem, kas 
tiks publicēti pašvaldības mājaslapā 
www.smiltene.lv un pašvaldības iz-
devumā „Smiltenes novada Domes 
Vēstis”.

Anita Šteinberga,
Sociālā darbiniece darbam ar 

ģimenēm un bērniem

Maija beigās tika pabeigta pro-
jekta Nr. 16-09-AL12-A019.2201-
000009 „Grundzāles estrādei pie-
gulošās teritorijas labiekārtošana” 
realizācija, kas īstenota Latvijas 
Lauku attīstības programmas 2014. 
– 2020. gadam apakšpasākuma 19.2 
„Darbības īstenošana saskaņā ar sa-
biedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” aktivitātē 19.2.2 „Vietas 
potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Projekta mērķis – sakārtot es-
trādes apkārtnes teritoriju, radot 
drošu, ērtu un funkcionālu vidi, 
pielāgotu cilvēkiem ar kustību trau-
cējumiem. 

Projekta rezultātā tika uzstādīti 
stacionāri skatītāju soli, iekārtota 
bērnu rotaļu zona, ugunskura vie-
ta, uzstādītas šūpoles, velosipēdu 
turētājs un atkritumu urnas, izbū-
vēta atbalsta siena gājēju celiņam, 
uzbūvēta labiekārtota tualete, kas 
pielāgota cilvēkiem ar kustību trau-
cējumiem.

„Svētki Brīvības ielas 145. ki-
lometrā”, kas notika 2. jūnijā, bija 
pirmais vērienīgais kultūras pasā-
kums estrādē pēc visu labiekārto-
šanas darbu pabeigšanas. Tā laikā 
guvām pārliecību, ka teritorija ie-

Īstenots projekts „Grundzāles 
estrādei piegulošās teritorijas 

labiekārtošana” 

kārtota veiksmīgi un atbilst iecerei, 
lai uz pasākumiem var nākt visu 
paaudžu cilvēki, īpaši padomājot 
par vismazākajiem apmeklētājiem. 
Mazuļi laiku vadīja rotaļu un at-
pūtas zonā, netraucējot kultūras 
pasākuma apmeklētājus un māksli-
niekus, bet vecāki varēja vienlaikus 
viņus pieskatīt un vērot svētku kon-
certu. Būtisks ieguvums ir arī labie-
kārtotā tualete, to izmanto ne tikai 
kultūras pasākumu apmeklētāji, bet 
arī ikviens iedzīvotājs, kurš brīvo 
laiku pavada estrādē, dabas takā vai 
bērnu rotaļu laukumā.

Projekta kopējās izmaksas ir 
34922,16 euro, no tām ELFLA fon-
da publiskais fi nansējums 27000,00 
euro un 7922,16 euro ir pašvaldības 
līdzfi nansējums.

Vairāk informācijas par Eiro-
pas Lauksaimniecības fondu lau-
ku attīstībai (ELFLA) pieejams 
Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē 
http://ec.europa.eu/agriculture/
rural-development-2014-2020/in-
dex_lv.htm.

Alda Zvejniece, 
Grundzāles pagasta pārvaldes 

vadītāja

Projekta „Tautas tērpu iegāde 
deju kolektīvam Rieda” Nr. 17-09-
AL12-A019.2203-000002 mērķis 
ir uzlabot deju kolektīva priekšne-
sumu vizuālo kvalitāti, popularizēt 
Latvijas novada tērpu un deju bagā-
tību un izglītot skatītājus. Par tautas 
tērpu izgatavošanu un piegādi deju 
kolektīvam „Rieda” tika noslēgts 
līgums ar Valkas rajona Grundzāles 
pagasta zemnieku saimniecību „Lī-
gotnes”. Piegādātājs saskaņā ar teh-
nisko specifi kāciju tērpus piegādās 
līdz 23. jūlijam. 

Projekts guva atbalstu un tiek 
īstenots vietējās rīcības grupas bied-
rības „Lauku partnerības Ziemeļ-
gauja” atklātā projektu konkursā 
Latvijas Lauku attīstības program-

Turpinās projekta 
„Tautas tērpu iegāde deju kolektīvam Rieda” 

īstenošana

mas 2014. – 2020. gadam apakšpa-
sākuma 19.2 „Darbības īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vie-
tējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 
19.2.2 „Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas".

Projektu plānots realizēt līdz 
2018. gada 14. septembrim.

Projekta kopējās izmaksas ir 
5866,08 euro, no kurām Lauku 
atbalsta dienests fi nansē 5279,47 
euro, savukārt pašvaldības līdzfi -
nansējums ir 586,61 euro.

Vairāk informācijas par Eiro-
pas Lauksaimniecības fondu lau-

ku attīstībai (ELFLA) pieejams 
Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē 
http://ec.europa.eu/agriculture/
rural-development-2014-2020/in-
dex_lv.htm

Vairāk informācijas par pro-
jektu „Tautas tērpu iegāde deju ko-
lektīvam Rieda” pašvaldības mājas 
lapā www.smiltene.lv, sadaļā pro-
jekti.

Lita Kalniņa,
Attīstības un plānošanas nodaļas

projektu vadītāja

Publiskās 
apspriešanas 
rezultāti par 
liepu ciršanu 

Variņos 

Smiltenes novada domes ap-
stādījumu saglabāšanas komisija, 
pamatojoties uz Ministru kabine-
ta 02.05.2012. noteikumu Nr. 309 
„Noteikumi par koku ciršanu ārpus 
meža” 17. punktu, izsludināja pub-
lisko apspriešanu no 2018. gada 31. 
maija līdz 2018. gada 14. jūnijam 
par koku ciršanas ieceri – 21 gab. 
liepām, kuras atrodas pašvaldības 
ceļa ar kadastra Nr. 94900030358 
nodalījuma joslā blakus Oktobra ie-
lai 13 un Oktobra ielai 15 Variņos, 
Variņu pagastā, Smiltenes novadā. 

Apstādījumu saglabāšanas ko-
misija apkopoja publiskās apsprie-
šanas sapulces viedokļus, kas notika 
2018. gada 31. maijā Variņu tautas 
namā, un 11 respondentu iesnieg-
tās publiskās aptaujas anketas, un 
secināja, ka 10 respondenti (91%) 
atbalsta koku ciršanas ieceri un 1 
respondents (9%) atbalsta daļēji 
koku ciršanas ieceri, līdz ar to Smil-
tene novada domes sēdē, kas notika 
2018. gada 26. jūnijā, tika iesniegts 
un apstiprināts lēmums par liepu no-
zāģēšanu. 

Liepu nozāģēšanu un jauno 
kociņu iestādīšanu organizē Variņu 
pagasta pārvalde. 

Smiltenes novada domes
Apstādījumu saglabāšanas komisija

Bojātais koks.

No 20. augusta līdz 2. septem-
brim visā Latvijas teritorijā notiks 
līdz šim lielākās Aizsardzības mi-
nistrijas un Nacionālo bruņoto spē-
ku organizētās militārās mācības 
„Namejs 2018”, kurās piedalīsies ne 
tikai Latvijas un sabiedroto spēku 
karavīri un zemessargi, bet arī rezer-
ves karavīri un Iekšlietu ministrijas 
struktūru personāls.

Lai stiprinātu nacionālās aizsar-
dzības spējas, lauka taktiskās mācī-
bas „Namejs 2018” notiks ne tikai 
militārajos poligonos, bet arī ārpus 
tiem – pilsētās, pagastu centros vai 
infrastruktūras objektu tuvumā, 
iepriekš ar zemju īpašniekiem sa-
skaņojot mācību norises vietas un 
aktivitātes.

Smiltenes novadā mācības no-
tiks 24.–26.augustā, kad vingrināju-
mu laikā pa autoceļu P27 Smiltene 
– Gulbene, kā arī pa pieguļošajiem 
ceļiem un tuvējā apkārtnē pārvie-
tosies militārā tehnika, karavīri un 
zemessargi, tiks lietota mācību mu-
nīcija un kaujas imitācijas līdzekļi, 
kā arī īslaicīgi ierobežota satiksme. 

Smiltenes novadā notiks 
lielāko militāro mācību 
„Namejs 2018” posms

Tā kā mācības „Namejs 2018” ir 
četru gadu mācību cikla noslēgums 
un „atskaites punkts”, Zemessardzes 
2. Vidzemes brigāde lūdz zemes-
sargu darba devējus atbalstīt savu 
darbinieku dalību šajās nozīmīgajās 
mācībās, tādējādi dodot ieguldījumu 
valsts aizsardzībā. 

Ieva Karlsberga,
 Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes 

Civilmilitārās sadarbības nodaļas 
priekšniece virsleitnante 

Vides pārraudzības valsts bi-
rojs (VPVB) ir izdevis atzinumu 
SIA „Īpašumi EG” dolomīta ieguvei 
derīgo izrakteņu atradnē „Dzeņi” ie-
cirkņi „Kalna kades – 1” un „Kalna 
kades – 2” Smiltenes novada Grun-
dzāles pagastā.

Paredzētās darbības ierosinā-
tājs: SIA „Īpašumi EG” (reģ. Nr. 
40103442701, adrese: „Tigranas”, 

Izdots atzinums par dolomīta 
ieguvi Grundzāles pagastā

Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, 
LV-5015).

Ar atzinumu par ziņojumu var 
iepazīties VPVB mājas lapā http://
www.vpvb.gov.lv/lv un Smiltenes 
novada Grundzāles pagasta pārval-
dē Tilta ielā 5.

Sarmīte Daudziete,
Smiltenes novada domes

Teritorijas plānotāja

Bilskas pamatskola  (Reģ. Nr. 4412901216) 2018./2019. mācību 
gadā aicina darbā:

pirmsskolas izglītības skolotāju;• 
internāta audzinātāju;• 
internāta aukli.• 

CV aicinām sūtīt uz e-pastu  bilskaspsk@smiltene.lv. 
Papildinformācija, zvanot uz  mob. tālr. 29227016.

Darba piedāvājumi 
Bilskas pamatskolā
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Par EKO punktiem

Jūnija mēneša 100. 
iestāžu pakalpojumu 
saņēmējs Smiltenes 

novada VPVKAC saņem 
pārsteiguma dāvanu

Arī jūnijā Smiltenes novada 
dome, atzīmējot Latvijas simtgades 
gadu, turpina izcelt un iepriecināt 
mēneša simto Smiltenes novada 
Valsts un pašvaldības vienotā klien-
tu apkalpošanas centra (VPVKAC) 
apmeklētāju un pakalpojuma saņē-
mēju, dāvinot simbolisku dāvanu – 
Latvijas valsts karogu.

Jūnija mēnesī tika izcelti Pil-
sonības un migrāciju lietu pārval-
des (PMLP) sniegtie pakalpojumi 
Smiltenes novadā un Smiltenes no-
vada VPVKAC, līdz ar to 19. jūnijā 
Smiltenes novada domes priekšsē-
dētāja vietnieks A.Veldre pasniedza 
dāvanu simtajam Smiltenes novada 
VPVKAC apmeklētājam – Andrim 
Mārtiņam Karlivānam, kurš izman-
toja iespēju saņemt PMLP pakal-
pojumu PLMP Smiltenes fi liālē, 
iesniedzot dokumentus jaunas LR 
pases saņemšanai.

Atbilstoši spēkā esošajiem Lat-
vijas likumiem un citiem normatīva-
jiem aktiem, Pilsonības un migrāci-
jas lietu pārvalde īsteno un izstrādā 
patvēruma politiku, migrācijas poli-
tiku, repatriācijas politiku, izsniedz 
personu apliecinošus un ceļošanas 
dokumentus, veic personu tiesiskā 
statusa noteikšanu un naturalizāciju, 
kā arī izsniedz ziņas no Iedzīvotāju 
reģistra.

PMLP Valkas nodaļas Smilte-
nes fi liālē katru otrdienu no plkst. 
9.00 līdz 15.00 Dārza ielā 11, 2. stā-
vā ir iespēja klātienē saņemt  PMLP 
speciālistu konsultācijas. Noformēt 
pases un personas apliecības pietei-
kumu var rindas kārtībā vai iepriekš 
pierakstoties pa tālruni: 64707576, 
kā arī izmantojot E-pakalpojumu 
www.latvija.lv „Pieteikšanās perso-
nu apliecinošu dokumentu izsnieg-
šanai”.

Citās nedēļas darba dienās, 
Smiltenes novada domes VPVKAC 
speciālisti Dārza ielā 3 sniedz in-
formāciju par e-pakalpojumiem un 
sniedz palīdzību darbam portālā 
www.latvija.lv, piemēram, iesniegt 
dzīvesvietas deklarāciju, manā īpa-
šumā deklarētās personas vai pie-
prasīt datus no iedzīvotāju reģistra, 

pieteikt izziņas.
Nākamā dāvana tiks pasnieg-

ta jūlijā – simtajam valsts iestāžu 
E-PAKALPOJUMA, izmantojot 
www.latvija.lv, saņēmējam.

