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Visā Eiropā norisināsies EI-
ROPAS MOBILITĀTES NEDĒĻA 
(turpmāk EMN) no 2018. gada 16. 
līdz 22. septembrim. Tās laikā Ei-
ropas pilsētas un novadi rosina ie-
dzīvotājus automašīnu vietā aktīvāk 
izvēlēties ilgtspējīgus pārvietošanās 
veidus – pastaigas ar kājām, riteņ-
braukšanu un sabiedrisko transpor-
tu. 2018. gadā EMN vadmotīvs ir 
„multimodalitāte” – dažādu trans-
porta veidu kombinēšana.

Smiltenes novada pašvaldība 
piedalīsies EMN Nacionālajā kon-
kursā, kuras laikā pašvaldība izcels 
labākos prakses piemērus (t.sk. 
infrastruktūras objektus). Ar Smil-
tenes novada un citu pašvaldību 
pieteikumiem var iepazīties www.
mobilityweek.eu. 

Smiltenes novadā EMN laikā 
norisināsies sekojošas aktivitātes:

16.09.  Informācija par Ei-
ropas Mobilitātes nedēļu 2018 un 
plānotajām aktivitātēm pašvaldības 
mājas lapā www.smiltene.lv un paš-
valdības sociālajos kontos Twitter 
un Facebook.

17.09.  Smiltenes novada 
izglītības iestādēs 1. klašu skolēni 
piedalīsies zīmējumu dienā „Diena 
bez auto”. Zīmējumu izstāde  būs 

Nāc un piedalies 
EIROPAS MOBILITĀTES NEDĒĻĀ

22. septembrī, kad visā pasau-
lē atzīmēs dienu bez auto, Smilte-
nē to pavadīsim īpašā svētku no-
skaņā ar velobraucienu „Ieriteņo 
simtgadē!".

Pirms 5 gadiem aizsākta tū-
risma velobraucienu tradīcija ar 
braucieniem „Ieriteņo rudenī!" un 
„Ieriteņo vasarā!", bet pirms 20 
gadiem, 1998. gada 17. septem-
brī, atklāts Tūrisma informācijas 
centrs (TIC). Tieši tādēļ šoreiz 
ierasto aktīvo dabas baudīšanu uz 
velosipēda aizstāsim ar svinīgu 
velobraucienu pa pilsētas ielām, 
nesteidzīgi iepazīstot Smilteni un 
vēsturi tās simtgades priekšvakarā, 
baudot kopības prieku un svinot 
svētkus!

Laipni gaidīsim visus dalīb-
niekus, bet novērtēsim, ja uz pasā-
kumu ieradīsieties mazliet svinīgā-
kās drānās vai sendienu noskaņās 
tērpti. Lai arī lieti noderēs sporta 
velosipēdi, šī būs īstā reize, kad 
notraust putekļus vectētiņa velosi-
pēdam vai doties ielās ar pilsētas 
velosipēdu. Aicinām autobraucē-
jus šajā dienā būt uzmanīgākiem 
un izturēties ar sapratni pret riteņ-
braucējiem ielās.

Pasākuma programmu lasiet  
2. lpp.

Velobrauciens  „Ieriteņo simtgadē!”
Turpinājums 2. lpp.

Aicinām Smiltenes iedzīvotājus
Aicinām Smiltenes novada iedzī-

votājus, valsts un pašvaldības iestā-
des, novada uzņēmumus un nevals-
tiskās organizācijas līdz 19.oktobrim 
pieteikt apbalvošanai ar pašvaldības 
apbalvojumu cilvēkus, kas devuši 
īpašu ieguldījumu novada attīstībā 
un popularizēšanā. 

Valsts svētki Smiltenes novadā 
tradicionāli ir laiks, kad suminām un 
sakām paldies cilvēkiem, kuri ar savu 
darba sparu, entuziasmu un pašaiz-
liedzību ir uzlabojuši un bagātinājuši 
līdzcilvēku ikdienu, rūpējušies par 
Smiltenes novada labklājību, attīstī-
bu un atpazīstamību. Aicinām novada 
iedzīvotājus un organizācijas izvirzīt 
pretendentus nominācijām „Smiltenes 
novada Goda cilvēks” un „Gada bal-
va”,  lai Latvijas Republikas prokla-
mēšanas gadadienai veltītajā svinīga-
jā pasākumā Smiltenes novada dome 
teiktu paldies par viņu nesavtīgo dar-
bu,  augstiem sasniegumiem un iegul-

dījumu Smiltenes novada attīstībā un 
popularizēšanā Latvijā un pasaulē.

Ierosinājumus par apbalvoju-
mu piešķiršanu aicinām iesniegt 
līdz šā gada 19. oktobrim Smiltenes 
novada domes Valsts un pašvaldī-
bas vienotajā klientu apkalpošanas 
centrā, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smil-
tenes novadā, LV-4729, vai nosūtot 
pa pastu vai elektroniski  uz e-pastu 
dome@smiltene.lv.

Sācies jaunais 2018./2019. 
mācību gads Smiltenes 

novada izglītības iestādēs  
Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis 

sirsnīgi sveic visus skolēnus, viņu vecākus, skolotājus, skolu 
darbiniekus jaunajā mācību gadā!

Novada skolas, uzsākot jauno mācību gadu, saņēma 
īpašu dāvanu – Latvijas valsts karogu. Lai tas ir kā at-
gādinājums tām dziļajām un svarīgajām vērtībām, kuras 
mums kā latviešiem ir dotas un kuras ikvienam ir iespēja 
iegūt, mācīties un nodot nākamajām paaudzēm gan ģime-
nēs, skolas solā, gan novadā un valstī.

Lai ikvienam ir neizsīkstoša enerģija, aizrautība jau-
najā mācību gadā. Lai katra mācību diena sākas ar pār-
liecību par to, ka varam sasniegt izvirzītos mērķus un, ar 
lepnumu sagaidot Latvijas valsts simtgadi, teikt – Es esmu 
Latvija!

Turpinājums 2. lpp.

Raksta „Sācies jaunais mācību gads” turpinājumu lasiet 9. lpp.
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Pašvaldībā
apskatāma skolās visas nedēļas ga-
rumā. 

18.09 . Smiltenes novada 
Pašvaldības policija viesosies nova-
da izglītības iestādēs ar lekciju par 
drošību uz ielām un ceļiem. 

19.09. – 21.09.  Iedzīvotāji 
ir aicināti piedalīties akcijā „Ar velo 
uz darbu un skolu” –  ikdienas gaitās 
doties ar velosipēdu, kā arī mudināt 
kolēģus, draugus un radus  pārvie-
toties, izmantojot videi draudzīgo 
transporta veidu. Lai popularizētu 
braukšanu ar velo,  akcijas dalīb-
niekus aicinām iesūtīt individuālās 
vai kolektīva fotogrāfi jas, norādot 
vietas nosaukumu un autoru, sūtot  
uz e-pastu prese@smiltene.lv  vai 
izmantojot WhatApp aplikāciju uz 
mobilo tālr. Nr. 28334474. Iesūtītās 
fotogrāfi jas tiks publicētas pašval-
dības mājas lapā un Facebook lapā. 
Publicējot fotogrāfi jas savos sociālo 
tīklu profi los, lieto tēmturi #arvelo-
uzdarbu vai #arvelouzskolu. Starp 
iesūtītajām fotogrāfi jām 22. sep-
tembrī izlozēsim trīs autorus, kuri 
saņems pārsteigumu dāvanas no 
Smiltenes novada pašvaldības.  

22.09.  Diena bez auto! 
Smiltenes novada Tūrisma informā-
cijas centrs rīko pasākumu „Ieriteņo 
simtgadē!”. Šoreiz ierasto aktīvo da-
bas baudīšanu uz velosipēda aizstā-
sim ar svinīgu velobraucienu svētku 
drānās pa Smiltenes ielām, nestei-
dzīgi iepazīstot seno Smilteni tās 
simtgades priekšvakarā. Pasākuma 
sākums un noslēgums Kalnamuižā. 
Vairāk informācijas par pasākumu 
www.visit.smiltene.lv.

Papildus informējam, ka ir ie-
spēja Facebook vietnē „Gudrais 
pilsētnieks” apskatīt un dalīties ar 
kampaņas video, kas mudina Latvi-
jas iedzīvotājus izmēģināt dažādus 
pārvietošanās veidus un to kombi-
nēšanu.

Aicinām sekot līdz informāci-
jai par EIROPAS MOBILITĀTES 
NEDĒĻAS aktivitātēm pašvaldības 
mājas lapā www.smiltene.lv! 

Lita Kalniņa,
 Attīstības un plānošanas nodaļas

projektu vadītāja 

Pasākuma programma: 
10.00 – 11.00 Dalībnieku 
pulcēšanās un dalībnieku 
reģistrācija Kalnamuižā;
11.00 – 11.15 Pasākuma atklāšana;
11.15 – 11.30 Svētku parādes 
brauciens;
11.30 – 14.00 Uzdevumi Smiltenes 
apkārtnē;
14.00 – 15.00 Grupas „Sus Dungo” 
koncerts Kalnamuižā.

Iepriekšēja pieteikšanās līdz 
19. septembrim elektroniski 
visit.smiltene.lv, 
klātienē Smiltenes novada TIC vai 
zvanot +371 29395200. 
Plašāka informācija 
www.smiltene.lv un visit.smiltene.lv.

Pasākums tapis projekta „Pasā-
kumi vietējās sabiedrības veselības 
veicināšanai Smiltenes novadā”(Nr. 
9.2.4.2/16/I/052) ietvaros. 

Sabiedrības informēšanas nolū-
kā pasākums tiks fi lmēts un fotogra-
fēts, kā arī šī informācija tiks ievie-
tota Smiltenes novada pašvaldības 
tīmekļvietnē, informatīvajā izdevu-
mā un sociālo tīklu profi lā.

Turpinājums no 1. lpp. Turpinājums no 1. lpp.

Turpinājums no 1. lpp.

Informācija par nominā-
cijām

Augstākais apbalvojums 
„Smiltenes novada Goda cil-
vēks”  tiek pasniegts fi ziskām 
personām par sevišķiem nopel-
niem Smiltenes novada labā, 
kas var izpausties valsts, pašval-
dības, sabiedriskajā, kultūras, 
izglītības, zinātnes vai saimnie-
ciskajā un citā darbā. Par nopel-
niem uzskatāms gan izcils darbs, 
gan ilgstoša, priekšzīmīga un 
panākumiem bagāta darbība.

Apbalvojumi „Gada bal-
va” tiek pasniegtas sekojošās 
nominācijas:

Izglītībā  – par sasnie-
gumiem pedagoģiskajā darbā, 
izciliem sasniegumiem mācību 
priekšmetu olimpiādēs, konkur-
sos, par novada vārda populari-
zēšanu valstī, pasaulē;

Kultūrā  – par aktīvu 
radošu darbību, par ieguldījumu 
novada popularizēšanā valstī un 
pasaulē;

Sportā  – par izciliem 
sasniegumiem un novada vārda 
popularizēšanu pasaulē;

Tautsaimniecībā  – par 
ieguldījumu novada iedzīvotāju 
labklājības nodrošināšanā, no-
vada uzņēmumu un infrastruk-
tūras attīstībā;

Veselības aizsardzībā 
un sociālajā aprūpē – par ie-
guldīto darbu novada iedzīvotā-
ju sociālās labklājības nodroši-
nāšanā un veselības aprūpē;

Sabiedriskajā dar-
bībā – par aktīvu sabiedrisko 
darbību un ieguldījumu novada 
vārda popularizēšanā valstī un 
pasaulē.

Tūrismā  – par aktīvu 
radošu darbību, par ieguldījumu 
novada popularizēšanā valstī un 
pasaulē.

Ierosinājumus par per-
sonas apbalvošanu aicinām 
rakstīt brīvā formā, pieteiku-
mā norādot:

nomināciju, kādā iero-
sināts piešķirt personai apbalvo-
jumu (piem. Smiltenes novada 
Goda cilvēks, Gada balva Izglī-
tībā);

apbalvojamās perso-
nas vārdu, uzvārdu, darbavietu, 
ieņemamo amatu vai nodarbo-
šanos;

iesniedzēja – juridis-
kās personas nosaukumu, re-
ģistrācijas numuru un juridisko 
adresi vai fi ziskās personas vār-
du, uzvārdu, ieņemamo amatu 
un dzīvesvietu (ne mazāk kā 5 
pilngadīgas personas, kuru dzī-
vesvieta deklarēta Smiltenes no-
vada administratīvajā teritorijā, 
kuri parakstījuši iesniegumu, 
norādot paraksta atšifrējumu, 
deklarētās dzīvesvietas adresi 
un kontakttālruni);

klāt jāpievieno kandi-
dāta dzīves apraksts vai reko-
mendācijas raksts, kurā jāsniedz 
pamatojums un izvirzītās per-
sonas sasniegumu un nopelnu 
apraksts.

Lēmums par apbalvo-
jumu piešķiršanu tiks pieņemts 
oktobra Smiltenes novada do-
mes sēdē.

Lauksaimnieki kļūst arvien 
atbildīgāki pret vidi

PĀRSTRĀDEI DER! PĀRSTRĀDEI NEDER!
Nešķiroti sadzīves atkritumi

64281250

www.zaao.lv
zaao@zaao.lvNorādes PAREIZAI atkritumu ŠĶIROŠANAI

Papildus informācija un konsultācijas par atkritumu šķirošanu pa tālr. 64281250, 26132288

Par sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, nolietotas elektrotehnikas un videi kaitīgo preču savākšanu 
informācija atrodama www.zaao.lv, sadaļā Šķirotu atkritumu savākšana JĀMET SADZĪVES 

ATKRITUMU KONTEINEROS

čipšu pakas, konfekšu papīri
netīrs pārtikas iesaiņojums
vienreizējās lietošanas trauki 
salvetes

plastmasas un putuplasta olu 
kastītes
putuplasta izstrādājumi un 
loksnes
čaukstoši plastmasas maisiņi

keramikas, porcelāna trauki
un citi keramikas izstrādājumi

spoguļi, logu stikls

autiņbiksītes

rotaļlietas, tapetes 
un citi atkritumi

Vieglais iepakojums

Papīrs, kartons
avīzes, žurnāli (arī glancētie)

grāmatas
kartona kastes

dzērienu kartona iepakojums 
(tetrapakas un elopakas)

reklāmas bukleti
kartona olu kastītes

Metāls
metāla dzērienu bundžas un 

konservu kārbas
metāla sadzīves priekšmeti

Polimēri
polietilēna plēve (LDPE)

iepirkuma maisiņi
PET dzērienu pudeles

sadzīves ķīmijas un 
kosmētikas 
iepakojums

plastmasas pudeles 
un kannas (HDPE)

Stikla iepakojums

Stikla pudeles

un burkas

SIA „ZAAO” (ZAAO) jau vai-
rākus gadus piedāvā lauksaimniecī-
bā izmantotā iepakojuma bezmak-
sas savākšanu. Ik gadu savāktais 
otrreizējai pārstrādei derīgais mate-
riālu apjoms pieaug par vairākiem 
simtiem kubikmetru, šogad sasnie-
dzot 6600 kubikmetrus.

Šķiroto atkritumu savākšanas 
daļas vadītāja Ginta Gailuma: „Šo-
brīd sākam just, ka mūsu informa-
tīvais darbs nes arī augļus. Gadiem 
lauku saimniekiem stāstījām, ka de-
dzināt un aprakt plēves un maisus ir 
videi kaitīgi, ka kaitējums ar šādu 
rīcību tiek izdarīts gan pašu apstrā-
dātajiem laukiem, gan saimniecības 
ļaužu veselībai. Tagad mūsos ie-
klausās arvien vairāk, jo bezmaksas 
pakalpojumam ne tikai piekrīt, kad 
sazināmies, bet paši saimnieki zva-
na un taujā pēc pakalpojuma.”

Lai vēl vairāk motivētu lauku 
saimniekus nededzināt un neaprakt 
lauksaimniecībā izmantoto iepa-
kojumu, kas var radīt iespējamību 

bīstamu ķīmisku savienojumu no-
nākšanai gaisā vai ūdenī, ZAAO 
šā gada pavasarī izsludināja akciju 
„Tīra sēta – laba sēta”. 652 akcijas 
dalībnieku vidū notikusi izloze un 
noskaidroti 5 saimnieki, kuri iegūst 
100 euro dāvanu kartes lauksaim-
niecības preču veikalā „Agroser-
viss Valmiera”. Izlozes uzvarētāji – 
Zinta Gmizo „Jaunķīši”, Bērzaines 
pagasts, Kocēnu novads; ZS „Pin-
tāni”, Raunas novads; ZS „Prauli” 
Bilska, Smiltenes novads; LKS 
„Lauksalaca”, Priedāji, Mazsala-
cas novads; ZS „Gaidas”, Braslava, 
Alojas novads.

Savākto iepakojumu ZAAO 
sagatavo nodošanai pārstrādes rūp-
nīcām, kurās ražo granulas jaunu 
plastmasas izstrādājumu izgatavo-
šanai.

Atgādinām, ka lauksaimniecībā 
izmantotā iepakojuma (ruļļu plēves, 
bedru plēves, Big-bag maisi, HDPE 
kannas) savākšanu var pieteikt visu 
gadu, sazinoties ar ZAAO Šķiroto 

atkritumu savākšanas daļu pa tālr. 
29221847.

Par nodotajiem materiāliem 
ZAAO izsniedz pakalpojuma sa-
ņemšanas apliecinājumu – izziņu 
par savākto atkritumu veidu un ap-
jomu, kas derīgs iesniegšanai Valsts 
vides dienestā kā apliecinājums, ka 
šie atkritumi savākti atbilstoši li-
kumdošanai un tiek pārstrādāti vi-
dei draudzīgā veidā.

Zane Leimane,
SIA „ZAAO” sabiedrisko attiecību 

speciāliste
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rodas, piešķirt adresi „Pūces”, Bilskas pagasts, 
Smiltenes novads.   

Garāžu ēkām Mežoles ielā 10, Smil-13. 
tenē piešķirt adresi Mežoles iela 10 k-90, 
Smiltene, Smiltenes novads (skicē apzīmēts 
ar Nr. 90) un Mežoles iela 10 k-91, Smiltene, 
Smiltenes novads (skicē apzīmēts ar Nr.91).   

No Smiltenes pagasta nekustamā 14. 
īpašuma „Strēbeles 2”, kadastra numurs 9480 
003 0006, atdalīt zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 9480 003 0008  4,2 ha platībā un 
mainīt nosaukumu no „Strēbeles 2”, Smiltenes 
pagasts, uz „Strēbeles”, Smiltenes pagasts, 
Smiltenes novads.

Sadalīt zemes vienību Dārza iela 15. 
29A, Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415 003 
0132, divās daļās saskaņā ar pievienoto skici:

Zemes vienībai, apmēram 0,034 ha a. 
platībā (skicē apzīmēta ar Nr. 2) piešķirt no-
saukumu Peldu iela 10B, Smiltene, nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķis – individuālo dzī-
vojamo māju apbūve (kods 0601); 

Zemes vienībai apmēram 2,266 ha b. 
platībā (skicē apzīmēta ar Nr. 1) saglabāt no-
saukumu Dārza iela 29A, Smiltene, nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķis – dabas pamatnes, 
parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes 
objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā 
darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifi -
kācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501).

No Variņu pagasta nekustamā īpa-16. 
šuma „Vecķempes”, kadastra numurs 9490 
002 0031, atdalīt zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 9490 002 0073  16,6 ha platībā 
un mainīt nosaukumu no „Vecķempes”, Vari-
ņu pagasts, uz „Mežķempes”, Variņu pagasts, 
Smiltenes novads.

Apvienot zemes vienību ar kadastra 17. 
apzīmējumu 9415 001 0010  4907 m2 un 9415 
001 0014  277 m2 platībā vienā zemes vienībā, 
izveidojot īpašumu Mūrnieku iela 2, Smiltenē, 
Smiltenes novadā. Nekustamā īpašuma lieto-
šanas mērķis – rūpnieciskās ražošanas uzņē-
mumu apbūve (kods 1001).   

Pārtraukt zemes nomas līgumu Nr. 8 18. 
no 08.06.2010. par zemes vienības „Pie katlu-
mājas”, Grundzāles pagastā, iznomāšanu I.M. 
0,236 ha platībā. Iznomāt M.M. zemes vienību 
„Pie katlumājas”, Grundzāles pagastā, kadas-
tra apzīmējums 9458 008 0252, 0,236 ha pla-
tībā mazdārziņam. 

Iznomāt I.A. zemes vienības Mežoles 19. 
iela 10, Smiltenē, daļu, kadastra apzīmējums 
9415 005 0512, 0,0048 ha platībā garāžas ēkas 
Mežoles iela 10 k-90, Smiltenē, uzturēšanai.

Iznomāt I.A. zemes vienības Me-20. 
žoles iela 10, Smiltenē, daļu, kadastra apzī-
mējums 9415 005 0512, 0,0048 ha platībā 
garāžas ēkas Mežoles iela 10 k-91, Smiltenē, 
uzturēšanai.

Nomāt no sabiedrības ar ierobežotu 21. 
atbildību „Firma Madara ’89” zemi ar kadas-
tra apzīmējumu 9415 001 0502  120 m2 pla-
tībā pašvaldības ēkas ar kadastra apzīmējumu 
9415 001 0502 006 uzturēšanai.

Atcelt Smiltenes novada domes lē-22. 
mumu Nr.132 (protokols Nr. 4, 3.7.8.§.) „Par 
nekustamā īpašuma „Vecpalsas”, Palsmanes 
pagastā nomu”.

Apstiprināt zemes ierīcības projektu 23. 
„Zelta Šķērstiņi”, Bilskas pagasts, Smiltenes 
novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 
9444 003 0109.

Noteikt, ka zemes vienības 24. „Dzin-
tari”, Blomes pagastā, kadastra apzīmējums 
9446 003 0070, platība ir 7,28 ha.

Piedzīt no A.Z. nekustamā īpašuma 25. 
nodokļa par zemi parādu 54,81 euro, noka-
vējuma naudu 10,96 euro, kopā 65,77 euro; 
nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parā-
du 17,45 euro, nokavējuma naudu 3,50 euro, 
kopā 20,95 euro, pavisam kopā 86,72 euro 
(astoņdesmit seši euro 72 centi) bezstrīda kār-
tībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas 
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un ne-

kustamo mantu.
Piedzīt no M.R. nekustamā īpašuma 26. 

nodokļa par zemi parādu 227,48 euro, noka-
vējuma naudu 143,36 euro, kopā 370,84 euro, 
bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnie-
ka naudas līdzekļiem un tam piederošo kusta-
mo un nekustamo mantu.

Piedzīt no G.Z. nekustamā īpašuma 27. 
nodokļa par zemi parādu 794,36 euro, noka-
vējuma naudu 113,95 euro, kopā 908,31 euro, 
nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parā-
du 10,09 euro, nokavējuma naudu 1,47 euro, 
kopā 11,56 euro, pavisam kopā 919,87 euro 
(deviņi simti deviņpadsmit euro 87 centi) 
bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parād-
nieka naudas līdzekļiem un tam piederošo 
kustamo un nekustamo mantu.

Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa 28. 
parādu par kopējo summu 13,11 euro (trīs-
padsmit euro 11 centi), un izslēgt no debitoru 
saraksta.

Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa 29. 
parādu par kopējo summu 11,79 euro (vien-
padsmit euro 79 centi), un izslēgt no debitoru 
saraksta.

Atļaut Lindai Karlsonei savienot 30. 
valsts amatpersonas amatu pašvaldībā – Bils-
kas pagasta pārvaldes vadītājas amatu ar lēmē-
jinstitūcijas locekles amatu biedrībā „Abulas 
lauku partnerība” (reģ. Nr. 40008108075).

Atļaut Tignai Podniecei savienot 31. 
valsts amatpersonas amatu pašvaldībā – 
Palsmanes pagasta pārvaldes vadītāja ar val-
des locekles amatu biedrībā „Abulas lauku 
partnerība” (reģ. Nr. 40008108075).

Atļaut Viktoram Ņikiforovam sa-32. 
vienot valsts amatpersonas amatu pašvaldībā 
– Bērnu un ģimeņu un atbalsta centra vadītā-
ja amatu  ar lēmējinstitūcijas locekļa amatu 
biedrībā „Abulas lauku partnerība” (reģ. Nr. 
40008108075).

Deleģēt Grundzāles pagasta pārval-33. 
des vadītāju Aldu Zvejnieci kā pašvaldības 
pārstāvi darbam biedrībā „Lauku partnerība 
ZIEMEĻGAUJA” (reģ. Nr. 40008107864).

Atļaut Aldai Zvejniecei savienot 34. 
valsts amatpersonas amatu pašvaldībā – 
Grundzāles pagasta pārvaldes vadītājas ama-
tu ar padomes priekšsēdētājas amatu biedrībā 
“Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA”. 

Līdz 2018. gada 1. septembrim re-35. 
ģistrēt Smiltenes novada dalībnieku dalību 
konferencē „Latvijas Tautas fronte par ne-
atkarīgu un demokrātisku Latviju. LTF 30”. 
Piešķirt biedrībai „4. maija Deklarācijas 
klubs” (reģ. Nr. 40008036415) fi nansējumu 
150,00 euro (viens simts piecdesmit euro un 
00 centi) apmērā no pašvaldības budžeta lī-
dzekļiem konferences dalībnieku ēdināšanas 
nodrošināšanai. 

Sagatavot un iesniegt SIA 36. „Vides 
investīciju fonds” konkursā pieteikumu pro-
jektu „Smiltenes ielu apgaismojuma vadības 
sistēmas uzstādīšana”.

Sagatavot un iesniegt LR Zemko-37. 
pības ministrijas Lauku atbalsta dienestam 
projektu „Smiltenes novada pašvaldības ceļu 
rekonstrukcija, III kārta” pasākumā „Pamat-
pakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku 
apvidos” par kopējo summu 990 492,46 euro 
(deviņi simti deviņdesmit tūkstoši četri simti 
deviņdesmit divi euro un 46 centi).

Slēgt sadarbības līgumu ar Kultū-38. 
ras ministriju par dalību projektā „Latvijas 
skolas soma. Uzdot Smiltenes novada domes 
Izglītības pārvaldei ar 2018. gada 1. septem-
bri uzsākt projekta „Latvijas skolas soma” 
īstenošanu. 

Reģistrēt  D.B. Dzīvojamo telpu iz-39. 
īrēšanas reģistrā vispārējā kārtībā kā personu, 
kurai nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautāju-
mu risināšanā.

Pagarināt ar I.U. 2017. gadā noslēgtā 40. 
īres līguma par dzīvojamās telpas ar adresi Sil-
va 10 dzīv. 6, Launkalnes pagasts, Smiltenes 

2018. gada 29. augustā notika kārtējā 
domes sēde, kurā tika pieņemti sekojoši lē-
mumi:

Apstiprināt Smiltenes mūzikas sko-1. 
las nolikumu.