Iedzīvotāji var izmantot Smil-
tenes VPVKAC piedāvātās priekš-
rocības – pieteikt pakalpojumu ie-
sniegšanu portālā www.latvija.lv., 
piemēram, e-darbnespējas lapu, 
deklarēt dzīvesvietu, pieteikt bēr-
niņu bērnudārza rindā un pieteikt 
bērna piedzimšanas un vecāku pa-
balstus, kā arī iesniegt pieprasījumu 
apbedīšanas pabalstam un citiem 
e-pakalpojumiem, izmantojot pub-
lisko interneta datoru, līdzi jāņem 
personas apliecība (eID), kurā ir 
aktivizēti e-paraksts (paroles) vai in-
ternetbankas (SEB, Norvik, Nordea, 
Swedbank, DNB, Citadele banka, 
MeridianTradeBank) pieejas kodi.

Smiltenes novada VPVKAC 
mērķis ir sniegt informāciju un kon-
sultēt privātpersonas un uzņēmējus 
par pašvaldības sniegtajiem pakal-
pojumiem, to saņemšanas kārtību, 
procedūru un nepieciešamajiem 
dokumentiem, kā arī sniegt konsul-
tācijas par valsts iestāžu pakalpoju-
miem un valsts iestāžu e – pakalpo-
jumu lietošanu, klātienē saņemt 
Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūras (otrdienās 9:00 – 12:30 
13:00 – 16:00), 
Valsts ieņēmumu dienesta 
(pirmdienās 9:00 – 12:00 – 12:30 
– 18:00,  otrdienās 9:00 – 12:00 
12:30 – 17:00, ceturtdienās no 
plkst. 9:00 – 12:00 12:30 – 17:00), 
Valsts zemes dienesta pakalpojumus 
(pirmdienās  9:00 – 12:00 13:00 – 
17:00), 
Attīstības fi nanšu institūcija 
„Altum” (piektdienās no plkst. 
9:00 – 13:00) pakalpojumus un 
speciālistu konsultācijas.

Smiltenes novada VPVKAC,  
darba laiks: 

P.        8:00 – 18:00, 
O. – C.  8:00 – 17:00, 
P.       8:00 – 16:00, 

Tālrunis: 64707588, 20022348, 
e-pasts: dome@smiltene.lv.

Smiltenes novada dome infor-
mē, ka šā gada jūnijā tika izvērtē-
ti Smiltenes pilsētā esošie šķiroto 
atkritumu punkti un tika konsta-
tēts, ka EKO punktos Dakteru ie-
las laukumā, Galdnieku ielā 10 un 
Rīgas ielā 16 situācija nav mainī-
jusies un arī jūnija mēnesī kontei-
neros un pie tiem ir novietots liels 
daudzums sadzīves atkritumu. 
Tāpēc ar 2018. gada 6. jūliju EKO 
punkti Dakteru un Galdnieku ielā 
tiks slēgti, bet Rīgas ielas 16 EKO 
punkta konteineri tiks pārvietoti 
uz Limbažu ielu 8 (blakus EKO 
laukumam).

Smiltenes novada domes 27. jū-
nija sēdē tika izskatīts SIA „LVBet” 
iesniegums un nolemts atteikt atvērt 
jaunu azartspēļu organizēšanas vietu 
Baznīcas laukumā 15, Smiltenē. Lē-
mumu ietekmēja arī 1216 saņemtās 
anketas, kurās novada iedzīvotāji 
pauž viedokli, ka jaunas spēļu zāles 
atvēršana radīs interešu aizskārumu. 

Jau rakstījām, ka Smiltenes no-
vada dome šī gada 31. maijā saņēma 
SIA „LVBet”  iesniegumu  par atļau-
jas izsniegšanu jaunas azartspēļu or-
ganizēšanas vietas atvēršanai Baznī-
cas laukumā 15, Smiltenē. Uz domes 
sēdi bija ieradušies arī uzņēmuma 
pārstāvji, lai pastāstītu par plānoto 
biznesa konceptu.  Saskaņā ar Azart-
spēļu un izložu likuma 42. panta trešo 
daļu pašvaldības dome, lemjot par at-
ļauju organizēt azartspēles, izvērtē to, 
vai azartspēļu organizēšana konkrē-
tajā vietā nerada būtisku valsts un at-
tiecīgās administratīvās teritorijas ie-
dzīvotāju interešu aizskārumu, tāpēc 
Smiltenes novada dome lūdza sabied-
rībai izteikt viedokli šajā jautājumā. 
Laika periodā no 13. jūnija līdz 25. 
jūnijam Smiltenes novada dome ko-
pumā saņēma 1352 aizpildītas aptau-
jas anketas, tai skaitā 1044 anketas 
aizpildītas elektroniski, 88 saņemtas 
drukātā veidā, 1 juridiskas personas 
iesniegums ar pielikumā pievieno-
tām 175 aizpildītām anketām un 1 
fi ziskas personas iesniegums. 

Uz jautājumu „Vai jaunas azart-

spēļu organizēšanas vietas atvēršana 
Baznīcas laukumā 15, Smiltenē radīs 
būtisku valsts un Smiltenes novada 
iedzīvotāju interešu aizskārumu?” 
90% respondentu jeb 1216 anketās 
ir noradīts, ka jaunas spēļu zāles at-
vēršana radīs interešu aizskārumu. 
Uz jautājumu „Kā šis aizskārums 
varētu izpausties?” kopumā aptau-
jas anketās saņemti vairāk kā 1000 
iedzīvotāju viedokļi. Iedzīvotāji, kas 
pauduši noraidošu viedokli, savās 
anketās norāda, ka līdz ar jaunas spē-
ļu zāles atvēršanu var pasliktināties 
sabiedriskā kārtība un iedzīvotāju 
drošība. Tāpat iedzīvotāji uzskata, 
ka Smiltenes pilsētā jau ir pietieka-
mi daudz azartspēļu vietas, it sevišķi 
pilsētas centrā. Aptaujas dalībnieki 
uzsver, ka azartspēles izraisa atka-
rību, kas ir nopietna problēma, pa-
rādos nokļuvušie cieš no depresijas 
un citiem psihiskiem traucējumiem, 
kā arī alkoholisma, izposta ģimenes, 
iedzen cilvēkus parādos, zaudējot sa-
vus īpašumus un, lai izkļūtu no parā-
du sloga, cilvēki spiesti aizbraukt no 
Latvijas.

Atbalstu spēļu zāles atvēršanai 
minētajā vietā pauduši 10% iedzī-
votāji jeb 135 anketās norādīts, ka 
jaunas spēļu zāles atvēršana interešu 
aizskārumu neradīs. Aptaujas dalīb-
nieki, kas pauduši pozitīvu viedokli, 
norāda, ka aizskārums nevar rasties, 
jo neviens nevienu spēlēt azartspēles 
nespiež, katrs var izvēlēties, kā pava-

Smiltenes novada dome un novada 
iedzīvotāji ir pret jaunas spēļu zāles 

atvēršanu Smiltenē
dīt brīvo laiku, katra uzņēmēja mēr-
ķis ir pelnīt, kā arī spēļu zāle jāatver, 
lai nāk nodokļi budžetā. 

Nozīmīgi aspekti lēmuma pie-
ņemšanā bija arī tam apstāklim, ka 
plānotā azartspēļu organizēšanas 
vieta atrodas ēkā, kurai tiešā tuvu-
mā atrodas pašvaldības kultūras un 
izglītības iestādes, nozīmīga piemi-
ņas vieta „Sašķeltā ģimene”, līdz ar 
to azartspēļu zāles līdzās pastāvēša-
na nav iespējama dēļ nesaderīgām 
vērtībām. Tāpat plānotā azartspēļu 
organizēšanas vieta atrodas tiešā dzī-
vojamo māju tuvumā, tās esamība 
konkrētajā teritorijā radītu būtisku 
iedzīvotāju interešu aizskārumu, jo 
var pieaugt azartspēļu zālē nokļuvu-
šo personu skaits.  

Lai sasniegtu Azartspēļu un izlo-
žu likumā noteikto mērķi – novērst, 
mazināt (vai vismaz nepalielināt) no 
azartspēlēm atkarīgo personu skaitu, 
kā arī aizsargāt sabiedrības daļu, kura 
nevajadzīgi un negatīvi varētu tikt ie-
tekmēta, ja konkrētajā vietā atrastos 
azartspēļu vieta, Smiltenes novada 
domes deputāti vienbalsīgi pieņēma 
lēmumu atteikt SIA „LVBet” atvērt 
jaunu azartspēļu organizēšanas vietu 
Baznīcas laukumā 15, Smiltenē. 

Smiltenes novada dome saka 
paldies  visiem aptaujas dalībnie-
kiem par aktīvu viedokļu paušanu 
šajā jautājumā. 

Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Jebkurš Smiltenes novada ie-
dzīvotājs ir tiesīgs mest savus sa-
šķirotos atkritumus speciālajos 
konteineros, turklāt tā ir ekskluzīva 
bezmaksas iespēja, bet jāievēro, ka 
vienā speciālajā konteinerā jāmet – 
tikai papīra, metāla vai plastmasas 
iepakojumus, bet otrā stikla iepako-
jumus – pudeles un burkas. Sīkāka 
informācija par atkritumu šķirošanu 
ir pieejama www.zaao.lv. Šķiroto 
atkritumu konteinerus nedrīkst 
izmantot citu sadzīves atkritumu 
izmešanai! 

Iedzīvotāji, kas sadzīves at-
kritumus šķiro godprātīgi, tos bez 

maksas vienmēr var nodot EKO 
laukumā Limbažu ielā 8, Smiltenē. 
EKO laukuma darba laiks: pirm-
dienās, otrdienās, ceturtdienās, 
piektdienās no plkst. 10.00 līdz 
plkst. 19.00, sestdienās no plkst. 
12.00 līdz plkst.16.00, trešdienās 
un svētdienās – slēgts.

Lūgums iedzīvotājiem būt at-
bildīgiem un informēt pašvaldības 
policiju par personām, kas šķiroto 
atkritumu konteineros met sadzī-
ves atkritumus!

Smiltenes novada domes
Saimnieciskās darbības nodaļa

Sabiedrisko pakalpojumu regu-
lēšanas komisijas (SPRK) padome 
apstiprinājusi jaunus sadzīves at-
kritumu apglabāšanas pakalpojuma 
tarifus SIA „ZAAO” (ZAAO) ap-
saimniekotajā sadzīves atkritumu 
poligonā „Daibe”, laika posmam 
līdz 2020. gadam. Jaunie tarifi  spēkā 
stāsies šā gada 19. jūlijā.

Poligona „Daibe” tarifs bijis 
nemainīgs kopš 2012. gada, atkri-
tumu pieņemšanas cena poligonā 
palielinājusies tikai dabas resursu 
nodokļa (DRN) pieauguma dēļ – no 
2012. līdz 2018. gadam šis nodok-
lis audzis 3,5 reizes. Šo gadu laikā 
ZAAO ir īstenojusi vairākus Eiropas 
Savienības un Norvēģijas fi nanšu 
instrumenta  līdzfi nansētus projek-
tus, izveidojot jaunu infrastruktūru 
atkritumu priekšapstrādei pirms ap-

Apstiprināti jauni sadzīves atkritumu apglabāšanas 
pakalpojuma tarifi  poligonā „Daibe”

glabāšanas – manuālo sadzīves at-
kritumu šķirošanas līniju. Ir uzsākta 
otrās atkritumu krātuves pildīšana, 
pirmajai piepildītajai krātuvei noti-
kusi rekultivācija. Līdzekļi ieguldīti 
arī poligona „Daibe” pievadceļa re-
konstrukcijā.

Saskaņā ar SPRK pieņemto lē-
mumu, ZAAO sadzīves atkritumu 
apglabāšanas pakalpojuma tarifs par 
vienu noglabāto atkritumu tonnu, 
ieskaitot dabas resursu nodokli, bet 
bez pievienotās vērtības nodokļa, 
līdz šā gada beigām palielināsies par 
19,2% un būs 48,55 eiro par tonnu. 
Savukārt nākamā gada sākumā ta-
rifu paredzēts pacelt vēl par 7,6%, 
tam pieaugot līdz 52,53 eiro par ton-
nu, bet 2020. gadā to paredzēts pa-
lielināt vēl par 6,6%, tam sasniedzot 
56,02 eiro par tonnu līdz jauna tarifa 

spēkā stāšanās brīdim. Jāpiebilst, ka 
tarifa palielināšanās nākamajos ga-
dos saistīta tikai ar DRN likmes pie-
augumu par atkritumu apglabāšanu.

Minēto tarifa izmaiņu ietekmē 
mainās arī atkritumu apsaimnieko-
šanas maksa SIA „ZAAO” klien-
tiem Ziemeļvidzemes 22 pašvaldī-
bās. Par konkrētām izmaiņām katrā 
pašvaldībā klienti tiks informēti per-
sonīgi.

SIA „ZAAO” ir 28 pašvaldī-
bām piederošs uzņēmums, kas pie-
dāvā kvalitatīvus un vides prasībām 
atbilstošus atkritumu apsaimnieko-
šanas pakalpojumus Ziemeļvidzemē 
un atsevišķos Malienas un Pierīgas 
reģiona novados.