Apstiprināt dzīvokļa īpašuma 2. „Meža 
Vārniņas”-5, kas atrodas Launkalnes pagastā, 
Smiltenes novadā, nosacīto cenu 1800,00 euro 
(viens tūkstotis astoņi simti euro). Atsavināt 
D.K. dzīvokļa īpašumu „Meža Vārniņas”-5, 
kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 67,2 
m2, kopīpašuma domājamās daļas 6720/45170 
no daudzdzīvokļu mājas, trīs palīgēkām un 
zemes (kadastra apzīmējums 9470 006 0016), 
kas atrodas Launkalnes pagastā, Smiltenes no-
vadā ar kadastra Nr. 9470 900 0298.

Apstiprināt dzīvokļa īpašuma 3. „Silva 
8”-2, kas atrodas Silvā, Launkalnes pagastā, 
Smiltenes novadā, nosacīto cenu 1500,00 
euro (viens tūkstotis pieci simti euro). At-
savināt A.P. dzīvokļa īpašumu „Silva 8”-2, 
kas sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 21,3 
m2, kopīpašuma domājamās daļas 218/2189 
no būves ar kadastra apzīmējumu 9470 003 
0271 001 un zemes (kadastra apzīmējums 
9470 003 0271).

Atsavināt, pārdodot atklātā izso-4. 
lē ar augšupejošu soli, Smiltenes novada 
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 
„Raibaci”-8, Grundzālē, Grundzāles pagastā, 
Smiltenes novadā (kadastra numurs 9458 900 
0085), kas sastāv no dzīvokļa 42,6 m2 platībā, 
427/3384 kopīpašuma domājamās daļas no 
daudzdzīvokļu mājas, 427/3384 kopīpašuma 
domājamās daļas no sešām saimniecības ēkām 
un 427/3384 kopīpašuma domājamās daļas no 
mājai piesaistītā zemesgabala. 

Atsavināt, pārdodot atklātā izso-5. 
lē ar augšupejošu soli, Smiltenes novada 
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 
„Raibaci”-9, Grundzālē, Grundzāles pagastā, 
Smiltenes novadā (kadastra numurs 9458 900 
0086), kas sastāv no dzīvokļa 19,6 m2 platībā, 
195/3384 kopīpašuma domājamās daļas no 
daudzdzīvokļu mājas, 195/3384 kopīpašuma 
domājamās daļas no sešām saimniecības ēkām 
un 195/3384 kopīpašuma domājamās daļas no 
mājai piesaistītā zemesgabala. 

Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē ar 6. 
augšupejošu soli, Smiltenes novada pašvaldī-
bai piederošo nekustamo īpašumu „Kalna Pu-
renes”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā 
(kadastra numurs 9470 010 0277), kas sastāv 
no zemes 0,1841 ha platībā. 

Nekustamā īpašuma Baznīcas lau-7. 
kums 3, Smiltenē, telpu grupai ar kadastra 
apzīmējumu 9415 001 0201 005 mainīt telpu 
grupas adresi Baznīcas laukums 3-1, Smilte-
ne, Smiltenes novads, uz Baznīcas laukums 
3-4, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729. 

Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 8. 
9415 001 0509 009 002 piešķirt adresi Atmo-
das iela 3-1, Smiltene, Smiltenes novads, LV-
4729. 

Telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 9. 
9415 001 0509 009 003 piešķirt adresi Atmo-
das iela 3-2, Smiltene, Smiltenes novads, LV-
4729. 

Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpa-10. 
šumam, kas sastāv no ēkām ar kadastra apzī-
mējumu 9474 004 0142 001, 9474 004 0142 
003 un 9474 004 0142, kas atrodas uz zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 9474 004 
0362, un ēkas ar kadastra apzīmējumu 9474 
004 014 002, kura atrodas uz zemes vienī-
bas ar kadastra apzīmējumu 9474 004 0396, 
piešķirt nosaukumu „Kukuri”, Palsmanes pa-
gasts, Smiltenes novads. 

Mainīt nekustamajam īpašumam ar 11. 
kadastra numuru 9474 004 0362 nosaukumu 
no „Stariņi 2”, Palsmanes pagasts uz „Kuku-
ri”, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads. 

Ēkām ar kadastra apzīmējumu 9444 12. 
009 0031 001, 9444 009 0031 002 un 9444 
009 0031 004 un zemei, uz kuras šīs ēkas at-

Smiltenes novada Dzimtsarakstu no-
daļa jau otro mēnesi pēc kārtas  noslēdz 
ar pozitīvu demogrāfi sko bilanci. Augusta 
mēnesī nodaļā reģistrēti 14 jaundzimušie, 
noslēgtas 12 laulības un sastādīti 10 mir-
šanas reģistri.

Augusta mēnesī dzimšanas apliecības 
saņēmuši 10 zēni un 4 meitenes.

Aizsaulē aizgājuši trīs vīrieši un sep-
tiņas sievietes. Miruši 7 Smiltenes pilsētas 
iedzīvotāji un pa vienam – Bilskas, Blo-
mes un Raunas pagasta  iedzīvotājam. 

 Dace Ērģele,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja  

Dzimtsarakstu 
nodaļa informē

novads īri, termiņu uz vienu gadu, ar tiesībām 
īres līgumu pagarināt uz nākamo termiņu.

Pagarināt ar J.M. 2013. gadā noslēg-41. 
tā īres līguma par dzīvojamās telpas ar adresi 
Kanāla iela 13 - 1, Smiltene, Smiltenes no-
vads, īri, termiņu uz vienu gadu, ar tiesībām 
īres līgumu pagarināt uz nākamo termiņu.

Pagarināt ar N.P. 2017. gadā noslēg-42. 
tā īres līguma par dzīvojamās telpas ar adresi 
„Dūjiņas” dz.10, Palsmanes pagasts, Smiltenes 
novads īri, termiņu uz vienu gadu, ar tiesībām 
īres līgumu pagarināt uz nākamo termiņu.

Pagarināt ar R.K. 2016. gadā noslēg-43. 
tā īres līguma par dzīvojamās telpas ar adresi 
Raiņa iela 9 - 4, Smiltene, Smiltenes novads 
īri, termiņu uz vienu gadu, ar tiesībām īres lī-
gumu pagarināt uz nākamo termiņu.

Pagarināt ar R.K. 2017. gadā no-44. 
slēgtā īres līguma, par dzīvojamās telpas ar 
adresi „Smaidas” dz.15, Palsmanes pagasts, 
Smiltenes novads īri, termiņu uz vienu gadu, 
ar tiesībām īres līgumu pagarināt uz nākamo 
termiņu.

Pagarināt ar S.K. 2016. gadā noslēg-45. 
tā īres līguma par dzīvojamās telpas ar adresi 
Gaujas iela 6-16, Smiltene, Smiltenes novads 
īri, termiņu uz vienu gadu, ar tiesībām īres lī-
gumu pagarināt uz nākamo termiņu.

Atteikt S.B. reģistrēt  viņu Dzīvoja-46. 
mo telpu izīrēšanas reģistrā vispārējā kārtībā 
kā personu, kurai nepieciešama palīdzība dzī-
vokļa jautājumu risināšanā.

Atteikt J.B. reģistrēt viņu Dzīvojamo 47. 
telpu izīrēšanas reģistrā vispārējā kārtībā kā 
personu, kurai nepieciešama palīdzība dzīvok-
ļa jautājumu risināšanā.

Apstiprināt Nolikuma Nr. 12/18 48. 
„Grozījumi Smiltenes novada domes 2009.
gada 27. augusta Nolikumā „Smiltenes nova-
da bāriņtiesas nolikums” projektu.

Slēgt nodomu protokolu ar nodibi-49. 
nājumu „Sociālo pakalpojumu aģentūra” par 
ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra pakal-
pojumu nodrošināšanu Smiltenes novada paš-
valdībā.

Apstiprināt maksu par transporta pa-50. 
kalpojumiem ar autotransporta līdzekli Opel 
Vivaro, GO 8939, audzēkņu aizvešanai uz 
Smiltenes mūzikas skolu, Smiltenes mākslas 
skolu, Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes 
sporta skolu un Smiltenes Bērnu un jauniešu 
interešu izglītības centra pulciņu nodarbībām.

Par zemes vienības daļu nomas. 51. 
tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

Piešķirt Smiltenes novada domes 52. 
priekšsēdētājam Gintam Kukainim ikgadē-
jo atvaļinājumu 5 kalendārās dienas laikā no 
2018. gada 19. septembra līdz 2018. gada 23. 
septembrim.

Dina Kaupe, 
Kancelejas nodaļas vadītāja 
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Vēlēšanu tiesības
Tiesības piedalīties Saeimas vēlēšanās ir visiem 

Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā sasnieguši 
18 gadu vecumu. 

Saeimas vēlēšanās vēlētāji drīkst balsot jeb-
kurā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs, bet par 
dalību vēlēšanās vēlētājam pasē izdara īpašu atzīmi 
– spiedogu.

Savukārt vēlētājiem, kuru rīcībā ir tikai perso-
nas apliecība, bet nav derīgas pases, no 2018. gada 
24. septembra līdz 2018. gada 5. oktobrim jāizņem 
vēlētāja apliecība. 

Balsošanas dokumenti 
13. Saeimas vēlēšanās ir:

1) derīga Latvijas pilsoņa pase,
2) derīga Latvijas pilsoņa personas apliecība 

(eID) kopā ar vēlētāja apliecību.

Kāpēc Saeimas vēlēšanās pase ir svarīga?
Saeimas vēlēšanās netiek lietoti iepriekš izvei-

doti vēlētāju saraksti. Vēlēšanu dienā vēlētājs drīkst 
doties balsot uz jebkuru vēlēšanu iecirkni, bet, lai 
nebūtu iespēja nobalsot vairākkārt, vēlētāja pasē ie-
spiež spiedogu par dalību vēlēšanās.

Ja pasei beidzies derīguma termiņš
Ar pasi, kurai beidzies derīguma termiņš, pie-

dalīties vēlēšanās nevar. Atjaunot pasi iespējams 
jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 
teritoriālajā nodaļā neatkarīgi no deklarētās dzīves-
vietas. 

Pasi izsniedz 10 darba dienu laikā vai paātrinā-
tā kārtībā – divu darba dienu laikā (neskaitot doku-
mentu iesniegšanas dienu).

Valsts nodeva par pases izsniegšanu 10 dar-
ba dienu laikā ir 28,46 euro, par izsniegšanu divu 
darbdienu laikā – 56,91 euro. Tālrunis uzziņām 
– 67219244. Vairāk par pases izgatavošanu www.
pmlp.gov.lv. 

Kad nepieciešama vēlētāja apliecība?
Vēlētāja apliecība nepieciešama tikai tiem vē-

lētājiem, kuriem nav Latvijas pilsoņa pases, bet ir 
Latvijas pilsoņa personas apliecība.

Kur saņemt vēlētāja apliecību?
Vēlētāju apliecību dalībai 13. Saeimas vēlēša-

nās varēs saņemt no 2018. gada 24. septembra līdz 
5. oktobrim tajā Pilsonības un migrācijas lietu pār-
valdes teritoriālajā nodaļā, kur izsniegta personas 
apliecība.

Vēlētāja apliecību iespējams saņemt arī citā 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā 
nodaļā, par šo vēlmi rakstiski informējot Pilsonības 
un migrācijas lietu pārvaldi līdz 2018. gada 24. sep-
tembrim.

Vai par vēlētāja apliecības izgatavošanu 
jāmaksā?

Nē, vēlētāja apliecības izsniedz bez maksas. 

Balsošanai 
nepieciešama 

Latvijas 
pilsoņa pase

KAD? No 24. septembra līdz 5. oktobrim
KUR? PMLP teritorālajā nodaļā

Latvijas pilsoņi
Vismaz 18 gadi vēlēšanu dienā

PASE

LATVIJAS REPUBLIKA

Ja ir tikai personas apliecība?

Jāizņem vēlētāja apliecība

Veletaja aplieciba

BALSO!

KAS DRĪKST PIEDALĪTIES SAEIMAS VĒLĒŠANĀS?

JA NEVARI NOBALSOT VĒLĒŠANU DIENĀ

No 7⁰⁰ – 20⁰⁰
Latvijā vai ārvalstīs

Ja ir veselības problēmas
vai aprūpē slimojošu personu

Ieslodzījuma vietā

Pa pastu no ārvalstīm

Starptautiskajās operācijās 
ārvalstīs, ja esi karavīrs vai 
zemessargs

Uz kuģiem ar Latvijas 
karogu, kas pierakstīti 

Latvijas Republikā

VELESANU
IECIRKNIS

Nodod balsi glabāšanā īpašos vēlēšanu iecirkņos Latvijā

Jebkurš

Savā atrašanās vietā

no līdz

2018

2018
TREŠDIENA

3
OKTOBRIS

2018
PIEKTDIENA

5
OKTOBRIS

13.SAEIMAS
 VELESANAS

- - √

Saeimas vēlēšanas notiek reizi četros gados oktobra pirmajā sestdienā

Latvijas Republikas Satversme
Saeimas vēlēšanu likums

To, cik deputātu jāievēl apgabalā, nosaka CVK proporcionāli apgabalā 
reģistrētajam vēlētāju skaitam 4 mēnešus pirms vēlēšanām

5 VĒLĒŠANU APGABALI
Rīga, Vidzeme, Latgale,

Kurzeme, Zemgale

VĒLĒŠANU DIENA

LIKUMI UN VĒLĒŠANU APGABALI

Saeimā jāievēlē

100 
deputāti

2018
SESTDIENA

6
OKTOBRIS

Vēlētāji ārvalstīs balso 
Rīgas vēlēšanu apgabalā

2018. gada 6. oktobrī notiks 13. Saeimas vēlēšanas. Saeimas vēlēšanu kārtība noteikta Satversmē, Saei-
mas vēlēšanu likumā, kā arī vairākos citos tiesību aktos. Saeimas vēlēšanu sarīkošanā ir iesaistītas trīs līmeņu 
vēlēšanu komisijas – Centrālā vēlēšanu komisija, 119 republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijas, kā arī 
vairāk nekā tūkstotis vēlēšanu iecirkņu komisiju Latvijā un ārvalstīs.