Laura Jegorova,
SIA „ZAAO” sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Andris Mārtiņš Karlivāns, domes priekšsēdētāja vietnieks A. Veldre un
PMLP Smiltenes fi liāles speciālistes.
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Smiltenes novada būvvalde 
laika periodā no 2018. gada 27. 
jūnija līdz 27. jūlijam  publiskai 
apspriešanai nodod Smiltenes pil-
sētas Baznīcas laukuma būvniecī-
bas ieceres materiālus. 

Publiskās apspriešanas mērķis 
ir noskaidrot iedzīvotāju viedokli 
par sagatavoto būvniecības ieceri 
projektam „Uzņēmējdarbības attīs-
tībai nepieciešamās infrastruktūras 
sakārtošana Smiltenes pilsētā”, kura 
paredz Baznīcas laukuma, Marijas 
ielas, Pils ielas posmā no Baznīcas 

laukuma līdz Kalna ielai, Kalna iela 
posmā no Pils ielas līdz Baznīcas 
laukumam un teritorijas Baznīcas 
laukumā 16A un Baznīcas laukumā 
10 pārbūvi. 

Jau iepriekš rakstījām, ka 
Smiltenes novada dome strādā pie 
projekta „Uzņēmējdarbības attīs-
tībai nepieciešamās infrastruktū-
ras sakārtošana Smiltenes pilsētā” 
būvprojektu izstrādes. Pašvaldība 
2017. gada rudenī aicināja novada 
iedzīvotājus izteikt viedokli, kā-
dam būt Smiltenes pilsētas centra 

plānojumam nākotnē, noskaidrojot 
sabiedrības viedokli par projektē-
tāja SIA „Firma L4” izstrādātajiem 
Smiltenes pilsētas centra funkcio-
nālā zonējuma 4 variantiem un to, 
vai iedzīvotāji atbalstītu autoostas 
pārcelšanu uz Baznīcas laukums 
16A. Apkopotie aptaujas rezultāti 
un saņemtie uzņēmēju viedokļi tika 
nodoti projektētājiem, lai detalizē-
tāk izstrādātu būvniecības ieceres 
dokumentāciju.

Smiltenes pilsētas centra pār-
būve ir neatliekama, jo galvenās 

Aicinām piedalīties Smiltenes pilsētas Baznīcas laukuma būvniecības ieceres 
publiskajā apspriešanā 

komunikācijas pilsētas centrā 
ir izbūvētas aptuveni pirms 70 
gadiem, lietus kanalizācija ir daļē-
ji aizbrukusi,  vēl aizvien centrā ir 
ēkas, kas nav pieslēgtas centralizēta-
jiem ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīkliem, neatbilstošs ir ielu apgais-
mojums, ielu segums ir nokalpojis, 
tāpēc ir nepieciešama komunikāciju 
un ielas konstruktīvo kārtu pārbūve. 
Tāpat ir saņemti būtiski aizrādīju-
mi par neatbilstoša platuma brauk-
tuvēm, bīstamām gājēju pārejām, 
neatbilstošu satiksmes organizāciju 

Baznīcas laukumā un labiekārtoju-
mu, kas neatbilst mūsdienu prasī-
bām.

Izstrādātie būvprojekta risinā-
jumi paredz sakārtot publisko in-
frastruktūru uzņēmējdarbības vides 
uzlabošanai un pieejamībai, inže-
niertīklu pārbūvi, palielināt kopējo 
stāvvietu skaitu pilsētas centrālajā 
daļā, nodrošināt ielas nesošo kons-
trukciju ilgizturību ilgam ekspluatā-
cijas periodam un vides pieejamības 
prasību izpildi, izbūvējot ietves pie-
slēgumus brauktuvei vienā līmenī ar 

brauktuves segumu, uzlabot satik-
smes drošību un nodrošināt gājēju, 
velosipēdistu un autobraucēju kom-
fortablu pārvietošanos, rast iespēju 
izjust, ka atrodamies mazpilsētas 
centrā un latviskākā novada pašā 
sirdī.

Projektētāju SIA „Firma L4”, 
pieaicinot ainavu arhitektus no 
ainavu projektēšanas darbnīcas 
„ALPS” un ārvalstu pilsētplāno-
šanas ekspertus, izstrādātajā pil-
sētvides sakārtošanas būvprojektā 
radīts vienots publiskās ārtelpas 

risinājums pilsētas centrālajai teri-
torijai. Baznīcas laukums plānots 
kā daudzveidīgi izmantojama ārtel-
pa dažādu pasākumu rīkošanai. 
Projekts paredz atjaunot vēsturiskā 
Baznīcas laukuma veidolu, savie-
nojot baznīcas dārzu ar priekšlau-
kumu un padarot baznīcas ēku par 
laukuma sastāvdaļu. Par Baznīcas 
laukuma daļu kļūst arī atvērta telpa, 
kura radusies pēc Lauksaimniecī-
bas biedrības nama ēkas nojaukša-
nas 20. gadsimta 40. gados. Kopā 
ar baznīcas priekšlaukumu šī vieta 

veido pievilcīgu un plašu publisko 
ārtelpu no tirdzniecības kompleksa 
„Centrs¨ līdz Smiltenes domes ad-
ministrācijas ēkai Pils ielā. 

Baznīcas laukums tiek radīts 
kā pievilcīga telpa iedzīvotājiem un 
pilsētas viesiem ar atvērtu Baznīcas 
dārzu, skvēru pretim tirdzniecības 
kompleksam „Centrs”, vietu Ziemas-
svētku eglei un tirdziņam. Laukumā 
tiek izvietota sausā strūklaka ar re-
gulējamiem režīmiem un apgaismo-
jumu, soli – šūpoles lieliem un ma-
zajiem, terases atpūtai un kustībai 
ar skatu uz strūklaku, atpūtas soli ap 
kokiem skvērā pretim tirdzniecības 
kompleksam „Centrs”, kā arī ar auto  
un velo stāvvietām. Ap Baznīcas 
laukumu veidosies plašākas iespējas 
ierīkot āra kafejnīcas, āra tirdzniecī-
bas vietas, vai organizēt cita veida 
uzņēmējdarbības aktivitātes.

Autostāvvietu skaitu centrā 
plānots palielināt no 190 uz 267, tai 
skaitā 10 autostāvvietas cilvēkiem 
ar invaliditāti. Autostāvvietas atra-
dīsies Baznīcas laukumā, esošās au-
toostas vietā un Baznīcas laukuma 
16A teritorijā, uz kuru tiek plānota 
arī autoostas pārcelšana, tāpat kā 
līdz šim autostāvvietas daudzviet 
izvietotas paralēli un perpendikulāri 
brauktuvei, kā arī izvietotas vietās, 
kur līdz šim auto stāvvietas nav bi-
jušas, piemēram, pie ēkas Kalna ielā 
2, pie ēkas Baznīcas laukumā 11, 
u.c, tāpat paredzētas speciālas vietas 
preču piegādātāju transportam.

Baznīcas laukumā 16A plāno-
ta ne tikai autostāvvieta, stāvvietas 
autobusiem un vieta jaunai autoostai 
ar nojumēm, bet arī veidosies jauns 
laukums un būs iespēja veidot jau-
nas tirgošanās vietas.

Visā projekta teritorijā plānoti 
dažādi labiekārtojuma elementi – 
soli, atkritumu urnas, puķu kastes, 
norādes zīmes, kā arī publiskās lab-
ierīcības, u.c.

Šī apjomīgā projekta īstenoša-
na, atbilstoši inženierkomunikāciju 
izbūves secībai, satiksmes organi-
zācijas iespējām un citiem nosacīju-
miem, tiek plānota vairākās kārtās. 
Darbus pie projekta realizācijas plā-
nots uzsākt 2019. gadā.

Būvniecības ieceres informatī-
vie materiāli pieejami apskatei un 
publiskās apspriešanas aptaujas 
lapas var saņemt Smiltenes nova-
da domē, Dārza ielā 3, 1. stāvā un 
Smiltenes novada būvvaldē Dārza 
ielā 11, 2. stāvā vai pašvaldības in-
terneta vietnē www.smiltene.lv sa-
daļā „Sabiedriskā apspriešana”.

Aptaujas lapas līdz 2018. gada 
27. jūlijam var iesniegt:

personīgi Smiltenes novada •	
domē, Dārza ielā 3, 1. stāvā 
un Dārza ielā 11, 2. stāvā, 
ievietojot speciāli tam 
paredzētās aptaujas urnās;
 sūtot pa pastu Smiltenes •	
novada domei, Dārza iela 3, 
Smiltene, Smiltenes novads, 
LV-4729;
elektroniski, parakstot ar •	
elektronisko parakstu un 
nosūtot uz dome@smiltene.lv 
vai  buvvalde@smiltene.lv.    

Aicinām iedzīvotājus iesaistī-
ties publiskajā apspriešanā un iz-
teikt savu viedokli. Aptaujas lapās 
izteiktie viedokļi tiks apkopoti un 
publiskās apspriešanas rezultāti tiks 
izmantoti, lai ietvertu būvatļaujā pa-
pildu nosacījumus.
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Skaists dārzs un pagalms ir 
jebkuras mājas vērtība. Smilte-
nes novads var lepoties ar ļoti 
daudzām sakoptām sētām un 
īpašumiem. Katru gadu iedzī-
votāji piedalās Smiltenes no-
vada domes rīkotajā konkursā 
„Smiltenes novada sakoptākais 
īpašums”, iegūstot dažādas 
nominācijas. Tie ir veiksmes 
stāsti, no kuriem var mācīties, 
tomēr ne katrs spēj izplānot sa-
vas teritorijas labiekārtošanu, 
jo pietrūkst zināšanu, kā plānot 
sev piederošo teritoriju, kādus 
augus izvēlēties, kā tos kopt. 
Lai vēl vairāk ieinteresētu ie-
dzīvotājus rūpēties un sakopt 
savas teritorijas, ir nepiecie-
šams sniegt viņiem zināšanas, 
kā veiksmīgāk un ekonomiskāk 
to izdarīt, tāpēc biedrība „Spē-
kavots” vēlas realizēt projektu 
„Dārza ābece”.

Tiek  aicināti  interesenti 
pieteikties apmācībām, kurās 
būs iespēja iepazīties ar veik-
smīgi izveidotiem dārziem, 
lauku sētām, pagalma vai dārza 
labiekārtošanas pamatprinci-
piem, labiekārtojuma elemen-
tiem dārzā, karoga masta vietas 
izvēles priekšnosacījumiem un 
citiem interesantiem ar dārza 
izveidi saistītiem jautājumiem.

Projekts tiks realizēts  
Palsmanē no 15. augusta līdz 
25. oktobrim. Apmācības vadīs  
Smiltenes novada domes ai-
navu arhitekte Agija Kukaine, 
pieteikšanās apmācībām pa te-
lefonu  28349158, vietu skaits 
ierobežots.

Birute Mežale,
Biedrības „Spēkavots” 

vadītāja

Aicinājums uz 
apmācībām 
Palsmanē!

Kad vēl, ja ne jūlijā var pilnī-
bā izbaudīt vasaru, uzkrāt spēku 
un enerģiju garajiem ziemas mē-
nešiem un sagatavoties jauniem iz-
aicinājumiem! Tiem, kuri vēl tikai 
plāno kļūt par mūsējiem, jāatnāk 
un jāiesniedz dokumenti. Jauno 
audzēkņu uzņemšana turpināsies 
līdz 26. jūlijam. Dažas grupas jau 
tikpat kā nokomplektētas…

Smiltenes tehnikumā jūnijs vis-
darbīgākais bija ceturto kursu au-
dzēkņiem, kuri vēl pirms izlaiduma 
kārtoja profesionālās kvalifi kācijas 
eksāmenus, kā arī  eksāmenu B, C, 
E un G kategoriju ceļu būves mašīnu 
vadītāja apliecības iegūšanai. Dažu 
kursu audzēkņi vēl arī aizstāvēja pro-
fesionālās kvalifi kācijas praksi. 

Izlaidums Latvijas simtgadē
2. jūnijā Smiltenes tehnikumu 

absolvēja 100 jaunieši – 14 veterinār-
ārsta asistenti, 30 celtniecības un ceļu 
būves mašīnu mehāniķi, 7 autome-
hāniķi, 22 ēdināšanas pakalpojumu 
speciālisti, 19 viesnīcu pakalpojumu 
speciālisti un 8 Jauniešu garantijas 
programmas pavāri.

„Šiem jauniešiem tā ir atkal vie-
na uzvara. Ne tā lielākā, taču pietie-
kami nopietna, lai varētu iet dzīvē 
tālāk,” absolventus uzrunāja skolas 
direktors Andris Miezītis, sakot pal-
dies visiem, kas palīdzēja un atbalstī-
ja jauniešus tehnikuma laikā. „Jums 
dzīvē vēl būs daudz iespēju, bet atce-
rieties – tās nāk darba, nevis – svētku 
drēbēs!” 

Sekmīgākie absolventi kopā ar 
diplomu saņēma arī ministru prezi-
denta Māra Kučinska pateicību.

Skolas direktors visiem audzēk-
ņiem pasniedza sveicienu arī no 
Smiltenes novada domes izglītības 
pārvaldes – Valsts simtgades jubile-
jas gada absolventu nozīmītes.

„Mani putniņi ir izauguši. Laiks 
lidot!” savu audzināmo kursu – nu 
jau diplomētus viesnīcu pakalpojumu 
speciālistus, uzrunāja skolotāja Mai-
ja Jančevska. „Daži eksāmeni ir aiz 
muguras, bet jums visiem priekšā vēl 
daudz eksāmenu. Paši grūtākie būs 
dzīves liktie eksāmeni. Jūs nezināt, 
kurā brīdī tie parādīsies jūsu ceļā. Un 
pats trakākais, ka tajos nevarēsiet no-
špikot! Jo dzīve katram uzliek savus 
eksāmenus. Bet es ticu, ka jūs savu 
laimi atradīsiet!”

„Nekaunieties rīkoties, riskēt 
un dzīvojiet tālāk! Katram savs ceļš 
ejams! Lai jums veicas!” savējiem 
– ēdināšanas pakalpojumu speciālis-
tiem, vēlēja skolotāja Vita Audere.

„Mani mīļie pavāri un visi citi ab-
solventi! Nav augstākās vai zemākās 
virsotnes. Ir jūsu virsotnes! Lai jums 
tās izdodas sasniegt! Vēlu visiem mī-
lestību – pret darbu, līdzcilvēkiem un 
pašiem pret sevi. Mīliet sevi un tad 
arī citi jūs mīlēs!” absolventiem vē-
lēja Jauniešu garantijas programmas 
pavāru kursa audzinātāja Inese Vei-
demane.

„Aiz muguras četri neaizmirsta-
mi gadi, kuros kopā esam izēduši pus-
pudu sāls. Jūs esiet tik dažādi – cits 
centīgs, cits – stumdāms un bīdāms, 
bet kopā visi ļoti, ļoti mīļi,” savējiem 
– celtniecības un ceļu būves mašīnu 
mehāniķiem, teica skolotāja Līga 
Ābeltiņa.  „Ar lepnumu šodien ska-
tos, kā no maziem, neveikliem pirm-
kursniekiem esat izauguši par lieliem, 
stipriem un staltiem vīriem. Latvijas 
„ceļinieki” saņems sevis cienīgu mai-
ņu! Jūsu izlaidums ir Latvijas simtga-
dē. Vienmēr atcerieties: jums ir viena 

Smiltenes tehnikums vasaras noskaņās
tēvzeme – Latvija! Saules staru 
siltumā, rases lāses spirgtumā un 
ziedošās pļavās smelieties spēku 
savam turpmākajam darbam! Fi-
niša nav un nebūs! Ir tikai starts! 
Esiet laimīgi, mani mīļie!”

„Mana vecmāmiņa kādreiz 
teica: ja mājās ir septiņi zilonīši, 
tad mājās ir laime, prieks, saticī-
ba un viss pārējais, ko sirds kāro. 
Tāpēc dāvinu katram no jums 
vienu zilonīti un došu mājas dar-
bu: līdz nākamajam salidojumam 
krājiet, nofotografējiet savus zi-
lonīšus un atvediet man parādīt. 
Galvenais, ka zilonītim jābūt 
snuķim uz augšu, jo tad viņš pa-
līdzēs jums ieraudzīt laimīti, kas 
nāks pretī,” savējos – veterinār-
ārsta asistentus uzrunāja kursa 
audzinātāja Aija Skrastiņa.

„Mēs šodien daudz runājam 
par ceļiem. Taču mašīnu, kas pa 
šiem ceļiem brauc, paliek aizvien 
vairāk un vairāk. Un šīs mašīnas 
ir jāremontē. Šie ir ļaudis, kas 
to darīs. Lai arī dažreiz gāja kā 
pa celmiem, tomēr esam tikuši 
līdz šai vietai! Paldies jums par 
to! Dzīvē galvenais nav nopelnīt 
un arī ne tas, ka protam vienu 
vai otru darbu. Ja grib, visu var 
iemācīties! Galvenais, ko jums 
novēlu – būt īstiem vīriešiem! 
Atbildīgiem par sevi, saviem 
tuviniekiem un ģimeni! Jums 
ir galva, divas rokas un kājas. 
Ja to visu liksiet lietā, tad dzīvi 
varēsiet izveidot pēc sava scenārija! 
Nevis kaut kur ārzemēs, bet mūsu 
mazajā, mīļajā Latvijā!” absolventus 
uzrunāja automehāniķu audzinātā-
ja Irēna Priede.

Izlaidumu vadīja burvis, kurš vēl 
tikai mācās. Absolventiem viņš uzbū-
ra visskaistāko izlaidumu un sapņus, 
kas lido tālu un augstu.

Paldies par mūža darbu!
Smiltenes tehnikuma izlaidumā 

teicām paldies par 45 darba gadiem 
tehnikumā ilggadējai krievu valo-
das skolotājai Raisai Krieviņai un 
ēdināšanas pakalpojumu speciālistu 
skolotājam Francim Lucānam, kurš 
vairākus gadus skolā bijis arī direkto-
ra vietnieks. Skolotāji, kuri daudzus 
gadus nesavtīgi dalījušies savās zi-
nāšanās ar tehnikuma audzēkņiem, 
bijuši sirsnīgi un vienmēr izpalīdzī-
gi kolēģi, dosies pelnītā atpūtā, bet 
Smiltenes tehnikumā viņi vienmēr 
būs mīļi gaidīti savējie.

„Tūrisma zirneklis savu uzde-
vumu izpildījis!

Vasaras sākumā Čehijā ar inte-
resantu un pieredzi bagātinošu se-
mināru „Bizness tūrisma industrijā” 
noslēdzās „Erasmus+” stratēģiskās 
partnerības projekts „Tūrisma zirnek-
lis”. Tā ietvaros 40 skolas jaunieši un 
tehnikuma skolotāji papildināja zinā-
šanas par tūrismu Austrijā, Slovākijā, 
Latvijā un Čehijā.

„Noslēguma seminārā, piecas 
dienas uzturoties Čehijā, Smiltenes 
tehnikuma audzēkņi kopā ar projekta 
dalībniekiem no Slovākijas, Čehijas 
un Austrijas apguva biznesa pamatus, 
biznesa plāna veidošanu, īso kursu 
par uzņēmumu mārketingu, biznesu 
gastronomijā un viesu izmitināšanas 
vietās, kā arī iepazinās ar daudzvei-
dīgu informāciju par specifi skajām 
tūrisma jomām (agrotūrismu, SPA, 
sakrālā un kultūrvēsturiskā manto-
juma lomu tūrisma biznesā utt.),” in-
formē Smiltenes tehnikuma skolotāja 
Maija Jančevska. Kopā ar jauniešiem 

Izglītība

uz semināru Čehijā devās arī tūrisma 
mācību priekšmetu skolotājs Gunārs 
Auders.

„Ir patīkami padarīta darba sa-
jūta,” atzīst Smiltenes tehnikuma 
starptautisko projektu vadītāja Ingu-
na Avota. „Projekta mērķis ir pilnībā 
izpildīts. Jaunieši, strādājot darba 
grupās, piedaloties teorētiskajās no-
darbībās, kā arī apceļojot dažādus 
tūrisma objektus, ir guvuši plašu un 
daudzveidīgu priekšstatu par tūris-
ma biznesu dažādās valstīs. Viņi ir 
uzlabojuši svešvalodu zināšanas, 
prasmi strādāt komandā un savstar-
pējā komunikācijā pieņemt būtiskus 
lēmumus. Tas viss noderēs gan mā-
cības, gan profesionālās kvalifi kā-
cijas praksē, gan sākot darba gaitas 
un kādam – varbūt arī dibinot savu 
uzņēmumu.

Karjeras atbalsta pasākums 
SIA „REATON, LTD”

12. jūnijā Smiltenes tehniku-
ma 4. ēdināšanas pakalpojumu kur-
sa audzēkņi kopā ar skolas karjeras 
speciālisti Mairu Kuprišu viesojās 
uzņēmumā „REATON, LTD”. Sko-
lēni iepazinās ar darba ikdienas izai-
cinājumiem daudznozaru uzņēmuma 
darba vidē.

Karjeras atbalsta pasākuma laikā 
jauniešus iepazīstināja ar uzņēmuma 
pamata un papildus pakalpojumiem 
(pārtikas produktu, delikatešu sorti-
menta imports, eksports u.c.), jaunā-
kajām tehnoloģijām un iekārtām. No-
tika austeru un citu delikatešu degus-
tācijas. Nākamajiem profesionāļiem 
dzīvē noderīgus padomus sniedza 
šefpavārs Edgars Jaunzems.

Audzēkņi guva priekšstatu par 
mārketinga nodaļas darbu, uzzinā-
ja, kā SIA „REATON, LTD” notiek 
produktu izvēle. Jaunieši uzklausīja 
arī uzņēmuma darbinieku karjeras 
stāstus un guva vērtīgu informāciju 
par karjeras atbalsta iespējām darba 
tirgū.

Seminārs „Lietišķā etiķete un 

galda kultūra”
14. jūnijā Smiltenes tehni-

kuma mācību restorānā notika 
seminārs „Lietišķā etiķete un gal-
da kultūra” Nacionālo bruņotu 
spēku (NBS) Instruktoru skolas 
Augstākā instruktora kursa au-
dzēkņiem. Smiltenes tehnikuma 
skolotāji savās zināšanās ar NBS 
Instruktoru skolas kursantiem da-
lās jau daudzus gadus, bet skolas 
mācību restorānā šāds seminārs 
notika pirmoreiz. Kursantiem šis 
pasākums bija īpašs arī ar to, ka 
tā noslēgumā notika vairoga aiz-
stāvēšana un pēc tam audzēkņi 
saņēma izglītības kvalifi kācijas 
nozīmītes.

Viesus uzņēma un semināru 
vadīja skolotāja Elizabete Pudāne 
sadarbībā ar seržanti, NBS Ins-
truktoru skolas skolotāju un Smil-
tenes tehnikuma mājturības spe-
cialitātes absolventi Inetu Lāci. 
Ciemiņus apkalpoja un cienastu 
gatavoja 4. ēdināšanas pakalpo-
jumu kursa audzēkņi skolotājas 
Vitas Auderes vadībā.

Vairāki NBS kursanti nesen 
papildināja zināšanas Ukrainā. 
Viņiem par godu uzstājās ukrai-
ņu dziedātāja Verkas Serdjučkas 
latviskais „dubultnieks” – skolas 
jauno talantu konkursa dalībnieks 
Mārcis Petrauskis, kurš Smiltenes 
tehnikumā mācās par veterinārār-
sta asistentu.

„Šajā skolā vienmēr atgrie-
žos ar ļoti patīkamām izjūtām. Kā 
pie savējiem, kā vietā, kur zini, ko 
vari gaidīt,” saka seržante Ineta Lāce. 
„Smiltenes tehnikuma mājturības 
specialitātē ieguvu daudz vērtīgu, 
dzīvē noderīgu zināšanu. Elizabete 
Pudāne un Vita Audere bija arī manas 
skolotājas. Pēc tehnikuma beigšanas 
Latvijas universitātē izmācījos par 
mājturības skolotāju. Tad dzīve save-
da kopā ar Nacionālo bruņoto spēku 
Instruktoru skolu un darba pienāku-
mi – kursi par lietišķo etiķeti un gal-
da kultūru atkal atveda uz Smiltenes 
tehnikumu. Grūti pat salīdzināt, kā 
viss notika pirmajos gados un tagad. 
Agrāk kursus organizējām kādreizē-
jā fi rsta pārvaldnieka mājas mazajā 
banketu zālītē. Pēc tam – nedaudz 
lielākā fi rsta zālē. Ienākot Smiltenes 
tehnikuma mācību restorānā, jūtos 
kā vienā no Rīgas labākajiem resto-
rāniem.”

Augstākā instruktora kursa ser-
žants Ilmārs Veide atceras 2007. gada 
vasaru, kad pats kā Augstākā instruk-
toru kursa kursants Smiltenes tehni-
kumā apmeklējis kursus par lietišķo 
etiķeti un galda kultūru. „Patiess 
prieks, ka skola tā augusi un skolotāji 
var dalīties savās zināšanās un pie-
redzē ne vien ar saviem audzēkņiem, 
bet arī ciemiņiem no Cēsīm, Valmie-
ras, citām pilsētām un skolām.”

Nākamie ēdināšanas pakalpoju-
mu speciālisti, uzņemot viesus, bija 
mazliet apmulsuši – nav joka lieta, ja 
savs darbs jāprezentē turpat divdes-
mit NBS formās tērptiem vīriem… 
Taču jaunieši sev dotos uzdevumus 
izpildīja godam. Kursanti slavēja gan 
garšīgos ēdienus, gan tehnikumiešu 
viesmīlību un latviešu Verkas Serdju-
čkas drosmi un talantu.

Kartinga čempionāts Smiltenē
Smiltenes tehnikuma kartinga 

komanda TK elektroklases otrā pos-
ma sacensībās, kas notika 9. jūnijā 
Smiltenē, izcīnīja trešo vietu.  Elek-
trokartu vadīja 2.A transporta kursa 

audzēknis Raitis Plukšs, mehāniķis – 
Jānis Špats no JG 1. transporta kursa. 