Balsošanas iespējas Smiltenes novadā 
Vēlēšanu dienā vēlēšanu iecirkņi vēlētājiem 

būs atvērti no pulksten 7.00 līdz 20.00. Vēlētāji, 
kuri nevar nokļūt vēlēšanu iecirknī vēlēšanu dienā, 
trīs dienas pirms vēlēšanu dienas dažas stundas die-
nā var izmantot iespēju nodot balsi glabāšanā. Šāda 
iespēja būs: 

trešdien, 3. oktobrī, no pulksten 17.00 līdz 
20.00;
ceturtdien, 4. oktobrī, no pulksten 9.00 līdz 
12.00;
piektdien, 5. oktobrī, no pulksten 10.00 līdz 
16.00.
Smiltenes novadā vēlēšanu iecirknis, kur va-

rēs nodot balsi glabāšanā ir noteikts iecirknis  Nr. 
887, Smiltenes pilsētas Kultūras centrs, Smiltene, 
Gaujas iela 1. 

Vēlēšanu iecirkņi, kur varēs nodot balsi glabā-
šanā, tiks izveidoti pašvaldībās, kur ir vismaz 7500 
balsstiesīgo. Pašvaldībās, kur balsstiesīgo skaits lie-
lāks par 20 000, šādi iecirkņi iekārtojami ar aprē-
ķinu, lai uz pilniem 20 000 balsstiesīgo būtu viens 
iecirknis.

Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ieras-
ties vēlēšanu iecirknī, šo vēlētāju aprūpētāji un sli-
mojošu personu aprūpētāji, var balsot savā atrašanās 
vietā. Balsošana vēlētāja atrašanās vietā jāpiesa-
ka no 1. līdz 6. oktobra plkst. 12.00 vēlētāja at-
rašanās vietai vēlēšanu dienā tuvākajā vēlēšanu 
iecirknī.

Vēlētāji, kuri vēlēšanu laikā uzturas ārvalstīs, 
var balsot kādā no vēlēšanu iecirkņiem ārvalstīs vē-
lēšanu dienā.

Kandidātu saraksti
Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 13. 

Saeimas vēlēšanām notika no 2018. gada 18. jūlija 
līdz 7. augustam.  Kopumā tika iesniegti 16 kandi-
dātu saraksti:

„Latvijas Krievu savienība”1. 
Jaunā konservatīvā partija2. 
Rīcības partija3. 
Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvze-4. 
mei un Brīvībai/LNNK”
„PROGRESĪVIE”5. 
„Latvijas centriskā partija”6. 
„LSDSP/KDS/GKL”7. 
No sirds Latvijai8. 
„Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija9. 
Attīstībai/Par!10. 
Latvijas Reģionu Apvienība11. 
„Latviešu Nacionālisti”12. 
Jaunā VIENOTĪBA13. 
Par Alternatīvu14. 
Politiskā partija „KPV LV”15. 
Zaļo un Zemnieku savienība16. 

Ar iesniegtajiem kandidātu sarakstiem iespē-
jams iepazīties 13.Saeimas vēlēšanu mājaslapā 
https://sv2018.cvk.lv. 

13. Saeimas vēlēšanas 6. oktobrī

 Smiltenes novada vēlēšanu iecirkņi
Smiltene Nr. 887 Smiltenes pilsētas kultūras centrs, Smiltene, Gaujas iela 1, Smiltene
Smiltene Nr. 888 Smiltenes Sporta skola, Smiltene, Gaujas iela 2, Smiltene
Bilska Nr. 890 Pašvaldības māja, Bilskas pagasts, Smiltenes novads
Bilska Nr. 891 Birzuļu tautas nams, Mēri, Bilskas pagasts, Smiltenes novads
Blome Nr. 892 Blomes pamatskola, Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads
Branti Nr. 893 SIA „Vidzemīte” administratīvā ēka, Rīgas iela 71, Brantu pagasts, 

Smiltenes novads
Grundzāle Nr. 896 Pagasta kultūras nams, Tilta iela 5, Grundzāles pagasts, Smiltenes 

novads
Launkalne Nr. 899 SIA „Smiltenes MRS” apspriežu zāle, Silvas Lejas, Silva, Launkalnes 

pagasts, Smiltenes novads
Launkalne Nr. 900 Pagasta tautas nams, Pilskalni, Launkalne pagasts, Smiltenes novads
Palsmane Nr. 901 Palsmanes kultūras nams, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads
Smiltenes pagasts 
Nr. 904

Brantu un Smiltenes pagasta pārvalde, Kalnamuiža 2, Kalnamuiža, 
Smiltenes pagasts, Smiltenes novads

Variņi Nr. 907 Variņu tautas nams, Oktobra iela 13, Variņu pagasts, Smiltenes novads

Informācijas avots: www.cvk.lv 
Tālrunis uzziņai 26603348, Smiltenes novada vēlēšanu komisija 
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Smiltenes novada do-
mes īstenotajā projektā Nr. 
5.6.2.0/17/I/023 „Smiltenes 
pilsētas publiskās infra-
struktūras sakārtošana uz-
ņēmējdarbības vides uzlabošanai II 
kārta” ietvaros uzsākti Kaikas ielas 
pārbūves darbi. Būvdarbus objektā 
veiks SIA „8CBR”, būvuzraudzību 
SIA „TRANZIT ASK” un autoruz-
raudzību  SIA „Ceļu komforts”. At-
bilstoši būvprojektam plānots veikt 
Kaikas ielas pārbūvi 921m garumā, 
posmā no Rīgas ielas līdz pilsētas ro-
bežai. Darbus plānots pabeigt 2019. 
gada oktobrī.

Projekta mērķis ir palielināt pri-
vāto investīciju apjomu Smiltenes 

Uzsākti Kaikas ielas pārbūves darbi

novadā, veicot ieguldījumus ko-
mercdarbības attīstībai nepiecieša-
majā ielu infrastruktūrā. Veicot Kai-
kas ielas transporta infrastruktūras 
uzlabošanu, radīt šai ielai pieguloša-
jās teritorijās vietējiem uzņēmējiem 
pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi, pa-
augstināt konkurētspēju, nodrošinot 
sociālo un ekonomisko aktivitāšu 
pieejamību Smiltenes novada uzņē-
mējiem un iedzīvotājiem. 

Projekta realizācija kļuva iespē-
jama piesaistot Eiropas Reģionālās 

Projekta „Aktīvās atpūtas disku 
golfa laukuma izveidošana Palsma-
nes internātpamatskolas apkārtnē” 
Nr.18-09-AL10-A019.2203-000003 
rezultātā ir izveidots disku golfa 
laukums, piedāvājot jaunu aktīvās 
atpūtas iespēju Smiltenes novadā un 
veicinot sabiedrības iesaistīšanos fi -
ziskās aktivitātēs. Smiltenes novadā 
Disku golfa spēle ir jauna aktivitāte 
un tā tiek uzskatīta par mūža sportu, 
jo veicina aktīvu dzīvesveidu dažāda 
vecuma grupām un palīdz novērst 
veselības problēmas. 

Smiltenes novada iedzīvotāji un 
tās viesi ir aicināti piedalīties Dis-
ku golfa laukuma atklāšanā 2018. 
gada 16. septembrī plkst. 11:00 
Palsmanē pie Palsmanes internāt-
pamatskolas. Ikviens varēs iepazī-
ties ar Disku golfa spēli brīvā dabā. 
Pasākuma īpašais viesis būs Latvijas 
disku golfa izlases spēlētājs un 2018. 
gada Eiropas Čempionāta dalībnieks  
Rūdolfs Zosārs. Pasākuma laikā būs 
dažādi konkursi, iespēja vērot, kā spē-

lē profesionāli spēlētāji un būs iespēja 
sacensties, piedaloties pašiem. 

Disku golfa laukumu apmeklēt 
ikdienā varēs jebkurš interesents. 
Sazinoties ar Palsmanes internāt-
pamatskolas sporta skolotāju Tomu 
Ceru (tel. 29198755), būs iespējams 
saņemt Disku golfa spēles inventāru.

Projekta kopējās izmaksas ir 
8601,00 euro, no kurām ELFLA fon-
da publiskais fi nansējums 7740,90 
euro, savukārt pašvaldības līdzfi nan-
sējums ir 860,10 euro.

Projekta pieteikums sagatavots 
un guvis atbalstu vietējās rīcības 
grupas biedrības „Abulas lauku part-
nerības” sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģijas 2015. – 2020. 
gadam izsludinātajā projektu pietei-
kumu iesniegšanas 5. kārtā. Projekts 
īstenots Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014. – 2020. gadam 
pasākumā „Darbību īstenošana sa-

Aicinām uz Disku golfa laukuma atklāšanu 
Palsmanē

Smiltenes novada dome projek-
ta „Palsmanes kapsētas digitalizā-
cija” Nr. 17-09-AL10-A019.2202-
000003 ietvaros ir veikts Palsmanes 
kapsētas digitālais uzmērījums, 
kapu kopiņu uzskaite, reģistrēšana 
un fotofi ksēšana. Projekta rezultā-
tā Palsmanes kapsētas apbedījumi 
ir ērti pārskatāmi vienā datu bāzē 
un pieejami jebkuram kapsētas ap-
meklētājam, kas meklē kapsētā sa-
vus piederīgos. Palsmanes kapsētas 
digitalizācija ievērojami atvieglos 
apbedījumu uzskaiti un sekmēs sa-
kārtotas kapu uzskaites sistēmas iz-
veidi. Smiltenes novadā šāda veida 
datu bāze ir pirmā.

Palsmanes kapsētas datu bāzes 
publiskie dati ir pieejami jebkuram 
iedzīvotājam un tos iespējams ap-
skatīt www.cemety.lv.  Palsmanes 
kapsētas kapličā būs informatīvs 
stends ar kapu kopu izvietojumu, 
kas atvieglos informācijas ieguvi par 
brīvajām vietām kapsētā un iespēju 
atrast konkrētu kapavietu. Izveidotā 
datu bāze būs arī sagatavota drukātā 
veidā, lai uz vietas skatoties saraks-
tus varētu orientēties informatīvajā 
stendā – kartē. 

Aicinām iedzīvotājus iepazīties 
ar izveidoto datu bāzi un nepiecie-
šamības gadījumā precizēt informā-
ciju Palsmanes pagasta pārvaldē, 
pie kapu pārziņa Andra Silava  vai 
arī pieteikt datu papildināšanu mā-
jas lapā www.cemety.lv. Atverot 
Palsmanes kapsētas datu bāzi, jāiz-
vēlas konkrēta kapu vieta, kurā ir 
nepieciešams precizēt informāciju, 
tur būs iespējams „Pieteikt datu pa-
pildināšanu”. Atvērsies jauns logs, 
kurā būs jānorāda papildināmā in-
formācija un iesniedzēja dati. 

Atgādinām, ka 2017. gada 29. 
novembra domes sēdē deputāti ap-
stiprināja Smiltenes novada domes 

Noslēdzies projekts 
„Palsmanes kapsētas 

digitalizācija”

saistošos noteikumus Nr. 18/17 
„Smiltenes novada pašvaldības kap-
sētu darbības un uzturēšanas notei-
kumi”. Kapavietas uzturētāji tiek 
aicināti noslēgt kapavietas uzturē-
šanas līgumu ar kapsētas apsaim-
niekotāju – Palsmanes pagasta pār-
valdi. Līgumi jānoslēdz piecu gadu 
laikā no saistošo noteikumu spēkā 
stāšanās dienas. 

Projekta kopējās izmaksas ir 
7405,20 euro, no kurām ELFLA 
fonda publiskais fi nansējums 
6664,68 euro, savukārt pašvaldības 
līdzfi nansējums ir 740,52 euro.

Projekta pieteikums sagatavots 
un guvis atbalstu vietējās rīcības 
grupas biedrības „Abulas lauku part-
nerības” sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģijas 2015. – 2020. 
gadam izsludinātajā projektu pietei-
kumu iesniegšanas 4. kārtā. Projekts 
īstenots Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014. – 2020. gadam 
pasākumā „Darbību īstenošana sa-
skaņā ar sabiedrības virzītas vietē-
jās attīstības stratēģiju” ar Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīs-
tībai fi nansējumu. Valsts un Eiropas 
Savienības atbalsta piešķiršanu ad-
ministrē Lauku atbalsta dienests. 

Vairāk informācijas par Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku at-
tīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas 
Komisijas tīmekļa vietnē.

Vairāk informācijas par projek-
tu „Palsmanes kapsētas digitalizāci-
ja” un projekta īstenotājiem pašval-
dības mājas lapā www.smiltene.lv 
sadaļā „Projekti”.

Vairāk informācijas par atbalsta 
saņemšanas nosacījumiem biedrības 
„Abulas lauku partnerība” un Lauku 
atbalsta dienesta mājaslapā.  