LMT Autosporta akadēmijas 
Skolu kartinga kausa izcīņā Smilte-
nes tehnikumam 9. vieta, Pro–Kart 
Latvijas čempionāta otrā posma sa-
censībās – 19. vieta. Iekšdedzes kartu 
vadīja Emīls Vestfāls no 1.B transpor-
ta kursa, bet mehāniķis un vienlaikus 
komandas PR speciālists bija Jānis 
Mauslis no 1. būvniecības kursa.

„Komanda darīja visu iespējamo 
un par to vislielākais gandarījums,” 
sacensības komentē jauniešu treneris 
Uldis Siliņš. „Abu kartu pilotiem, tā-
pat arī – mehāniķiem  tā ir viena no 
pirmajām sacensību pieredzēm.

Nākotnē skatos cerīgi. Vēl priek-
šā visa sacensību sezona. Ikdienā, 
strādājot ar jauniešiem, redzu izaugs-
mi.”

Paldies sacensību organiza-
toriem, skolas kartinga komandai, 
visiem, kuri klātienē, kā arī domās 
un sirdī bija ar mums! Īpašs paldies 
Smiltenes tehnikuma deju kolektī-
vam „Amatnieki” (vadītāja – Anda 
Kalniņa), kas ar savu dzīvesprie-
ku un raito dejas soli uzmundrināja 
sacensību dalībniekus un sagādāja 
daudz skaistu emociju ikvienam ska-
tītājam!

Baiba Vahere
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Īstenots biedrības „Smiltenei un 
Latvijai” projekts Nr.17-09-AL10-
A019.2204-000006 „Dziedātprieks” 
– skatuves un tautas tērpu daļas 
jauktam korim „Pakalni” un fol-
kloras kopai „Rudzupuķe", kas tika 
iesniegts Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014. – 2020. 
gadam apakšpasākuma „Darbību īs-
tenošana saskaņā ar sabiedrības vir-
zītas vietējās attīstības stratēģiju”. 

Projekta mērķis – padarīt vizuāli 
pievilcīgākus kolektīvus ar Latvijai 
raksturīgiem un seniem tērpu darinā-
šanas materiāliem, popularizēt Smil-
tenes novadu, celt dalībnieku pašsa-
jūtu, tādējādi ļaujot sniegt augstvēr-
tīgāku priekšnesumu un piesaistīt 
kolektīviem jaunus dalībniekus. 

Projekta ietvaros kora „Pakalni” 
dziedātājām ir jaunas  lina auduma 
kleitas un Vidzemes ziedainās jos-
tas, dziedātājiem krekli. Folkloras 
kopas „Rudzupuķes” dalībniekiem 
ir divi pāri sietavas un ādas zābaciņi 
arheoloģiskam tērpam.

Kopējās projekta izmaksas ir 
4992,40 euro, no kurām 499,24 euro 
ir Smiltenes novada domes līdzfi -
nansējums, bet 4493,16 euro publis-
kais fi nansējums no Lauku atbalsta 
dienesta. 

Abi kolektīvi sirsnīgu paldies 
par iespēju koncertēt jaunajos tērpos 
saka Abulas lauku partnerībai, Smil-
tenes novada domei, tērpu māks-
liniecei Skairai Jansonei, šuvējai 
Ausmai Avotiņai ar kolektīvu, kroņu 
darināšanas meistarei Judītei Buk-
šai, Smiltenes TLMS vadītājai Lie-

Īsteno projektu par jaunu tērpu iegādi 
korim „Pakalni” un folkloras kopai 

„Rudzupuķes”

nei Strazdiņai. Īpašs paldies meis-
tarei  Gintai Rubenei par jostām, kā 
arī atsaucību un izaicinājuma pie-
ņemšanu arheoloģiskā tērpa sietavu 
darināšanā. Paldies ikvienam, kurš 
tiešā un netiešā veidā palīdzēja tērpu 
tapšanā. 

Jaunajos tēŗpos jau ir sniegti 
pirmie koncerti. Sirsnīgs un emocio-
nāls bija 3. jūlija koncerts Smiltenes 
kultūras centrā, kurā uzstājās koris 

„Pakalni” un koris „Juli” no Smil-
tenes novada sadraudzības pilsētas 
Villihas. Bija atkalredzēšanās prieks, 
kopējas dziesmas, sarunas un sadan-
cošanās.

Lai mums visiem skaista vasara, 
pozitīvas emocijas un daudz patīka-
mu tikšanos!

Vinete Brunovska,
 Biedrības „Smiltenei un Latvijai” 

valdes locekle 

Ir pienākusi vasara – laiks, kad 
daba ir pašā plaukumā un dārzos 
viss bagātīgi zied un saldi smaržo. 
Šis ir īstais brīdis, lai paviesotos pie 
vietējiem dārzkopjiem un tūrisma 
saimniecībām. Lai atvieglotu jums 
izvēli, piedāvājam jums dažas idejas 
mazam ceļojumam tepat Smiltenes 
novadā. 

Ērikas Trifanovas fl okšu dār-
zā Grundzāles pagasta „Lejas Brū-
žos” ir uzplaukuši pirmie fl okši, ku-
riem katru dienu strauji pievienojas 
citi. Dārzā var apskatīt vairāk nekā 
150 dažādu nokrāsu fl okšu, no ku-
riem lielākā daļa ir enerģiskās saim-
nieces pašas selekcionēta. Ieeja par 
ziedojumiem. Vizīte iepriekš jāpie-
saka zvanot: +371 25455791. 

Andra Krūmiņa liliju dārzā 
Blomes pagasta „Sirmiņos” bagātī-
gi zied visdažādākās lilijas. Saim-
niecībā kopskaitā apskatāms ap 250 
dažādu liliju šķirņu. Ieeja par ziedo-
jumiem. Vizīte iepriekš jāpiesaka 
zvanot: +371 2653907. 

Viesu namā „Oāze’’, Smil-
tenē var ieturēt nesteidzīgu maltīti 
kafejnīcā un apskatīt košumdārzu, 
kurā patlaban pilnā plaukumā zied 
hortenzijas un eņģeļtaures. Šeit 
ir iespēja aplūkot arī kuplās astes 
īpašnieces – vāveres. Vizīti ietei-

Smiltenes novada dārzi un 
tūrisma saimniecības 

gaida Tevi! 
cams iepriekš pieteikt zvanot: +371 
29619602, 64774653.

Tāpat ikviens būs laipni gaidīts 
apskatīt senlietu privātkolekci-
ju „Lejas Kleperos’’, Launkalnes 
pagastā. Tur, ainaviskā vietā, tra-
dicionālā lauku saimniecībā, kurā 
saimnieko jau vairāk nekā 350 ga-
dus, ir iespējams iepazīt dabu un tās 
daudzveidību, vienu no dižākajiem 
Latvijas ošiem, kā arī meža, medību 
un senlietu privātkolekciju. Pirms 
apciemojuma lūgums pieteikties 
zvanot +371 26485545. 

Kad daba iepazīta un ziedu 
krāšņums izbaudīts, iesakām doties 
uz dzirkstošo bērzu sulu „Birzī’’ 
ražotni Brantu pag. „Kainaižos”, 
kurā ir iespēja atveldzēties, degus-
tējot dažādas bērzu sulu variācijas, 
bērzu sīrupu, vīnu un doties eks-
kursijā un iepazīt ražošanas proce-
su. Vairāk www.birzi.lv vai zvanot 
+371 29199982. 

Ar visām tūrisma iespējām 
Smiltenes novadā var iepazīties 
visit.smiltene.lv vai zvanot Smil-
tenes novada Tūrisma informāci-
jas centram +371 29395200, +371 
64707575.

Modris Apsītis,
Smiltenes novada TIC vadītājs

Iepazīsti 
Smilteni pilsētas 

svētku laikā
Smiltenes pilsētas svētku 

laikā, 14. un 15. jūlijā, vietējiem 
iedzīvotājiem un pilsētas viesiem 
būs iespēja doties izzinošā eks-
kursijā pa Smilteni, zinoša gida 
Gunāra Audera pavadībā. Eks-
kursijas sākums un pulcēšanās 
pie Smiltenes novada Tūrisma 
informācijas centra (TIC), Dārza 
ielā 3, Smiltenē. 

Ekskursijas laikā ar kājām 
varēs iepazīt Smiltenes centru, 
vēsturisko Kalnamuižas kom-
pleksu, Veco parku un noslēgu-
mā atgriezties sākumpunktā. Plā-
notais ilgums 1,5 – 2 h. Ekskur-
sija par ziedojumiem. Jautājumu 
gadījumā lūdzam zvanīt Smil-
tenes novada TIC pa tālr.: +371 
29395200, +371 64707575.

Ekskursiju laiki: 
Sestdien, 14. jūlijā
Plkst. 13.00 un 15.00 
Svētdien, 15. jūlijā
Plkst. 10.00 un 14.00 

Modris Apsītis,
Smiltenes novada TIC vadītājs

No 15. līdz 17. jūnijam biedrība 
„Smiltenei un Latvijai” kopā ar Ei-
ropas brīvprātīgā darba (EBD) brīv-
prātīgajām no Gruzijas un Francijas 
organizēja „EBD permakultūras 
ballīti” Lejas Varicēnos, Smiltenes 
pagastā. Nedēļas nogalē šeit ieradās 
Eiropas brīvprātīgā darba servisa 
veicēji no Latvijas, Igaunijas un Lie-
tuvas un iepazina Smilteni, Latviju 
un permakultūru.

Šajā pasākumā viesi uzzināja, 
kas ir permakutūra, ka tās ētikas 
principi ir rūpes par zemi, cilvēku 
un godprātīga dalīšanās. Iepazina 
permakultūras principus un pie-
ejas, apskatīja atvērto saimniecību, 
mācījās būvēt no salmiem un mā-
liem, kā arī pagatavot svaigo sieru. 
Šim pasākumam bija arī kultūras 
ietekme: Smiltene ir neliela Latvi-

Eiropas brīvprātīgā darba 
permakultūras ballīte  Varicēnos

jas pilsēta, bet ar bagātīgu kultūru 
un tradīcijām. Mūsu EBD periodā 
mēs iepazīstinājām vietējo sabiedrī-
bu ar mūsu – Gruzijas un Francijas 
kultūru. Un mēs ticam, ka tā veici-
nājām EBD aktivitātes Smiltenē, 
kā arī šajā pasākumā devām citiem 
brīvprātīgajiem iespēju vairāk uz-
zināt par Smilteni un Latviju. Mēs 
organizējām starpkultūru vakaru ar 
ēdieniem no dažādām Eiropas val-
stīm un ar latviešu tautas dančiem 
un mūziku.

Bez tam šim pasākumam bija 
arī EBD ietekme: mēs visi pārstā-
vam dažāda veida organizācijas un 
jomas visā Baltijas valstīs un katrs 
brīvprātīgais iepazīstināja ar savu 
personīgo EBD pieredzi.

Mariam un Lucie, 
brīvprātīgās

Kultūra/ Tūrisms

Kinoizrādes atsāksies no 20. jūlija
Smiltenes kultūras centra kinoteātris vasaras vidū pieklusis, dodot 

vietu atpūtai dabā Līgo svētkos un lielajos Dziesmu un deju svētkos, kas 
baudāmi dabā vai pie televizora.  Kinoizrādes atsāksies 20. jūlijā, un tas 
būs ievērojams notikums, ko gaida visas pasaules kino mīļotāji. Tieši šai 
dienā it visur - un arī Smiltenes kinoteātrī – notiks gaidīt gaidītās fi lmas 
„Mamma Mia. Mēs atkal esam klāt” pirmizrāde. Tā ir šīs vasaras kino 
pērle, saka paši kino organizatori, jo visiem vēl labā atmiņā 2008. gads.

2008. gada 22. augustā  pasaules kinoekrānus pārsteidza fi lma 
„Mamma Mia”, kas uzstādīja pasaules „rekordu” gan apmeklētībā, gan 
izcilās atsauksmēs,  tā bija muzikāla fi lma, kas apvienoja visas paaudzes. 
Cilvēki to apmeklēja vairākas reizes, saņemot dāsnu devumu labestībā, 
mīlestībā un skaistajā ABBAs mūzikā un deju solī.  „Mamma Mia” –  tas 
ir notikums par godu mammām un meitām, veciem draugiem, draudzībai 
un mīlestībai! – tāds bija vērtējums visā pasaulē.

Tagad muzikālās komēdijas „Mamma Mia!” autori aicina atkal 
atgriezties saulainajā Grieķijas salā, lai atklātu, kā aizsākās “Mamma 
Mia!” varoņu stāsts! Pirmā iemīlēšanās, labākās draudzenes, krāšņi  tēr-
pi, dziesmas, dejas, smiekli un jautrība – skatītāji atkal tiek aicināti svinēt 
dzīvi kopā ar „Mamma Mia! Mēs atkal esam klāt”!