Lita Kalniņa, 
Attīstības un plānošanas nodaļas

projektu vadītāja 

2018.  gada 30. septembrī  
plkst. 12.30 Smiltenes pilsētas 
kultūras centra kinozālē, Gaujas 
ielā 1, Smiltenē, notiks lekcija par 
veselīgu uzturu un tikšanās ar Rī-
gas Stradiņa universitātes Sporta 
un uztura katedras lektori, studiju 
programmu „Uzturs un Uzturzi-
nātne” vadītāju; Latvijas Diētas 
un uztura speciālistu asociācijas 
prezidenti, daudzu  grāmatu autori 
Lolitu Neimani. 

Lekcijas tēma būs, kā pēdē-
jās desmitgadēs mainījušies mūsu 
priekšstati par veselīgu uzturu,  par 
galvenajām atziņām un svarīgākiem 
pietur punktiem, par to, kā orientē-
ties dažādajos pareiza uztura kon-
ceptos un atrast savu ceļu uz vese-
līgu uzturu, kas ne vien sniedz visu 
organismam nepieciešamo, bet arī 

Aicinām iedzīvotājus uz 
lekcija par veselīgu uzturu

Smiltenes novada 
dome īsteno projektu „Pa-
sākumi vietējās sabiedrī-
bas veselības veicināšanai 
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:

Jogas nodarbības  Smil-
tenē notiks Smiltenes Bērnu un 
jaunatnes sporta skolas zālē, Gaujas 
ielā 2, plkst. 20.00:, pirmdienās –   
24. septembrī, 1., 15., 22. oktobrī; 
12., 19., 26. novembrī. Nodarbības 
Grundzālē notiks Grundzāles kultū-
ras namā, Tilta ielā 5, plkst. 18.00:  
otrdienās – 8., 15. oktobrī; 6., 13. 
novembrī. Nodarbībās tiek apgū-
tas jogas pamata pozas, elpošanas 
vingrinājumi, kā arī fi zisku vingri-
nājumu kompleksi (locītavu, mu-
gurkaula, gremošanas sistēmai), el-
pošanas prakses. Līdzi jāņem jogas 
paklājiņš.

Vingrošana bērniem fi -
zioterapeitu vadībā nodarbības no-
tiks septembra mēnesī. Nodarbību 
mērķis ir sekmēt bērnu lokanību, 

Aicinām iedzīvotājus piedalīties projekta 
„Pasākumi vietējās sabiedrības veselības 

veicināšanai Smiltenes novadā” aktivitātēs  

veiklību, koordināciju un uzlabot 
fi zisko izturību, apgūt vingrojumus, 
kas izmantojami ikdienā savas ve-
selības uzlabošanai. Informācija un 
pieteikšanās pēc iepriekšēja pieraks-
ta pie fi zioterapeita Didža Lūkina, 
tālr. 26390486.

Aicinām iedzīvotājus 
piedalīties nūjošanas nodarbībās, 
lai uzlabotu vispārējo veselību un 
apgūtu nūjošanas tehniku trenera 
vadībā;  trešdienās – 19., 26. sep-
tembrī ; 3., 10. oktobrī, pulcēšanās 
pie „Pilskalna sarga”,  Drandu ielas 
galā  Smiltenē ; ceturtdienās  – 20., 
27. septembrī; 4. oktobrī pulcēša-
nās pie Tepera ezera trenažieriem,  
Smiltenē.

Aicinām iedzīvotājus uz 
lekciju „Par veselīgu uzturu”, kas 
notiks 30. septembrī plkst. 13.00, 
Smiltenes pilsētas Kultūras centra 
kinoteātra zālē, Gaujas ielā 1. Lek-
ciju vadīs Rīgas Stradiņa universitā-

tes Sporta un uztura katedras 
lektore, studiju programmas 
„Uzturs un Uztur zinātne” 
vadītāja, Latvijas Diētas un 
uztura speciālistu asociācijas 

prezidente Lolita Neimane.
Psihologa lekcijas bēr-

niem un viņu vecākiem, darbinie-
kiem novada skolās un bērnudār-
zos pēc saskaņota plāna ar izglītības 
iestādes vadību.

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 mājasla-
pā www.smiltene.lv un pašvaldības 
informatīvajā izdevumā „Smiltenes 
novada Domes Vēstis”.

Anita Šteinberga, 
Sociālā darbiniece 

palīdz saglabāt optimālas ķermeņa 
formas. 

Lekcija ir bezmaksas. Uz tikša-
nos aicināti visi novada iedzīvotāji! 

Lekcijas tiek organizēta projek-
ta „Pasākumi vietējās sabiedrības 
veselības veicināšanai Smiltenes 
novadā” ietvaros. 

Foto: www.dzivei.lv

attīstības fonda līdzfi nansē-
jumu Darbības programmas 
„Izaugsme un nodarbinātība” 
5.6.2. specifi skā atbalsta mēr-
ķa „Teritoriju revitalizācija, 

reģenerējot degradētās teritorijas 
atbilstoši pašvaldību integrētajām 
attīstības programmām” ietvaros.

Projekta kopējās plānotās iz-
maksas ir  1 153 861,72 euro, no 
kurām  Eiropas Reģionālās attīstī-
bas fonda līdzfi nansējums ir  633 
658, 00 euro, valsts budžeta dotāci-
ja 118 730,55 euro un pašvaldības 
līdzfi nansējums 401 473,17 euro.

Lita Kalniņa,
Attīstības un plānošanas nodaļas

 projektu vadītāja

skaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai fi -
nansējumu. Valsts un Eiropas Savie-
nības atbalsta piešķiršanu administrē 
Lauku atbalsta dienests. 

Vairāk informācijas par Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku attīs-
tībai (ELFLA) pieejams Eiropas Ko-
misijas tīmekļa vietnē.

Vairāk informācijas par projektu 
„Aktīvās atpūtas disku golfa lauku-
ma izveidošana Palsmanes internāt-
pamatskolas apkārtnē” un projekta 
īstenotājiem pašvaldības mājas lapā 
www.smiltene.lv sadaļā „Projekti”.

Vairāk informācijas par atbalsta 
saņemšanas nosacījumiem biedrības 
„Abulas lauku partnerība” un Lauku 
atbalsta dienesta mājaslapā.  

Lita Kalniņa,
Attīstības un plānošanas nodaļas

projektu vadītāja
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Augusta mēneša 100. Nekustamo īpašumu 
nodaļas pakalpojumu saņēmējs saņem 
Smiltenes novada pārsteiguma dāvanu

Atzīmējot Latvijas simtgades 
gadu, arī augusta mēnesī Smilte-
nes novada dome turpina izcelt 
un iepriecināt mēneša simto Smil-
tenes novada domes apmeklētāju 
un  pakalpojuma saņēmēju, dāvi-
not simbolisku dāvanu – Latvijas 
valsts karogu.

Augusta mēnesī tika izcelti 
pašvaldības Nekustamo īpašumu 
nodaļas pakalpojumu saņēmēji.  16. 
augustā Smiltenes novada domes 
priekšsēdētājs G. Kukainis pasnie-
dza dāvanu simtajai Smiltenes no-
vada Nekustamo īpašumu nodaļas 
apmeklētājai – Daigai Līdakai, kura 
veica bezskaidras naudas norēķinu 
par pašvaldības zemes nomu.

Jau kopš 2017. gada rudens 
Smiltenes novada Nekustamo īpašu-
mu nodaļā, kā arī Smiltenes novada 
Valsts un pašvaldības vienotajā klien-
tu apkalpošanas centrā (VPVKAC) 
ir iespēja norēķināties ar maksājuma 
karti, kas padara procesu ērtāku gan 
maksātājam, gan nekustamo īpašu-
mu nodaļas speciālistiem.

Smiltenes novada VPVKAC 
(Dārza ielā 3) ir iespēja veikt bez-
skaidras norēķinus arī par:

mājas (istabas) dzīvnieka reģis-
trāciju;
zemes nomu;
Dzimtsarakstu pakalpojumiem;
nekustamā īpašuma nodokli;

valsts nodevu bāriņtiesai;
valsts nodevu civilstāvokļa aktu 
reģistrācijai;
pārējām valsts nodevām, kā 
piemēram, dzīvesvietas dekla-
rācijas maksājumu.
Nākamā dāvana tiks pasniegta 

septembrī – simtajam Smiltenes no-
vada domes Sociālā dienesta pakal-
pojuma saņēmējam.

Smiltenes novada Nekustamo 
īpašumu nodaļa izsaka pateicību 
visiem nodokļu maksātājiem, kuri 
maksājumus veic regulāri, nekavējot 
maksāšanas termiņus. Atgādinām, 
ka 15. augustā noslēdzās nekustamā 

īpašuma nodokļa 3. ceturkšņa mak-
sāšanas termiņš, tāpēc tiem, kas nav 
vēl paspējuši veikt maksājumu, tiks 
piemērota kavējuma nauda. Aicinām 
iedzīvotājus savlaicīgi veikt nodokļu 
maksājumus, lai netiktu piemērota 
kavējuma nauda.

Smiltenes novada Nekusta-
mo īpašumu nodaļas Dārza ielā 
11, Smiltenē, darba laiks: P. 8.00 – 
18.00;  O.; T., C;  8.00 – 17.00; Pk. 
8.00 – 16.00. Pusdienu pārtraukums 
12.00 – 13.00. Apmeklētāju pieņem-
šanas laiks pie specialistiem P. 8.00 
– 18.00, C. 8:00 – 17:00, pusdienu 
pārtraukums 12.00 – 13.00. 

Domes priekšsedētājs un Nekustamo īpašumu nodaļa sveic 
100. apmeklētāju D. Līdaku.

Policijas informācija
Smiltenes novada Paš-

valdības policija (SNPP) 
2018. gada augusta mēnesī 
sastādījusi 24 administratī-
vo pārkāpumu protokolus, 
no kuriem 8 par Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu 
kodeksa, bet 16 par Smilte-
nes novada domes saistošo 
noteikumu pārkāpumiem.

Par Latvijas APK pare-
dzētajiem pārkāpumiem:

- 421. panta pirmā daļa 
– smēķēšanu neatļautās vie-
tās – 1;

- 421. panta ceturtā daļa 
– smēķēšana, ja to izdarījis 
nepilngadīgais – 1;

- 171. panta pirmā daļa 
– alkoholisko dzērienu lie-
tošana sabiedriskā vietā – 
5;

- 1711. panta pirmā 
daļa – alkoholisko dzērienu 
lietošana, ja to izdarījis ne-
pilngadīgais – 1

Par Smiltenes novada 
domes saistošos noteiku-
mos paredzētiem pārkāpu-
miem:

 - 20.1.punkts – dabisko 
vajadzību nokārtošana uz 
ielas (urinēšana) – 3;

- 21.1. punkts – atrašanās pub-
liskā vietā ar atvērtu alkoholiskā 
dzēriena iepakojumu – 8;

- 21.2. punkts – atrašanās pub-
liskā vietā ar atvērtu alkoholiskā 
dzēriena iepakojumu atkārtoti gada 
laikā - 1;

- 27.1. punkts – gulēšana vai uz 
publiskiem atpūtas soliņiem – 4;

! Sakarā ar jaunā mācību gada 
sākumu Pašvaldības policija aicina 
vecākus pārrunāt ar saviem bērniem 
jautājumus par kārtību un drošību at-
rodoties publiskā vidē (skolā), kā arī 
atrodoties uz ielas (ceļu satiksmes 
noteikumu prasības velosipēdistiem 
un gājējiem).

Smiltenes novada Pašvaldības 

policija informē, ka par jebkuru sa-
biedriskās kārtības pārkāpumu vai 
personu tiesību un brīvību apdrau-
dējumu Jūs variet ziņot zvanot pa 
tālruni: 

28 65 99 33   vai   110
Mums IR svarīga Jūsu drošība!

Normunds Liepa,
SNPP priekšnieks 

Lai iedzīvotājiem būtu iespē-
ja ātri un ērti saņemt medicīniskos 
pakalpojumus, SIA „Sarkanā 
Krusta Smiltenes slimnīca” po-
liklīnikā darbu ir uzsākuši jauni 
speciālisti:

Bērnu alergologs –  dr. 
Mārīte Poga (bērniem ar 
nosūtījumu bez maksas);
Fizikālās un rehabilitācijas 
medicīnas ārsts – dr. Ārija 
Zvaigzne (ar nosūtījumu, kā 
arī pa maksu);
EHO kardiosonogrāfs – 
dr. Guna Ozola (ar 
nosūtījumu, kā arī pa maksu);

SIA  „Sarkanā Krusta Smiltenes 
slimnīca” poliklīnikā darbu 

uzsākuši jauni speciālisti

Lai veicinātu dzīvojamā fonda 
paplašināšanu un spētu nodrošināt 
novada uzņēmumu speciālistiem dzī-
vesvietas, Smiltenes novada dome 
2015. gadā savā īpašumā iegādājās 
nepabeigtu daudzdzīvokļu māju, 
kura pērn tika nodota kapitālsabiedrī-
bas SIA „Smiltenes NKUP” apsaim-
niekošanā. 2017. gadā uzsāktie mājas 
renovācijas, pārbūves darbi turpinās, 
lai jau 2019. gadā novada jaunajām 
ģimenēm un speciālistiem varētu pie-
dāvāt 24 jaunus dzīvokļus. 

Kā informē SIA „Smiltenes 
NKUP” valdes loceklis A. Vīvuliņš, 
šobrīd būvniecības darbus Daugavas 
ielā 7A plānots pabeigt 2018. gada 
decembrī. Pašlaik pilnībā ir pabeigti 
dažādi ar demontāžu saistīti darbi, 
tiek stiprināti pārsedžu paneļu bloki, 
ir ievilkts ūdensvads un kanalizācija, 
pārbūvētas ārsienas balkonu pusē, 
salikti logi un durvis, hidroizolēts un 
nosiltināts cokols, izbūvēts jumts, no-
siltināti bēniņi, ieklāta grīda pagrabā 
un grīdas pamatkārta dzīvokļos, izbū-
vētas pagrabu telpas, kā arī turpinās 
darbs pie ventilācijas, siltumapgā-
des kanalizācijas, ūdensvada, elek-
troinstalācijas un vājstrāvas iekšējo 
tīklu izbūves, kā arī tiek saskaņota 
dzīvokļos santehnika, iekšas apda-
res materiāli un fasādes krāsas. Tiek 
labiekārtota mājas apkārtne, kur kat-
ram dzīvoklim būs paredzēta viena 
autostāvvieta, riteņu novietnes, bērnu 
laukums un pazemes tipa atkritumu 
konteineri. 

Daudzdzīvokļu mājā tiek izbū-

Turpinās Smiltenes 
Daugavas ielas 7a 

daudzdzīvokļu mājas 
pārbūves projekts

vēti 8 trīsistabu un 8 divistabu dzī-
vokļi ar balkonu, 8 vienistabas dzī-
vokļi ar  „mazo” jeb „franču” tipa 
balkonu. Katrā dzīvoklī tiks iebūveta 
virtuves iekārta ar nerūsējošā tērau-
da izlietni un jaucējkrānu, elektrisko 
plīti, cepeškrāsni, tvaika nosūcēju. 
Būs paredzēta vieta ledusskapim. Sa-
nitārajos mezglos plānots pie sienas 
montējams skapītis ar izlietni un jau-
cējkrānu, klozetpods, dušas kabīne 
vai vanna, dvieļu žāvētājs ar karstā 
ūdens cirkulāciju. Būs paredzēta vie-
ta veļas mašīnai, kā arī tiks izbūvēti 
pievadi un izvadi.  Katrā dzīvoklī būs 
izbūvēta arī noliktavas telpa, kā arī 
paredzēta atsevišķa, slēdzama pagra-
ba telpa.

Lai iegūtu īres tiesības uz kādu 
no dzīvokļiem, 2019. gada sākumā 
tiks rīkota īres tiesību izsole, kurā būs 
aicināti piedalīties dzīvokļu preten-
denti – novada uzņēmumu speciālisti, 
jaunās ģimenes. Līdz ko būvprojekts 
būs noslēdzies, pirms izsoles inte-
resentiem būs iespēja piedalīties arī 
dzīvokļu apskatē. Šobrīd norit darbs 
arī pie izsoles noteikumu sagatavoša-
nas, kas noteiks izsoles kārtību, cenu, 
prasības īrniekiem, piemēram, īres 
līguma slēdzējam būs jābūt deklarē-
tam novadā vai noteiktā laika periodā 
jāpārdeklarē tā uz Smiltenes novadu. 
Aicinām sekot līdzi informācijai no-
vada mājas lapā www.smiltene.lv un 
www.smiltenesnkup.lv. 

Inga Kovala,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

USG specialists (galvas, kakla 
asinsvadu izmeklēšana) –    
dr. Aiga Balode.

Papildus poliklīnikā pieejami 
šādu speciālistu pakalpojumi – 
ķirurgs, traumatologs – ortopēds, 
urologs, ginekologs, psihiatrs, 
radiologs – diagnosts, USG ārsts, 
otolaringologs, internists, acu 
ārsts, arodslimību ārsts, neirologs, 
onkologs – ķīmijterapeits, kā arī 
pieejami zobu tehniskās labaroto-
rijas, NMS laboratorijas un Līve-
na aptiekas pakalpojumi.

Pie speciālistiem ir iespēja pieteikties, zvanot uz reģistratūru  
64772534. 
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Kora „Mežābeles” darbs un 
atzinība

Smiltenes pilsētas Kultūras cen-
tra senioru koris „Mežābele” šogad 
nosvinēja 55 gadu pastāvēšanas ju-
bileju. Šie svētki un klausītāju laba 
vēlējumi bija skaists apliecinājums, 
ka darbs šo gadu garumā nav bijis 
veltīgs. 

 Pašlaik korī dzied 28 dalīb-
nieki. Daudzi no viņiem korī dzied 
vairāk nekā 20 gadus – Tumuļkalne 
Vija, Puriņa Maija un citi. 

Koris ir stabils, šogad skatē ie-
guvām pirmās pakāpes diplomu. Tas 
ir liels, patīkams sasniegums, par ko 
paldies sakām mūsu diriģentei Vel-
tai Ispravņikovai un koncertmeista-
rei Ilzei Megnei. 

Mums ir daudzveidīga un plaša 
programma, esam gaidīti un aici-
nāti daudzās vietās. Kā lielākais un 
skaistākais vasaras piedzīvojums 

Koris „Vidzemīte” pēc Dziesmu 
svētkiem nedevās ilgstošā vasaras at-
vaļinājumā,  jo jau pēc nedēļas dzie-
dājām Smiltenes pilsētas svētkos, 
pie tam, jaukos vasaras linu tērpos, 
kurus iecerējām un izveidojām paši 
par saviem līdzekļiem. Šis gads bijis 
devīgs – līdz Dziesmu svētkiem ar 
biedrības „Vidzemes balsis” ELFLA 
projekta „Ģērbies, saule, sudrabota, 
nu brauc tavi preciniek” (Nr.13-09-
LL25-L413201-000021) palīdzību 
papildinājām savus tautas tērpus, pa-
šujot jakas sievām, pusgaros svārkus 
un zābakus vīriem, par ko esam no 
sirds pateicīgi arī Smiltenes nova-
da domei. 11. augustā visu skaisto, 
garo dienu izbaudījām brīnišķīgajā, 
emocionālajā tautas mūzikas festi-
vālā „Madaras”. Tas šķita līdzvērtīgs 
Dziesmu svētku pārdzīvojumam. 
Paldies Kalniņu ģimenei un, īpaši, 
Madarai Kalniņai!

Tikāmies arī ikgadējā pikni-
kā pie Spiciera ezera. Radās vien-
balsīgs lēmums – ikdienā pietrūkst 
dziedāšanas un kora! Sākām darbu 5. 
septembrī un jau 14. septembrī dzie-
dāsim dažas tautasdziesmas „Putnu 

bija Dziesmu un Deju svētki: gā-
jiens, vakars „Skonto” stadionā, kas 
pārpildīts ar smaidošiem un jautriem 
dalībniekiem, svētku koncerts; otrā 
dienā – senioru koncerts Esplanādē; 
noslēgums Mežaparkā, kur viss bija 
labi organizēts. Tās emocijas nav 
aprakstāmas vārdos – katram jāiz-
bauda tā kopā sadziedāšanās! 

Pēc Dziesmu svētkiem – ne-
liela atpūta –, un 19. septembrī ar 
jauniem spēkiem uzsāksim darbu. 
Gaidīsim jaunos dziedātājus!

Lielu paldies dziedātāju vārdā 
sakām Smiltenes novada domei, 
personīgi, G. Kukaiņa kungam, kā 
arī šuvējām par jauniem tērpiem!

            
  Dzintra Jablonska,

 kora „Mežābele” prezidente
Foto: A. Melderis

Koris „Vidzemīte” uzsāk 
jaunu sezonu

pašvaldību salidojumā”, kas šogad 
notiks Launkalnē un Smiltenē.  

Jaunā sezona sākusies spraigi un 
nopietni – no 21. septembra līdz 23. 
septembrim mūs gaida Tallinā, kur 
viesosimies pie Igaunijas Mākslas 
institūta kora „Erki”, kuru jau divas 
reizes esam uzņēmuši Smiltenē. Būs 
divi kopkoncerti Tallinā – Harkujar-
ves baznīcā un Naisāres salā, kur ir 
interesants muzejrezervāts Igaunijas 
ziemeļos. 

Pēc brauciena aktīvs darbs tur-
pināsies, jo esam nolēmuši kārtējo 
reizi piedalīties Eiropas koru olimpi-
ādē, kas notiks Zviedrijā, Gēteborgā, 
2019. gada augustā. Protams, ir arī 
citi mazāki plāni. Šajā sakarībā koris 
sirsnīgi aicina un mīļi gaida jaunus 
dziedātājus, īpaši pirmo soprānus, 
tenorus un otro basu. Vecums vēlams 
no 18 – ...; augums – tiešām mazsva-
rīgs; nošu rakstu apgūstam ātri, ja 
vēlamies... 

Dzīvojam gaiši, draudzīgi, prie-
cīgi! Gaidām jaunus biedrus!

Dzidra Jēkabsone,
kora „Vidzemīte” diriģente

Foto: A. Melderis 

Kultūra

Biedrība „Smiltenei 
un Latvijai” projekta „Ve-
selai un laimīgai sievietei” 
ietvaros organizē apmācī-
bas. Apmācību program-
mas nosaukums: „Iegurņa 
pamatnes muskulatūras 
un vēdera dziļās muskula-
tūras attīstības program-
ma sievietēm”. 

Tikai izprotot savu ie-
gurni un ikdienā to pareizi 
kustinot, sievietei ir iespē-
jams strauji uzlabot savu intīmo 
veselību un sakārtot ķermenī daudz 
fi ziskas un emocionālas veselības 
problēmas. Tikai veselai sievietei 
ar veselu iegurni ir iespējams iznē-
sāt veselu bērniņu un tikai vesela 
sieviete, kas izprot pēcdzemdību iz-
maiņas ķermenī un tās fi ziski attīs-
tot, spēj dzīvot bez daudz dažādām 
delikātām problēmām, par kurām 
sievietēm bieži ir kauns runāt pat 
ar savu ārstu. Šī sistēma ir radīta, 
lai palīdzētu un novērstu visas vis-
biežāk sastopamās iegurņa un ķer-
meņa kodola problēmas sievietēm. 

Aicinājums uz apmācībām 
„Veselai un laimīgai sievietei”

Pēc vispasaules statistikas datiem, 
katra otrā sieviete savas dzīves 
laikā saskaras ar mazā iegurņa ve-
selības problēmām. Visizplatītākā 
mazā iegurņa problēma pasaulē 
sievietēm ir urīna nesaturēšana. Ar 
to savas dzīves laikā saskaras kat-
ra trešā sieviete. Īpaši augstā riska 
grupā ar šo problēmu ir sportistes, 
sievietes pēcdzemdību periodā un 
sievietes menopauzes vecumā, lai 
gan arī jaunām sievietēm ārpus šīm 
kategorijām šīs problēmas statis-
tika ar katru gadu pasaulē strauji 
pieaug.  Arī mazā iegurņa orgānu 

 Iepazīsti Smiltenes novadu ar klasi!
Iepazīsti Smiltenes novadu ar 

klasi!
Skolēni ir atsākuši savas mācī-

bu gaitas, tādēļ aicinām klases rast 
kopības sajūtu, dodoties ekskursijās 
pa Smiltenes novadu.

Aicinām apmeklēt Smiltenes 
novada muzeju Mēru muižā un 
ekspozīciju „Smiltenes novada me-
dicīnas vēsture un muzeja pirmsā-
kumi”. Viesojoties šajā ekspozīcijā 
līdz 31. septembrim atceries uz-
ņemt foto, ievietot to Facebook ar 
mirkļbirku #vidzemespieturas, lai 
piedalītos izlozē un laimētu balvas 
akcijā „Apceļo Vidzemes pieturas”. 
Kontakti: +371 25776631. 

Lauku mājā „Donas” tiek 
piedāvāta aizraujoša maizes dar-
bnīca, kurā katram ir iespēja izcept 
savu kukulīti un aizvest to uz mā-
jām. Kamēr maizes kukulīši krāsnī 
brūnēs, te var ieturēt sātīgu, latvisku 
un ļoti gardu maltīti. Kontakti: +371 
26425426. 

Bērzu sulu „BIRZĪ” ražot-
nē jūs iepazīstinās ar dzirkstošu bēr-
za sulu un sīrupa ražošanas procesu. 
Būs iespēja nogaršot bērzu sulas no 
svaigām līdz dzirkstošām ar dažā-
dām garšām – ar piparmētru, ar upe-
ņu pumpuru, ar citronu, ar apelsīnu, 
ar karkadē un krustnagliņas garšu, 
pamēģināt dažādu veidu sīrupus, 

tostarp arī no bērza sulas gatavoto.
Kontakti: +371 29199982.

Zoo „Ezerlejas” apskati un ie-
pazīties ar dažādiem  eksotiskiem 
putniem un dzīvniekiem. Dažus no 
tiem var arī samīļot un pabarot. In-
teresanti būs kā maziem, tā lieliem! 
Kontakti: +371 26357959.

Izloki kājas dabas un atpūtas 
takā „Meža draugu birztaliņa”, 
atrodi kontrolpunktus, uzkāp ska-
tu tornī un atpūties plašajos sporta, 
atpūtas vai rotaļu laukumos atpūtas 
kompleksā „Trīssaliņas”! Kontakti: 
+371 26536637.

Atpūtas kompleksā „Slīpi” ak-
tīvi atpūties un saliedējies ar klasi, 
pildot īpaši jums sagatavotus uzde-
vumus, vai rīkojiet savu klases pasā-
kumu. Kontakti: +371 29113132.

Metālkalēja Jāņa Keiseļa 
darbnīcā vēro kalšanas procesu un 
iemēģini pats roku metālkalšanā. 
Kontakti: +371 29275420.

Vairāk informācijas: visit.smil-
tene.lv vai zvanot +371 29395200. 