 Filmu Smiltenē izrādīs no 20. jūlija līdz 2. augustam. Biļetes ie-
priekšpārdošanā KC kasē no 16. līdz 19.VII no plkst. 14.00 līdz 19.00 
Nepieciešamības gadījumā būs papildus izrādes. Tuvāka informāci-
ja kinoteātra mājas lapā www.smilteneskino.lv. 
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,,Paturi ilgāk kādu no mirkļiem,
Atrodi sirdī tiem vietu…..”
 /M. Bārbele/

Ir pienācis siltais un smaržīgais 
liepu ziedēšanas laiks ar lieliem, 
jaukiem notikumiem SIA,, Sarkanā 
Krusta Smiltenes slimnīca” ilgstošās 
sociālās aprūpes un rehabilitācijas 
nodaļā. Bet gribas vēl arvien paka-
vēties pie skaistajiem mirkļiem šajā 
pusgadā:

26. janvārī svinīgā noskaņā 
nosvinējām mūsu iemītnieces 99. 
dzimšanas dienu;

8. martā Starptautisko sieviešu 
dienu krāšņāku palīdzēja radīt tas, ka 
šajā dienā pie mums ieradās ciemiņi, 
kas iemītniekiem veidoja frizūras, 
klāja dienas meikapu un lakoja ro-
kām nagus, dienas noslēgumā visiem 
piedaloties skaistā svētku koncertā;

15. martā ar pavasara koncertu 
uzstājās Smiltenes tehnikuma au-
dzēkņi;

20. martā ar Lieldienu koncertu  

Latvijas 100-gadē plānotie grez-
nie pasākumi reāli domājošiem cil-
vēkiem it kā atgādina, ka izglītotas 
sabiedrības raksturīga iezīme ir arī 
pieticība svarīgās lietās. Mums vaja-
dzētu prast saskatīt svētku nozīmību 
arī vienkāršajā un novērtēt tuvāko 
līdzcilvēku devumu attiecīgās ap-
kārtnes iedzīvotājiem, kas ar gaišu-
mu un atbildību ziedoja sevi, saga-
tavojot mūsu tautu turpināt Latvijas 
valsti.

JKP darba grupā Smiltenē tika 
izskatīts priekšlikums atjaunot un 
labiekārtot kapa vietu Smiltenes 
pilsētas kapos Smiltenes vidussko-
las direktoram Elmāram Blīgznam 
(laikā no 1944. līdz 1967. gadam), 
kurā atdusas arī skolotājas Marija 
Lielgalve un Kristīne Boka, uzstādot 
pienācīgus kapakmeņus.

Ar to mēs Valsts 100-gades pa-
sākumu ietvaros uzsvērtu, cik valsts 
idejas saglabāšanas laikā nozīmīga 
vieta bija būt Latvijas patriotam lai-
kā un vietā. Būdams skolas direktors, 
ikdienā un dažādos skolas pasāku-
mos caur mākslas, kultūras pasaules 
vērtībām viņš centās dot izpratni par 
konservatīvo vērtību nozīmi jaunā 
Latvijas pilsoņa valstiskās attieks-
mes veidošanā.

Elmārs Blīgzna – direktors, sko-
lotājs, humānās pedagoģijas īsteno-
tājs, sabiedriskais darbinieks. Tas ir 
„Blīgznas laiks" ne tikai Smiltenes 
vidusskolā, bet arī Smiltenes sabied-
riskajā dzīvē, it īpaši kultūrā, kas 
sāka atgūties pēc kara.

Ap Blīgznu izveidojās gaišāko 
prātu kopa. Iekustējās mākslinie-
ciskā pašdarbība, sākās pirmie lugu 
iestudējumi. Par vietējo inteliģences 
pulcēšanās vietu kļuva Lielgalvju 
māja, kur tika diskutēts par mākslas 
tēmām, skandēta dzeja, lasītas lu-
gas (...) Biežs viesis šajā mājā bija 
Elmāra draugs, Valmieras teātra re-
žisors Pēteris Lūcis (viņš palīdzēja 
iestudēt pirmo izrādi – V. Lāča lugu 
„Bāka uz salas”), komponists Arvīds 
Žilinskis. Mājas abos stāvos gar vi-
sām sienām grāmatas dažādās valo-
dās – par mākslu, vēsturi, literatūru, 
ievērojamiem cilvēkiem un pasaules 
valstīm.” *

Uz Smiltenes vidusskolu brauca 
mākslinieki, dzejnieki (biežs viesis 

Smiltenieši – Latvijas simtgadei

Notikumi SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcā”

bija Sk. Kaldupe). Psihologi, huma-
nitāro zinātņu pārstāvji lasīja lekci-
jas, vadīja diskusijas.

Skolēniem bija iespēja tikties ar 
pavisam jauno Ojāru Vācieti, citiem 
literātiem, kā arī augstskolu pasnie-
dzējiem, studentiem un sportistiem 
(ātrslidotājas Ārija Gulīte un Lāsma 
Avotiņa), kuri palīdzēja skolēniem 
rosināt turpmākā ceļa izvēli.

Skolai vajadzēja būt ne tikai zi-
nāšanu avotam, bet arī kultūras un 
mākslas centram: daudz ko iespē-
jams uzcelt, radīt, bet bez dvēseles 
neveidosies humāna sabiedrība. 
Tādēļ viņš bērnus un pieaugušos ie-
saistīja lugu iestudējumos, pie pir-
mās izdevības runāja par pasaules 
mākslas vērtībām. Skolā tika iestu-
dētas A. Brigaderes pasaku lugas: 
„Sprīdītis”, „Lolitas brīnumputns”, 
„Maija un Paija” – latviešu folklorā 
sakņoto ētisko vērtību nesējas. Ve-
cāku, skolēnu, skolotāju sadarbība 
radīja kopības sajūtu, visi rosījās 
vienā elpā, šuva tērpus, gatavoja 
dekorācijas, zīmēja programmiņas, 
mācījās tekstus un juta līdz.

Uz izrādēm ieradās skatītāji no 
visas pilsētas, izrāžu laikā zāle bija 
pārpildīta. Pedagogu kolektīva kopī-
bas sajūtu radīja arī teātra apmeklē-
jumi Rīgā, ekskursijas uz Ermitāžu 
Ļeņingradā (tagad Sankt Pēterbur-
ga), uz Aglonu vaļējā smagajā au-
tomašīnā, tepat (kopā ar skolotājiem 
Eisleriem) pārgājieni uz slēpēm līdz 
Mežoles skolai un atpakaļ – drau-
dzēties.

„Vēl tagad bijušie audzēkņi, 
kam matos jau gadu sudrabs, atceras 
lielisko skolas izlaiduma tradīciju: 
rīta ausmai parādoties, roku rokā ar 
audzēkņiem ķēdē aptvert visu sko-
las iekšpusi un atvadīties ar dziesmu 
„Aijā, žū –žū””*

Elmārs Blīgzna bija viens no 
pirmajiem skolotājiem republikā, 
kurš LPSR laikā sāka mācīt mākslas 
vēsturi vidusskolā, stundās stāstīja 
par pirmskara ceļojumiem uz Itāliju, 
Franciju, Vāciju, Šveici. Skolnieku 
atmiņās uz visu mūžu palikuši ie-
dvesmojošie stāsti par monumentālo 
grieķu mākslu, par arhitektūras pie-
minekļiem Romā un citviet pasaulē. 
Stundas noritēja interesanti, jo sko-
lotājs prata aizraut ar savu stāstnieka 

prasmi un oratora mākslu, ko bija ap-
guvis Zeltmata dramatiskos kursos.
Direktors domāja par to, lai maz-
pilsētas skolēni nenorobežotos no 
aktualitātēm skolas un sabiedriskajā 
dzīvē: informēja par mākslas dzīvi, 
stāstīja par jaunākajām teātra izrā-
dēm, operas uzvedumiem un izstā-
dēm Rīgā, rosināja apmeklēt kino un 
teātra izrādes.

Ar savu personību, stāju, ru-
nas kultūru, plašajām zināšanām E. 
Blīgzna centās iemācīt skolēniem, 
ka, atkarībā no personības ētisko un 
estētisko vērtību bagātības, veidojas 
plašāks vai šaurāks dzīves skatījums, 
labā un ļaunā atšķiršana, pareiza 
orientācija vispārcilvēcisko vērtību 
noteikšanā, kas noteikti palīdzēs at-
rast savu vietu dzīvē.

Viena no spilgtākajām direktora 
inteliģences iezīmēm bija uzmanība 
pret otru cilvēku, ārkārtīga tolerance. 
Viņš laipni sarunājās ar katru apko-
pēju, uzmanīja jaunākos skolēnus 
– lai šallīte aplikta ap kaklu. Rita 
Cera – Kokare: „Tad, kad Blīgzna 
bija direktors, vakara maiņai stundas 
sākās 13.30. Un jau no kādiem plkst. 
13.00 direktors, glīti saģērbies, stā-
vēja pretim ārdurvīm un sasveicinā-
jās ar skolēniem un pārējiem skolas 
apmeklētājiem. Ja ienāca vecāki vai 
arī kāds svešs cilvēks, viņš to pa-
vadīja līdz garderobei, iepazinās un 
uzzināja skolas apmeklējuma iemes-
lu. Uz skolēniem viņš neuzkrītoši 
paskatījās, novērtēja viņu rīcību un 
vienmēr zem četrām acīm pamācī-
ja, kā labāk rīkoties – nelikt rokas 
kabatās, pa ielu iet taisni, pieklājīgi 
pavadīt uz mājām meiteni. Ja kāds 
skolēns bija slimojis, apjautājās, vai 
ar veselību viss ir kārtībā. Tur viņš 
bija katru dienu, un ar to jau sākās 
skola. Mēs jutāmies gaidīti, bijām 
kā viens kolektīvs.” ** „Blīgznas 
laika” bijušo skolnieku atmiņās viņš 
vienmēr sagaida savu saimi, stāvot 
kāpņu galā – galants, smaidīgs, tāpat 
viņa skatiens pavada, mājās aizejot. 
Ja gadījās sastapties ceļā, direktors 
atņēma sveicienu, paceļot platmali. 
Pamatskolnieces sveicināja pirmās, 
bet vidusskolnieces viņš sveicināja 
pirmais.

Elmāra Blīgznas vadībā Smil-
tenes vidusskola guva dažādus pa-

nākumus. Astoņus gadus par panā-
kumiem skolas agroķīmijas prakses 
saistībā ar lauksaimniecisko ražo-
šanu, kā arī lietišķajā mākslā, skola 
bija PSRS Tautas saimniecības sas-
niegumu izstādes godalgota dalīb-
niece.

Par sporta laukuma izveidi stās-
ta skolotāja Eislere: „Direktora Blīg-
znas laikā tika veidots skolas sporta 
laukums. Pirms tam tur bija zālājs. 
Ar buldozeru tika izdzīta vieta skrej-
ceļam, akmeņu drupinātājs sasmal-
cināja akmeņus, un ar ķerrām vedām 
tos un pildījām skrejceļus.”***

Skolotāja Rainbaha atceras: 
„Sporta laukuma veidošanā ļoti ak-
tīvi iesaistījās arī skolēni – brida pa 
upīti, lasīdami oļus stadiona skrejce-
ļam. Peldēšana skolā bija no trešās 
klases.” ****

Ne tikai gaiši mirkļi ievīti 
Palsmanes mežsarga dēla Elmāra 
dzīves stāstā. No politikas viņš stāv 
tālu, taču, vienalga, jāstaigā „kā pa 
naža asmeni", lai varētu turpināt 
pedagoga darbu. Kāda skolniece at-
ceras direktora teikto: „Ne visu var 
runāt, ko domā.” Tāds bija laiks. 
Viņš izdarīja visu, kas bija iespējams 
tobrīd – saglabāja pieredzes bagātos 
kadrus – inteliģentus, augstas kultū-
ras un morāles skolotājus – Boku, 
Lielgalvi, Kainu, Liezeri, Vanadzī-
ti, Valdēnu. Taču varai nepatika E. 
Blīgznas „buržuāziskās manieres” 
– galantums, smalkā uzvedība – tās 
bija „sapuvušās inteliģences jeb 
parazītiskās inteliģences" iezīmes. 
Tāpat nepatika stāsti par pasaules 
vēsturi un mākslu stundās (ir taču 
„PSKP vēstures īsais kurss” un Sta-
ļina Konstitūcija); 1951. gadā viņu 
atstādina no direktora amata, atkal 
atjaunojot amatā 1956. gadā, kurā 
viņš nostrādā līdz savai mūža noga-
lei 1967. gadā.

E. Blīgznas bērēs līdz ar tuviem 
un tāliem draugiem sēroja visa Smil-
tene. Radiostacija „Amerikas Balss” 
pārraidīja līdzjūtības apliecinājumus 
no bijušajiem E. Blīgznas audzēk-
ņiem trimdā. Atzinība ārzemēs bija 
par pamatu, lai skolai dotu norādīju-
mu Blīgznas vārdu nepieminēt. Vār-
du patiešām ilgi nepieminēja ne sko-
lā, ne kultūras namā, arī šodien tam 
nav ierādīta pienācīga goda vieta. 

Smiltenes vidusskola būtu pelnījusi 
saukties E. Blīgznas vārdā. Jaunajai 
paaudzei varbūt tas nav tikai leģen-
dārs tēls vectēvu un vecvecāku no-
stāstos, bet noteikti tās būs paaudžu 
pārmantojamības ceļā nonākušas 
vērtības mazmazbērniem.