Modris Apsītis, 
Smiltenes novada TIC vadītājs

Foto: S. Sinka

noslīdējumu problēmas tiek 
arvien biežāk izceltas kā kri-
tiskas visās Eiropas valstīs. 
Tāpat arī menstruālās problē-
mas, hemoroīdi, zems libido, 
cistas un miomas ir veselības 
problēmas, kas ar katru gadu 
statistikas rādītājos tikai 
pieaug un kas ir saistītas ar 
sievietes kopējo iegurņa ve-
selību.

Apmācību norise plā-
nota 15. septembrī, 22. sep-

tembrī un 30. septembrī, katras 
nodarbības ilgums 4 stundas. 
Pirmā nodarbība ir ievadnodar-
bība, bet pārējās 2 nodarbības 
praktiskās nodarbības. Nodarbī-
bas vadīs pieredzējusi lektore un 
trenere Zane Vorma.

Pieteikšanās apmācībām un 
vairāk informācijas pa telefonu 
+37129446681 vai lasma.vilkas-
ta@gmail.com, vietu skaits ierobe-
žots.

Lāsma Vilkasta,
Biedrības „Smiltenei un Latvijai” 

projekta koordinatore

Skaistie 100-gades svētki ir pagājuši, mēs esam ceļā uz jauniem mērķiem un piedzīvojumiem

Palsmanes kultūras nama VPDK „Cīrulis” pirmais sezonas mēģinājums 7. oktobrī plkst. 11:00
Nāc! Uzsāc vai turpini kopā ar mums iekrāsot ikdienu rakstainākiem dzīpariem

Vēlies uzzināt vairāk? Zvani kolektīva vadītājai Aijai – 28390884
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Caur vasaru ceļā uz simtgadi
2018. gada vasaras sezona tika 

ieskandināta 26. maijā Jāņukalnā ar 
lielkoncertu „Es esmu Latvija”, 
savukārt 1. jūnijā svētkus svinēja ģi-
menes – norisinājās ikgadējais lab-
darības pasākums „Balta, balta 
mana sirds”. Vairāku gadu garumā 
„Balta, balta mana sirds”, kas allaž 
norisinās Starptautiskajā bērnu aiz-
sardzības dienā, ir kļuvusi par skais-
tu, sirsnīgu un ļoti gaidītu tradīciju, 
kas ik gadu – arī šoreiz – vienkopus 
pulcē daudz Smiltenes novada ģi-
meņu. Pasākumā tika vākti ziedo-
jumi Smiltenes novada bērniem ar 
veselības problēmām, kā arī svinēta 
ģimeņu kopā būšana. Pasāku-
ma apmeklētājiem bija iespē-
ja izzināt operatīvo dienestu 
darbu, pašiem pagatavot ve-
selīgus našķus, iepirkties lab-
darības tirdziņā un piedalīties 
citās radošās un izglītojošās 
aktivitātes. 

Gada īsākajā naktī Jāņukalna 
estrādē norisinājās Līgo balle kopā 
ar grupu „Stradivari”, bet pēc tam 
amatiermākslas kolektīvi un viņu 
vadītāji posās ceļam uz XXVI Vis-
pārējiem  latviešu Dziesmu un 
XVI Deju svētkiem. Klātienē un 
TV ekrānā vērojot Smiltenes nova-
da kolektīvu dalību svētku norisēs, 
pārņēma patiess prieks un lepnums. 
Ikkatrs mūsu dejotājs, dziedātājs, 

„Tradicionālais latviešu tautas 
tērps iekļauj sevī gadsimtiem ilgi uz-
krāto tautas skaistuma sajūtu, māku 
veidot ornamentu un izveidot krāsu 
salikumu, kā arī māku izgatavot ro-
taslietas rotāties ar tām”, teikts inter-
neta vietnē http://nacionala-identita-
te.lv/.  

Dziesmusvētki šogad ir pagāju-
ši, un jau jāsāk gatavoties nākama-
jiem, gādājot tērpus, atrodot savu 
visskaistāko tērpu komplektu un 
velkot tos katros nacionālos svētkos. 
5 sievu un divi vīru tērpi, piemēroti 
gan ziemai, gan vasarai, atrodas Tau-
tas lietišķās mākslas studijā. Tērpus 
katrs interesents iepriekš piesakoties 
var aplūkot, klausīties stāstus par to 
komplektēšanu un pielaikot, kā arī, 
tērpi tiek doti katram, kam nepiecie-
šams uzstāties publikas priekšā, pre-
zentējot Smiltenes novadu.

Biedrības „Sabiedrība un attīs-
tība” 2016. gadā uzsāktā projekta 
„Smiltenes novada tautas tērpu kom-
plektēšana atbilstoši novada tradīci-
jām" Nr. 16-09-AL10-A019.2204-
00000 (projekta vadītāja Ilona Krū-
miņa) un tā turpinājuma 2017. gadā 
– „Smiltenes novada tautas tērpu 
komplekta papildināšana atbilstoši 
novada tradīcijām" Nr. 17-09-AL10-
A019.2204-000009 (projekta vadī-
tāja Liene Strazdiņa) laikā iegūtie 

Ieguldījums Smiltenes novada tautas tērpu popularizēšanā

tērpi šogad ir papildinājuši daudzus pasākumus 
un devuši iespēju daudziem cilvēkiem sajust 
savā sirdī mīlestību pret mūsu kultūru.  Tērpi 
ir bijuši mugurā gan Aigaram Veldrem un Ritai 
Rozītei, vadot pasākumus, gan Pārslai Jansonei 
piedaloties dejotāju skatē. Viens no tērpiem lielu 
daļu laika pavada lauku mājās „Donas” pie īstās 
latviešu saimnieces Ilzes Briedes, tā vēl lielākai 
daļai sabiedrības ļauj sajust Smiltenes novada 
tērpu. Tērpi ļāva Tautas lietišķās mākslas studi-
jas „Smiltene” dalībniecēm dižoties Brīvdabas 

muzejā etnogrāfi sko izstrādājumu 
gadatirgū, Turaidā vasaras saul-
griežu pasākumā, Dziesmusvētkos 
un daudzos citos mazos un lielos 
pasākumos. Arī TLMS „Smiltene” 
apmeklētāji ar interesi vēroja tērpus 
un klausījās stāstos par tērpu kom-
plektēšanu. Vislielākais prieks ir par 
tērpu piedalīšanos Tautas tērpu skatē 
un valsts mēroga izstādēs. Priecāja-

mies, ka arī Smilte-
nes novada domes 
priekšsēdētājs Gints 
Kukainis ar kundzi 
apmeklēja Dziesmus-
vētkus šajos tērpos.

Projekta pietei-
kums sagatavots un 
guvis atbalstu vietējās 
rīcības grupas biedrī-
bas „Abulas lauku 
partnerības” sabied-
rības virzītas vietējās 
attīstības stratēģijas 
2015.—2020. ga-
dam izsludinātajā 
projektu pieteikumu 
iesniegšanas 1. kārtā. 
Projekts īstenots Lat-
vijas Lauku attīstības 

programmas 2014.—2020. gadam 
pasākumā „Darbību īstenošana sa-
skaņā ar sabiedrības virzītas vietē-
jās attīstības stratēģiju" ar Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku at-
tīstībai fi nansējumu. Valsts un Eiro-
pas Savienības atbalsta piešķiršanu 
administrē Lauku atbalsta dienests. 
Projektu līdzfi nansēja Smiltenes no-
vada dome caur „Projektu līdzfi nan-
sēšanas konkursu”.

Projekta „Smiltenes novada tau-
tas tērpu komplektēšana atbilstoši no-
vada tradīcijām" kopējais fi nansējums 
4098,50  euro, no tā ELFLA fonda 
publiskais fi nansējums 3688,65 euro 
un Smiltenes novada domes līdzfi -
nansējums 409,85 euro.

Projekts „Smiltenes novada tau-
tas tērpu komplekta papildināšana 
atbilstoši novada tradīcijām"  kopē-
jais fi nansējums 4916,00 euro, no 
tā ELFLA fonda publiskais fi nansē-
jums 4424,40 euro un Smiltenes no-
vada domes līdzfi nansējums 491,60 
euro. Projekts vēl nav noslēdzies. 

Liene Strazdiņa,
Smiltenes TLMS „Smiltene” 

vadītāja
Foto: no personīgā arhīva

Latvijas simtgadei atstāja Smilte-
nes pilsētas svētki „Manas pēdas 
Smiltenes zemē”. Ar moto „Mans 
darbs, mani svētki un mans mūžs ir 
manas pēdas Smiltenes zemē” trīs 
dienu garumā smiltenieši un nova-
da viesi līksmoja vienā no pilsētas 
gleznainākajām vietām – pie Tepe-
ra ezera. Lutināja fantastiski laika 
apstākļi, cilvēku straume plūda pa 
Tepera promenādi, un pilsēta uzmir-
dzēja savos svētkos. 

Augusts tika iesākts ar kādu 
unikālu un īpašu pasākumu – Simt-
gades zaļumballi, kur par dejām gā-
dāja Smiltenes Pūtēju orķestris. Par 
spīti lietum, lustēt gribētāji pulcējās 
Tepera ezera hokeja laukumā, dejo-
ja, priecājās un smējās. Nedēļu vē-
lāk savu dejot prasmi un dzīvesprie-
ku Jāņukalna estrādē rādīja vecākās 
paaudzes dejotāji – uz Senioru deju 
kopu sadanci pulcējās Smiltenes, 
citu novadu un Veru pilsētas (Igau-
nija) deju kolektīvi. 

Vasaras sezona Smiltenē tika 
noslēgta 25. augustā. Krietnu dzī-
vesprieka devu pasākuma pirmajā 
daļā dāvāja Baltinavas amatierteāt-
ris „Palādas” ar izrādi „Lauku kū-
rorts pilsētniekiem”, bet par dejām 
un labu noskaņojumu nakts ballē 
gādāja grupa „Ceļojums” un DJ 
demyjan. 

Sakām lielu paldies visiem 
māksliniekiem un kolektīviem, kas 
piešķīra vasaras sezonas pasāku-
miem garšu! Paldies visiem pasā-
kumu apmeklētājiem, kas piešķīra 
šiem pasākumiem jēgu! Uz tikšanos 
jaunās sezonas pasākumos Smilte-
nes pilsētas Kultūras centrā!

Ilze Jēkabsone,
Madara Mūrniece,

Smiltenes pilsētas Kultūras centrs
Foto: A. Melderis

amatnieks, mūziķis ir atstājis savu 
nospiedumu šajā lielajā, svarīgajā 

un, varētu pat teikt, svētajā simtga-
des notikumā. 

Nedēļu vēlāk savu nospiedumu 
2018. gada vasarā un ceļā pretim 
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Ar jaunām iecerēm un mērķiem 
ir iesācies jaunais mācību gads Smil-
tenes novada izglītības iestādēs. Kā-
dam tas nozīmē mācīties pirmos bur-
tus, citam satikt draugus, vēl kādam 
citam – apgūt un pilnveidot savai 
nākotnes profesijai nepieciešamās 
prasmes. Pedagogiem un vecākiem 
sācies jauns darba cēliens – pedago-
giem vadīt skolēnu mācīšanos zinā-
šanu, prasmju un attieksmju apguvē, 
savukārt vecākiem – atbalstīt savus 
bērnus viņu darbībā un sasniegu-
mos.

Zinību dienai veltītie pasākumi 
Smiltenes novada izglītības iestādēs 
notika 3. septembrī, savukārt Smil-
tenes Bērnu un Jauniešu sporta sko-
lai – 4. septembrī. Mācības novada 
vispārizglītojošās izglītības iestādēs 
šoruden uzsākuši 2040 izglītojamie, 
tai skaitā 1615 vispārējās izglītības 
vecumā (5 g. – 12. kl.), kas, saglabā-
joties kopskaitam, šogad ir palielinā-
jies. Savu pirmo skolas gadu novada 
izglītības iestādēs ir uzsākuši 140 
pirmklasnieki, kopumā novada izglī-
tības iestādēs nokomplektējot desmit 
1. klases. Pirmsskolas izglītības ies-
tādēs un skolu pirmsskolas grupās 
2018./2019. mācību gadā reģistrēti 
694 bērni.

Šovasar izglītības iestādēs turpi-
nāti dažādi lielāki vai mazāki labie-
kārtošanas un  remontdarbi.  Lielākās 
investīcijas, vairāk kā 7 miljoni eiro, 
ir plānots ieguldīt projekta  „Mācī-
bu vides uzlabošana Smiltenes vi-
dusskolā” īstenošanā, kura ietvaros 
Dakteru ielā 27 paredzēta basketbola 
laukuma pārbūve, internāta izbūve 
un iekārtošana, multifunkcionālas 
sporta halles izbūve un  Smiltenes 
vidusskolas vidējā mācību korpusa 
pārbūve. 

Izglītības iestāžu vadītāji un pe-
dagogi augusta nogalē kopā pulcējās 
ikgadējā pedagogu tālākizglītības 
Vasaras skolā, kur akcents tika likts 
uz sadarbību un partnerību starp sko-
lotājiem un skolām, kas paver lielas 
iespējas savstarpēji mācīties un mai-
nīties.

Smiltenes novada Izglītības pār-
valdes vadītāja Gunta Grigore stāsta, 
ka 2018./2019. mācību gada prioritā-
te ir turpināt darbu pie kompetencēs 
balstīta mācību satura iepazīšanas; 
tāpēc nozīmīgi korelēt izglītības kva-
litāti ar kompetencēs balstīto saturu 
mācīšanas un mācīšanās procesā, 
kopt skolotāju savstarpējo sadarbību 
un uzticēšanos, stimulēt skolotāju 
tālākizglītošanās efektīvu pielietoju-
mu.