Jau vairākkārt bijušie audzēkņi 
domājuši par pienācīgu kapakmeni 
Skolotāja mūža vietai, bet nodoms 
nav īstenojies. Diez vai šinī gadīju-
mā prasīt fi nanšu līdzekļus valstij un 
pašvaldībai būtu īsti vietā. Tā ir mūsu 
katra atbildība un pienākums pateik-
ties šai personībai par ilgtermiņā ie-
guldīto darbu un mēs ar savu artavu 
vienotos kopējam mērķim – sakopt 
atdusas vietu Marijas Lielgalves 
kapu dārzā, kur atdusas Elmārs Blīg-
zna un arī skolotāja Kristīne Boka.

Turpinot šo ideju, mēs grieža-
mies pie visiem Smiltenes vidussko-
las bijušajiem absolventiem Elmāra 
Blīgznas vadības laikā ar lūgumu 
atbalstīt ar minimāliem fi nanšu lī-
dzekļiem, lai Smiltenes kapos Elmā-
ra Blīgznas atdusas vieta liecinātu 
mūsu nākamajām paaudzēm, ka šī 
cilvēka devumu mūsu sabiedrībā 
mēs novērtējam pirmkārt paši. Līdz 
ar to mēs nākamajām paaudzēm 
sniegsim pareizu vēstījumu, ka izglī-
tība, kultūra un māksla stāv pāri nau-
dai, un šis vēstījums ir tieši aktuāls 
mūsdienu sabiedrībai.

Kapu dārza labiekārtošanas un 
piemiņas akmeņu izgatavošanas un 
uzstādīšanas kopējā tāme plānota 
8 tūkstoši euro. Ziedojumu lūdzam 
ieskaitīt biedrības „Sabiedrības 
izaugsmei", reģistrācijas numurs 
40008276918, SEB bankas kon-
tā LV21UNLA0055000660291 ar 
norādi, ziedojums Elmāra Blīgznas 
piemiņas akmenim” un ziedotāja 
uzvārdu. Sīkāku informāciju varat 
saņemt pa telefonu  +371 29429959.
 Atsauces -*- Aivars Zilbers. Laiks liek 
akmeņus salasīt...\\Mūsu Zeme, 1989. g. 
5. maijs
**- 55. lpp. Inga Savicka „Smiltenes 
ģimnāzijai – 90”
***-76. lpp. Inga Savicka „Smiltenes 
ģimnāzijai – 90”

Jānis Siliņš, 
Atzinības Krusta kavalieris, 

balvas „Par mūža ieguldījumu 
Latvijas sportā” ieguvējs 

2015. gadā 

un našķiem viesojās mūsu ilggadējie 
draugi no Smiltenes PII ,,Pīlādzītis”  
– bērnu grupa ar savām skolotājām;

26. martā jauku koncertu snie-
dza Smiltenes vidusskolas 8. klases 
meitenes;

28. martā Lieldienu svinēšanu ie-
sākām ar jestrām un skanīgām dzies-
mām, kuras izdziedāja  mūsu sociālās 
nodaļas ansamblis ,,Atvasara”; 

29. martā krāsojām, ripinājām 

olas un rīkojām to kaujas, kā arī 
skaitījām ticējumus;

12. aprīlī skanīgu un līksmu  
koncertu sniedza Grundzāles pagasta 
ansamblis ,,Prieks, kur tu rodies?!”;

16. aprīļa rītā ar Smiltenes vi-
dusskolas 8. klases zēniem un so-
ciālās nodaļas iemītniekiem  kopīgi 
likām  parka teritorijā pie kokiem 
putnu būrīšus;

20. aprīlī sociālās nodaļas iemīt-

nieki kopā ar SIA,, Sarkanā Krusta 
Smiltenes slimnīca” darbiniekiem 
piedalījās Lielās Talkas sakopšanas 
darbos;

11. maijā  atzīmējām Mātes die-
nu. Pie mums ieradās ciemiņi, lai  
sapostu iemītniekus svētkiem, pēc-
pusdienā ar dziesmām iepriecināja 
Jānis no Amatas novada;

16. maija pēcpusdienā sociālās 
nodaļas iemītnieki devās ekskursijā 
uz Mēru muižu;

30. maijā ar vasarīgu un skanīgu 
koncertu mūs iepriecināja Smiltenes 
Mūzikas skolas audzēkņi;

14. jūnijā pie sociālās nodaļas 
notika mūsu pirmās aprūpes nodaļas 
sporta spēles, kurās piedalījās aprū-
pes nodaļas iemītnieki un darbinieki, 
atsaucība un ieinteresētība dalībai 
bija liela;

20. jūnijā koncertu sociālās 
aprūpes nodaļā ar skanīgām Līgo 
dziesmām izdziedāja mūsu aprūpes 
centra ansamblis,, Atvasara”;

21. jūnijā, ārpusē  pie sociālās 
nodaļas, svinējām īstos Saulgriežus 
ar dejām, dziesmām, garšīgām uzko-
dām. Muzikālo noskaņojumu radīja 
dziesmu bagātais sieviešu ansamblis 
,,Prieks, kur tu rodies?!”. Svētku cie-
nastu palīdzēja sarūpēt mūsu draugi 
no PII ,,Pīlādzītis”; 

29. jūnijā Pēterdienā pie mums 
ciemojās Sandra ar saviem diviem 
suņiem Dūda un Zumzum, dalījā-
mies ar suņu mīlestību, kā arī Sandra 
sniedza jauku koncertu.

Paldies, paldies visiem sirsnī-
gajiem cilvēkiem, kuri dāvā mums 
zemenes, ievārījumus, grāmatas, 
žurnālus, prieku, mīlestību un ticību 
nākotnei visiem mums!

Paldies arī visam aprūpes noda-
ļas kolektīvam par atsaucību un ra-
došumu pasākumu organizēšanā!

Anita Bušmane,
SIA,, Sarkanā Krusta Smiltenes 

slimnīca”
sociālā darbiniece
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Medaļas LSVS 55. sporta 
spēlēs 

22. jūnijā Ķekavas novada  Ba-
ložos notika LSVS 55. sporta spē-
lēs orientēšanās sporta disciplīna. 
Sacensības notika kartē ar piejūras 
kāpu tipa sīkreljefu un ar priežu 
mežu, kurā bija laba skrienamība. 
Komandā varēja startēt 10 dalībnie-
ki, bet komandu vērtējumā ieskaitīja 
sešas labākās individuālās vietas.

Smiltenes novada orientieristi 
startēja ar sešiem dalībniekiem, divi 
no viņiem izcīnīja LSVS 55. sporta 
spēļu medaļas. Tas izdevās Aldim 
Lapiņam, grupā K65+ izcīnot otro 
vietu 4,0 km distancē ar 15 kon-
trolpunktiem un Videgai Gaigalai, 
grupā D50+ izcīnot 3. vietu 4,4 km 
distancē ar 17 kontrolpunktiem.

Komandā vēl startēja un izcīnī-
ja sekojošas vietas – Māris Stabiņš 
K50+ grupā 6. vieta, Jānis Nulle 
K50+ grupā 9. vieta, Aigars Savic-
kis  K55+ grupā 5. vieta,  Māris La-
piņš K65+ grupā 5. vieta.

Smiltenes novada veterānu 
orientēšanās komandai 10. vieta 24 
komandu vērtējumā. 

Aldim Lapiņam 2. vieta 
Koprakarikas sacensībās

No 22. jūnija līdz 24. jūnijam 
Igaunijā orientēšanās klubs Põlva 
Kobras aicināja visus orientieris-
tus uz 30. gadu jubilejas pasākumu 
Koprakarikas. Sacensības notika  
trīs dienas  Põlvas apriņķa Kanepi 
pagasta Palojärvē  pie klusa meža 
ezeriņa, kas ar savu sakopto apkārt-
ni un labiekārtotajām atpūtas vietām 
atgādināja mūsu Niedrāja ezeru.

Arī šajās sacensībās veiksmīgs 
starts Aldim Lapiņam – viņam trīs 
dienu summā otrā vieta grupā M65. 
Grupā W10 Kitijai Abulai 5. vie-
ta. Grupā M14 Renāram Kļaviņam      
6. vieta. Grupā M50 Mārim Stabi-
ņam 8. vieta. 

Smiltenes BJSS audzēkne Ag-
nija Caune garajā distancē izcīna 
9. vietu.

No 28. jūnija līdz 1. jūlijam 
Bulgārija uzņēma 2018. gada Eiro-
pas jauniešu čempionātu, uz kurieni 
devās arī Latvijas jauniešu izlase 16 
sportistu sastāvā. Uz Bulgāriju Lat-
vijas jauniešu izlases sastāvā devās 

Sports
Orientieristu starti

arī Smiltenes BJSS audzēkne un 
Azimuts OK sportiste grundzāliete 
Agnija Caune.

Čempionāts norisinājās Bulgā-
rijas provincē Veļiko Tarnovo, kur 
jaunos orientieristus sagaidīja kal-
naini un fi ziski izaicinoši, tomēr 
orientēšanās ziņā latviešiem diezgan 
piemēroti apvidi ar vietām apgrūti-
nātu redzamību un caurejamību. 

Agnijai Caunei W-18 gru-
pā veiksmīgākais starts garajā dis-
tancē 9. vieta 92 dalībnieču konku-
rencē.

Agnija distanci iesāka veiksmī-
gi jau trešajā kontrolpunktā izvirzo-
ties vadībā. Arī pēc ceturtā kontrol-
punkta Agnijai labākais rezultāts. 
Tad sekoja garais etaps uz piekto 
kontrolpunktu, pēc kura Agnijai 
astoņpadsmitais rezultāts.  Agnija 
turpināja veiksmīgi līdz desmitajam 
kontrolpunktam atgriežoties TOP 6. 
Šo vietu līdz fi nišam gan saglabāt 
neizdevās, fi nišējot devītajā vietā. 
Sprintā Agnijai 47. vieta 92 dalīb-
nieču konkurencē.

Panākumi starptautiskajās 
orientēšanās sacensībās „Kāpa”

 No 29. jūnija līdz 1. jūlijam Pā-
vilosta uzņēma Baltijā vērienīgākās 
trīs dienu orientēšanās sacensības 
„KĀPA”. 

Sacensību pirmajai dienai, kas 
elites grupās bija pasaules ranga 
(WRE) sacensības vidējā distancē, 
organizatori bija izvēlējušies ļoti 
sarežģītu piejūras kāpu apvidu Cirp-
stenē pie Ventspils, kur 2008. gadā 
norisinājās Eiropas čempionāts. 
Pārējās divas sacensību dienas no-
risinājās Pāvilostas apkārtnē pilnīgi 
jaunās orientēšanās kartēs, kas arī 
izaicināja ar ļoti detalizētu reljefu.

 Vīru elites grupā pirmajā sa-
censību dienā 6,8 km garajā distan-
cē, kurā startēja 47 dalībnieki, OK 
Azimuts sportists Artūrs Pauliņs uz-
rādīja astoto rezultātu, uzvarētājam 
piekāpjoties +3:39. Artūram trīs mi-
nūšu ilgā nesaprašanās ar karti ceļā 
uz otro KP liedza iespēju pacīnīties 
par augstāku vietu. Arī 17 KP mek-
lējumos Artūram nācās ieguldīt lie-
ku minūti.  Komandu „Būdaskalns” 
pārstāvošais sportists Anatolijs Ta-
rasovs fi nišēja ar septīto rezultātu. 
Sacensību kopvērtējumā Anatolijs 
izcīnīja sesto vietu. Savukārt Artū-
ram starts otrajā un trešajā dienā ne-
bija ieplānots.

 Dāmu konkurencē Smiltenes 
BJSS audzēknei Laurai Savickai 
spēcīgajā konkurencē 13. vieta.  
Veiksmīgākais starts Laurai sacen-
sību trešajā dienā uzrādot sesto re-
zultātu.

Katru dienu tika apbalvoti uz-
varētāji grupās. Sacensību pirmajā 
dienā uzvara M10 grupā Smiltenes 
BJSS audzēknim Emīlam Tarasam. 
Šis panākums izcīnīts 61 dalībnieka 
konkurencē. Veiksmīgi starti, izcī-
not otrās vietas, arī Elīnai Skopānei 
W-18, Ilgvaram Caunem M-20, Mār-
tiņam Godiņam M40S un Dārtai Pau-
liņai W-8 (ar vecākiem) grupā, star-
tējot tēta Normunda pavadībā. Trešās 
vietas Ievai Godiņai W40L grupā un 
Guntai Dudelei W-55 grupā.

Sacensību otrajā dienā par uz-
varu uz goda pjedestāla tika aicināti 

Kitija Abula W-10 un Ilgvars Caune 
M-20. Otrā vieta Dacei Vilkai (Smil-
tenes Jaunsargu vienība) W16**.

Trešajās vietās Emīls Tarass 
M10, Elīna Skopāne W-18, Videga 
Gaigala W-50L un Gunta Dudele 
W-55.

Sacensību trešajā dienā bija ie-
spaidīgs ceļš uz startu. Uz to bija jā-
dodas gar jūru. Dalībniekus uz startu 
pavadīja viegls vējiņš un saule. Šajā 
dienā otrajā vietā Videga Gaigala 
W50L un trešajā vietā Ilgvars Cau-
ne M20.

Sacensību kopvērtējumā par ot-
rajām vietām vērtīgās balvas saņēma 
Emīls Tarass M-10, Elīna Skopāne 
W-18, Ilgvars Caune M-20, Mārtiņš 
Godiņš M40S un Videga Gaigala 
W50L. Trešajās vietās Anete Anna 
Strazdiņa W-16**un Gunta Dudele 
W-55.

Ceturtajās vietās Kitija Abula 
W-10, Anda Jaunmuktāne W-14L 
un Māris Stabiņš M50S. Sestajās 
vietās  Marta Morīte W10 un Ieva 
Godiņa  W40L.

Šajās sacensībās bija arī grupa 
OPEN-100. Tajā varēja startēt spor-
tisti, kuru svars ir vismaz 100 kg.  
Šajā grupā startēja divi grundzālie-
ši – 6. vieta Ģirtam Pakalnam (Pro-
bild) un 12. vieta Alvim Puzulim 
(Azimuts).

Arī šogad KĀPĀ tika noteikti 
ne tikai individuālie uzvarētāji, bet 
arī labākie klubi – Azimuts OK-Sm 
Bjss komandai septītā punktu sum-
ma ar 27906 punktiem. Smiltenes 
jaunsargu vienībai 62. vieta.  

Informāciju iesūtīja:
Māris Stabiņš 

Latvijas valsts simtgades un 
Latvijas pašvaldību sporta veterānu 
55. sporta spēles, ar pasaules latvie-
šu piedalīšanos, vieglatlētikā notika 
21. – 22. jūnijā Jelgavas pilsētas 
Zemgales olimpiskā centra stadio-
nā. 

Smiltenes novada vieglatlētu 
komandā startēja 12 dalībnieki un 
izcīnīja 19 sporta spēļu medaļas – 7 
zelta, 5 sudraba un 7 bronzas.

Par Latvijas pašvaldību sporta 
veterānu 55. sporta spēļu divkārtē-
ju čempioni 35+ grupā kļuva Sintija 
Jirgensone, izcīnot uzvaru 100 m un 
200 m skrējienā. Sintijai vēl 3. vie-
ta tāllēkšanā. Sporta spēļu medaļas 
izcīnīja 85+ grupā Arnolds Markss 
1.v. lodes grūšanā, 2.v. vesera un 
diska mešanā; 65+ grupā Kitija 
Klempnere 1.v. augstlēkšanā;  60+ 
grupā Viktors Vējiņš 1.v. augstlēk-
šanā un 3.v. tāllēkšanā; 50+ grupā 
Ivars Joksts 3.v. 200 m; Normunds 
Strauja 2.v. 3–soļlēkšanā; Māris 
Stabiņš 3.v. 100m; 35+ grupā Arita 
Brikmane 3.v. augstlēkšanā; Dacīte 
Zučika 3.v. 400 m;  Kaspars Abuls 
1.v. 1500 m skrējienā un 2.v. 3–soļ-
lēkšanā; 30+ grupā Liene Brūvele 
izcīnīja pilnu medaļu komplektu – 
1.v. šķēpā, 2.v. augstlēkšanā un 3.v. 
200 m. Inta Zetmane 65+ grupā lo-
des grūšanā ierindojās 5.v.

Arī šogad, sporta spēļu ietvaros, 
tika rīkotas sacensības bērniem 100 
m skrējienā un bumbiņas mešanā 
mērķī. Uzvarētāju noteica, summē-
jot abu disciplīnu iegūtos punktus. 

Smiltenes novada sporta 
veterāni izcīna medaļas 

Sacensībās varēja piedalīties bērni 
no 5 līdz 10 gadiem. No mūsu no-
vada startēja Kaspara meita Kitija 
Abula un izcīnīja 2. vietu.

Paldies komandas dalībniekiem 
par startu! Novēlu jums labi atpūs-
ties un baudīt vasaru.

11. augustā Bauskā notiek Bal-
tijas čempionāts un 4. Latvijas čem-
pionāts vieglatlētikā veterāniem. Lai 
veiksmīgi starti! 

        
Kitija Klempnere,

 Smiltenes novada vieglatlētu 
komandas vadītāja 
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Pasākumi novada 
pagastos 
AUGUSTĀ

11. augustā pie Tepera ezera Simtgades zaļumballe 
kopā ar Smiltenes Pūtēju orķestri. Ieeja bez maksas
25. augustā Jāņukalna estrādē Vasaras sezonas noslē-
guma pasākums

12. JŪLIJĀ
Smiltenes pilsētas Kultūras centra mazajā zālē
19:00 „Zeme – cilvēka spēkavots” – veselīga 
uztura meistardarbnīca kopā ar uztura speciālis   
Lāsmu Brenču un veselīgo musli produktu „InGo” 
radītāju Ingu Ērgli. Iepriekšēja pieteikšanās līdz 
10. jūlijam (ieskaitot), rakstot uz info@ingomusli.lv

13. JŪLIJĀ
TLMS „Smiltene”, Atmodas ielā 2
18:00 TLMS „Smiltene”, Gulbenes TLMS „Sagša” un 
Alūksnes TLMS „Kalme” kopizstādes „Dvieļi – mājas rota” 
atklāšana, ieeja bez maksas
Smiltenes ev. lut. baznīcā
19:00 koncerts „Lūgšanu vainags” – Evita Zālīte-Grosa 
(soprāns), Ilona Birģele (ērģeles), Ar  s Gāga (saksofons), 
ieeja bez maksas
Pie Tepera ezera 
19:00 – 23:00 Izbraukumi ar pontonlaivām – piedāvā 
sporta klubs „Moto nams”
19:00 – 23:00 Radoša darbošanās mazajiem kopā ar 
Smiltenes Jauniešu domi
Uz galvenās skatuves Tepera ezera stāvlaukumā
20:30 Grundzāles muzikālās apvienības „Prieks, kur Tu 
rodies?!” skaisto un līdzi dziedamo dziesmu koncerts 
„Vasaras vidū”
22:00 muzikālās apvienības „ZeMe” koncerts – koklētāja 
Laima Jansone un DJ Monsta
00:00 – 02:00 „Smiltene Alterna  ve”:
„Plas  c Dummy” (Ogre)
„Reinis Young trio” (Rīga)
„Age of Stones” (Valmieras)
Pļaviņā pie galvenās skatuves
23:00 4D mul  mediju strūklaku šovs – ceļojums ūdens 
strūklaku, mūzikas, datorprojekciju un lāzeru radītā, 
brīnumainā pasaulē
Pasākuma laikā pie Tepera ezera darbosies kafejnīcas

14. JŪLIJĀ
Smiltenes vidusskolas sporta laukumā, Dakteru ielā 27
8:00 – 15:00 Amatnieku un mājražotāju  rdziņš
Dakteru ielā, posmā no Smiltenes vsk. sporta laukuma līdz 
Tepera stāvlaukumam
No 8:00 Foto ceļojums atpakaļ laikā „Mūsu pēdas Smiltenes 
zemē” – Smiltenes atpazīstamās ainavas laika griežos
Smiltenes pilsētā
10:00 – 11:00 Trīs pakalnu modināšana kopā ar Smiltenes 
Pūtēju orķestri un fondu „Krustceles” – muzikāls brauciens 
cauri pilsētai
Uz galvenās skatuves Tepera ezera stāvlaukumā
11:00 Svētku atklāšana kopā ar Smiltenes pilsētas Kultūras 
centra koriem „Vidzemīte”, „Pakalni” un „Mežābele”
11:30 – 13:00 Konkursa „Smiltenes novada sakoptākais 
īpašums 2018” apbalvošana
14:00 – 15:00 Bērnu vokālo ansambļu „Palsiņas” (Palsmanes 
pag.) un „No  ņas” (Valmiera) koncerts „Mana Latvija – 
mana laimīgā zeme”
15:00 – 16:00 JJO/ Juris Kaukulis un Jauno Jāņu orķestris
Norises uz galvenās skatuves vada smiltenie  s Kārlis 
Anitens
Tepera promenādē
13:00 Laikme  gās dejas performances Egijas Abarovičas, 
Lienes Gravas, Reiņa Reše  na un Ģirta Bisenieka izpildījumā 
(performance pārvietosies virzienā no volejbola kor  em uz 
Tepera stadionu pa promenādi)
Pie Sporta kompleksa „Teperis” – Ghe  o Football
13:00 Reģistrācija
14:00 Atklāšana un turnīra sākums
19:00 Apbalvošana
Vairāk informācijas www.ghe  o.lv un @Ghe  oFootball
Tepera promenādē, pļaviņā pie  l  ņiem
17:20 – 18:00 Smieklīgā sazemēšanās: stand – up komēdija 
kopā ar „Comedy Latvia” komiķiem Maksimu Trivaškeviču 
un Deni Tulpi

Pie Tepera ezera
11:00 – 14:00 darbosies „KLIK KLIK” foto būda – nenokavē 
iespēju iemūžināt savu svētku sajūtu!
11:00 – 14:00 Smilšu aplikāciju darbnīca
11:00 – 15:00 Donu Ilzes pēdas Smiltenes zemē – karašas 
plācenīšu cepšana un baudīšana kopā ar īstenu latvju saimnieci 
Donu Ilzi
11:00 – 14:00 kopā ar Smiltenes novada bibliotēku:

Mūsu valodas pēdas – zini vai mini  – atsauksim atmiņā un 
iepazīsim senvārdus
Tipu tapu pa Smilteni  – ikvienam iespēja atstāt pēdiņu savā 
mīļākajā Smiltenes vietā uz kartes
Supermens? Nē, LASĪTPRIEKS izglābs Tavu dienu  – foto 
mirklis kopā ar „supermenu”

11:00 – 14:00 Radoši – izzinoša darbošanās kopā ar Valsts 
policiju – aizraujošas spēles bērniem un informācija par VP 
darbu
11:00 – 15:00 iespēja pārbaudīt savus spēkus boksa turnīrā – 
elektriskā boksa iekārta un lustes kopā ar „Klondaika Smiltene”
Pie hokeja laukuma
11:00 – 15:00 Izjādes ar Valmieras zirgu staļļa zirgu un poniju
Uz Tepera ezera saliņas
11:00 – 16:00 Piedzīvojumu programma visai ģimenei „Mazā 
s  prinieka 7 varoņdarbi”
Tepera ezerā
11:00 – 21:00 Izbraukumi ar pontonlaivām – piedāvā sporta 
klubs „Moto nams”
11:00 – 21:00 ak  vitātes uz ūdens kopā ar „SUP House” un 
„Annes laivas”
Dienas garumā pie Tepera ezera darbosies kafejnīcas
Smiltenes novada bibliotēkā, Baznīcas laukumā 13, 
10:00 – 15:00

Mūsu pēdas Eiropas kultūras mantojumā:  Smiltenes 
podniekmeistars ar pasaules slavu: Jēkabam Drandam 165
Jēkaba Drandas kultūrvēsturiskā mantojuma apguve 
Smiltenes Mākslas skolas 2. kursa audzēkņu darbos
„Jūra... vienmēr citādā”  - Elīnas Kubuliņas - Vilnes 
fotogrāfi ju izstāde
„Riņķī apkārt”  - Smiltenes Mākslas skolas pieaugušo 
studijas dalībnieku gleznu izstāde
„Mazo smilteniešu pēdas mūsu pilsētā ” – PII „Pīlādzī  s” 
audzēkņu darbi bibliotēkas logos (izstādes turpinājums 
Bērnu apkalpošanas nodaļā Gaujas ielā 1)

Jāņukalna estrādē
No 16:00 grupas „Apvedceļš” 18. jubilejas fes  vāls, biļetes 
iepriekšpārdošanā „Biļešu Paradīze”  rdzniecības vietās, www.
bilesuparadize.lv un Smiltenes pilsētas Kultūras centra kasē: 
€ 7,00 
Uz galvenās skatuves Tepera ezera stāvlaukumā
22:00 – 23:00 Ritma apvienība „Pulse Eff ect”, soliste – Leila 
Alijeva un „Soul of fl ames” ugunsšovs – īpaša programma, kurā 
sa  ksies dažādu tautu mūzika un instrumen  , perkusiju ritmi 
un uguns

15. JŪLIJĀ
Kapusvētki
11:00 Meža kapos
13:00 Smiltenes pilsētas kapos
Jāņukalna estrādē
15:00 Kanādas Bruņoto spēku Centrālā orķestra koncerts 
(Central Band of the Canadian Armed Forces/ Musique centrale 
des FAC), diriģents – kapteinis Džons Fulertons (John Fullerton), 
ieeja bez maksas

Vairāk informācijas www.smiltene.lv
Aicinām iemūžināt svētku spilgtākos mirkļus un 

dalī  es ar  em sociālajos medijos, izmantojot tēmturi  
#SmiltenesSvetki2018! 
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SVĒTKU 
PROGRAMMA

IZSTĀDES SMILTENES NOVADA BIBLIOTĒKĀ 

Baznīcas laukumā 13
Smiltenes Mākslas • 
skolas pieaugušo studijas 
dalībnieku gleznu izstāde 
„Riņķī apkārt”
Gliemežvāku izstāde „Jūras • 
dāvanas”
Bibliotēkas logos un Bērnu • 
apkalpošanas nodaļā PII 
„Pīlādzītis” audzēkņu darbu 
izstāde „Mazo smilteniešu 
pēdas mūsu pilsētā”