Kopumā novadā tiks turpināti 
vairāki nozīmīgi  Eiropas Savienības 
fondu izglītības projekti. Ikvienam 
nozīmīgs ir jau novada pedagogu 
iedzīvinātās inovācijas papildinošais 
jaunais piedāvājums „Kompetencēs 
balstīta mācību satura” projektā. In-
dividuālu atbalstu izglītojamajiem 
sekmēs projekti „Atbalsts priekšlai-
cīgas mācību pamešanas risku sama-
zināšanai” un „Atbalsts individuāla-
jām kompetencēm”. Mācību satura 
un katra sasniegto rezultātu saikni 
ar dzīvi un reālo darbu saprast un 
savu strādājošā dzīves ceļu izvēlēties 
palīdzēs projekts „Karjeras atbalsts 
vispārizglītojošās un profesionālajās 
izglītības iestādēs”. Latvijas valsts 
simtgades iniciatīva „Latvijas skolas 

Sācies jaunais mācību gads 
Izglītība

soma” ikvienam skolēnam nodroši-
nās iespēju izzināt un klātienē piere-
dzēt Latvijas kultūras un dabas vēr-
tības, iepazīt dažādos laikos Latvijā 
radītās inovācijas un uzņēmējdarbī-
bas veiksmes stāstus. Skolēniem būs 
iespēja iepazīst Latvijas dabas un 
kultūras vērtības, apmeklē teātrus, 
muzejus un dažādus kultūras pasā-
kumus. 6. septembrī Rīgā notika šī 
projekta atklāšanas pasākums, kurā 
piedalījās pirmie Smiltenes novadu 
pārstāvji –  38 dalībnieki, 5. – 9.klašu 

skolēni no Bilskas, Blomes, Grun-
dzāles, Palsmanes, Variņu pamatsko-
lām un Smiltenes vidusskolas. 

Valsts un pašvaldības atbalsts 
saglabājas skolēnu ēdināšanai, kas 
nozīmē, ka pamatskolas vecuma au-
dzēkņiem novadā ir pilnībā nodroši-
nātas brīvpusdienas. 1. – 4. klašu au-
dzēkņiem to nodrošina valsts, bet 5. 
– 9. klašu audzēkņu ēdināšanu sedz 
pašvaldība. Tāpat pašvaldība turpina 
nodrošināt skolēnu pārvadājumus, 
ko nodrošina gan pašvaldības auto-
busi, gan sabiedriskais transports, 
uzrādot skolēnu braukšanas kartes. 
Audzēkņiem, kuru dzīvesvieta ir at-
tālāk, ir iespēja dzīvot skolu internā-
tos – to piedāvā Smiltenes vidussko-
la, Palsmanes pamatskola, un no šā 
gada arī  Bilskas pamatskola. Par la-
biem, teicamiem un izciliem mācību 
rezultātiem novada vidusskolēniem 
ir iespēja pretendēt uz Smiltenes no-
vada domes stipendijām līdz pat 40 
eiro apmērā, savukārt 7. – 12. klašu 
skolēniem par uzcītību un sasniegu-
miem dabaszinātnēs, brīvprātīgajā 
darbā un dažādās sabiedriskajās ak-
tivitātēs ir iespēja pretendēt uz AS 
„Smiltenes Piens” naudas balvām. 

Zinību diena 
Smiltenes vidusskolā  

2018. gada Zinību dienas pir-
mais skolas zvans Smiltenes vidus-
skolā ir noskanējis. 3. septembra 
rītā 1., 9. un 12. klašu skolēni tikās 
svinīgajā pirmajā kopā sanākšanā 
Smiltenes Kultūras centrā, kur kopā 
ar Burtu meitiņu atklāja gandrīz 100 
īpašības, kas piemērotas ikvienam 
skolēnam vienmēr, ne tikai Latvijai 
tik zīmīgajā jubilejas gadā. Vēlāk, 

visiem pulcējoties vienuviet, jaunā-
ko un vecāko klašu skolēniem rokās 
sadodoties, tika sperti pirmie 100 
septembra soļi pretī savai skolai.
Latvijas simtgades gadā visiem sko-
lēniem, skolas darbiniekiem, skolēnu 
vecākiem bija iespēja apliecināt pie-
derību savai skolai, gan novērtējot 
jauno skolas himnu, gan piedaloties 
skolas karoga iesvētīšanā.

Smiltenes vidusskolas direktore 
Ilze Vergina savā uzrunā sveica visu 
lielo tagadējo Smiltenes vidusskolas 

saimi, bijušos skolēnus, studentus, 
skolēnu vecākus un skolas darbinie-
kus. Īpaši sirsnīgus sveicienus sūtīja 
pirmklasniekiem, pamatskolas un 
vidusskolas posma pēdējo klašu au-
dzēkņiem. Direktore novēlēja:  „Lai 
pēc bezrūpīgās un saulainās vasaras 
visiem izdevies un interesants jau-
nais mācību gads! Lai nekad nezūd 
vēlme gūt jaunas zināšanas un augt 
savai Latvijai!”

Smiltenes vidusskolā mācās 975 
skolēni, no tiem 130 pirmsskolā. Šī 
ir lielākā skola Vidzemē. Skolā dar-
bu uzsākušas divas jaunas skolotājas: 
ekonomikas skolotāja Evita Eglīte un 
matemātikas skolotāja Signe Vovere, 
kura ir arī 10. klases audzinātāja. 

Katra bērna individuālie sasnie-
gumi būs šī mācību gada galvenais 
akcents Smiltenes vidusskolā. Ār-
pusstundu aktivitātēs būs gan ģitāris-
tu ansamblis, gan tautas deju pulciņš 
un teātru pulciņi, tiks dibināta skolas 
mūzikas grupa, gan arī organizētas 
nodarbības, kurās skolēni mācīsies, 
kā apskaņot un gaismot pasākumus. 
Tāpat būs iespēja padziļināti apgūt 
matemātiku, ķīmiju, datoriku un 
daudz ko citu.

Grundzāles pamatskolā – attīstīs 
skolēnos radošumu, pašvadītu 

mācīšanos un atbildību
Grundzāles pamatskolā skolas 

gaitas jaunajā mācību gadā uzsāk 
88 skolēni, īpašs prieks, ka ir 10 pir-
mās klases skolēni, arī pirmsskolas 
izglītības grupas ir nokomplektētas, 
kopumā 36 audzēkņi. Skolotāju ko-
lektīvs ir stabils, turpina darbu visi 
tie paši pedagogi. 

Lai attīstītu skolēnos radošu-

mu, iemācītos 
sniegt atgrieze-
nisko saiti, virzītu skolē-
nus uz pašvadītu mācīšanos 
un atbildību, Grundzāles pamatskola 
turpinās darboties projektā „Kompe-
tenču pieeja mācību saturā”, skolu 
uzņēmējdarbības projektā „Esi līde-
ris!”, programmā „Junior Achiev-
ment”, kā arī skolēni apgūs robotiku, 
piedalīsies CSDD projektā „Saņem 
savu velosipēda vadītāja apliecību 
skolā!” Šogad uzsāksim realizēt 3 
Erasmus+ programmas starptautis-
kos skolu sadarbības projektus un   
gatavoties 2020. gada skolēnu Dzies-
mu un deju svētkiem.

Palsmanes pamatskolā
Palsmanes pamatskolas direkto-

re Dace Pērle: „Cilvēka prātam esot 
trīs atslēgas, ar kurām var atslēgt visu. 
Tas ir cipars, burts un  nots jeb zināt, 
domāt, sapņot. 3. septembrī Palsma-
nes pamatskolā meklēt durvis visām 
šīm atslēgām ceļi, takas un taciņas 
bija atvedušas 144 skolēnus, tai skai-
tā 20 pirmklasniekus. Kopā ar skolas 
saimi bija arī novada deputāte, dome 
Kultūras, izglītības un sporta komite-
jas priekšsēdētaja Aija Cunska, kura, 
sveicot visus ar jaunā mācību gada 
sākumu, iepriecināja arī ar solījumu 
par sporta infrastruktūras attīstīšanu 
Palsmanes pagastā.  Skolas kolektīvs 
gaisā palaida balonus, lai sapņi un ie-
ceres piepildītos. Sveicām savas sko-
lotājas Inu Zālīti un Santu Indrēvicu 
ar nostrādātajiem 30 darba gadiem 
Palsmanes pamatskolā. Šajā mācību 
gadā skolēniem būs iespēja darboties 
14 dažādos pulciņos. Gatavojoties 
mūsu valsts lielajai  jubilejai, sko-
las kolektīvs jau iepriekšējā mācī-
bu gadā iesaistījās dažādos valsts 
mēroga pasākumos. Iepriecina, ka 
jau pirmajās septembra dienās ir sa-
ņemts uzaicinājums piedalīties Pil-
soniskās līdzdalības un labo darbu 
maratonā – festivālā „Laiks labiem 
darbiem”, kurš notiks Madonā.”

Palsmanes pagasta pirmsskolas 
izglītības iestādē

„Jauno darba cēlienu Palsmanes 
pagasta pirmsskolas izglītības iestāde 
sāka gaidīt jau augusta nogalē, kad 
aicināja savus mazos draugus kopā 
ar vecākiem uz atkalredzēšanās pa-
sākumu, lai kopīgi izpriecātos piepū-
šamajās atrakcijās un izvizinātos ar 
zirdziņu. Šogad  iestādi apmeklēs 76 
izglītojamie, četrās vecuma grupās. 
„Ežu” grupā vismazākie no 1 gada 
4 mēneši līdz 3 gadiem, kopskaitā 
18, „Bitītēs” 3 – 4 gadi, kopskaitā 
20, „Saulītēs” 4 – 5 gadi, kopskaitā 
21 un „Mārītēs „nākamie skolnieki, 
kopskaitā 17,” raksturo Birute Me-
žale, Palsmanes pagasta pirmsskolas 
izglītības iestādes vadītāja.

Arī 3. septembris iestādē bija 
svētku diena, kurā visi kopā ar Burtu 
meitiņu izspēlēja rotaļas un dejas, kā 
arī katra grupa saņēma galda spēles 
dāvanu un  īpašu uzdevumu visam 
mācību gadam – katram iemācīties 
spēlēt dambreti vai šahu.

Svētku brīdī kopā ar iestādes 
kolektīvu bija arī Palsmanes pagasta 

pārvaldes 
vadītāja Tig-

na Podniece, lai 
sveiktu iestādes darbiniekus darba 
jubilejās. „Mēs lepojamies ar pirms-
skolas skolotājas palīdzi Veltu Gais-
miņu, kura iestādē ir nostrādājusi 30 
gadus, pavāri Sarmīti Zelču ar 25 
darba gadiem, pavāri Daigu Jurģi ar 
15 darba gadiem, pirmsskolas skolo-
tājām Lauru Līdaciņu ar 15 un Airu 
Antēnu ar 5 darba gadiem. Īpašs 
prieks par pirmsskolas skolotāju 
Aritu Tirni, kura iestādē vadīs mon-
tesori darbnīcu „Mazs cinītis”. Pal-
dies ikvienam  kolektīva darbiniekam 
par iestādes sagatavošanu jaunajam 
darba cēlienam, par atsaucību un at-
balstu kopīgā darbā.”

„Dzīves daba ir mainīties. Dzī-
ves izaicinājums ir pārvarēt. Dzīves 
būtība ir rūpēties. Dzīves iespēja 
ir kalpot. Dzīves noslēpums ir uz-
drīkstēties. Dzīves garša ir drau-
dzēties. Dzīves skaistums ir dot.”
/Viljams Arturs Vards/

Palsmanes pagasta pirmsskolas 
izglītības iestādes vadītāja Birute 
Mežale novēl, lai izdodas to visu pie-
pildīt jaunajā darba cēlienā!

Variņu pamatskolā
3. septembrī Variņu pamatskolā 

1. klasē jauno mācību gadu uzsāka 
9 skolēni. Kopumā izglītības iestādē 
mācīsies 51 audzēknis, pirmsskolas 
grupās 20 bērni. Jaunajā mācību gadā 
Variņu pamatskolā darbu uzsāka arī 
trīs jauni pedagogi – fi zikas skolotājs 
A. Lorencs, darbmācības skolotājs 
A. Dreimanis un vēstures skolotāja 
Ausma Ozoliņa.

Kā pavēstījas Variņu pamatsko-
las skolotaja Māra Lāce, pirmā nedē-
ļa jaunajā mācību gadā aizvadīta ar 
dažādiem iepazīšanās pasākumiem 
un ekskursijām: „4. septembrī skolā 
notika Adaptācijas diena, kurā ie-
saistījās visi audzēkņi, viņu vecāki, 
skolotāji. Tika izveidotas 6 stacijas, 
kurās katra skolēnu grupa kopā vei-
ca dažādus uzdevumus. Audzēkņi 
varēja skriet, kustēties, padomāt, 
sadarboties, laiks paskrēja nema-
not. 6. septembrī 1. – 3. kl. audzēkņi 
devās savā pirmajā ekskursijā. Viņi 
apmeklēja kokapstrādes uzņēmumu 
AS „Stora Enso Latvija”, kurā iepa-
zina dažādas profesijas. Turpinājumā 
viņi devās uz ZS „Ezerlejas’’. Mini 
zoodārzā bērni iepazina 52 intere-
santu šķirņu dzīvniekus. Jāpiemin, 
ka par apmeklējumu nebija jāmaksā 
1. klases skolēniem, par ko paldies 
„Ezerleju” saimniekiem. Savukārt 
6. septembrī 9. klases pārstāvji pie-
dalījās Latvijas simtgades program-
mas „Latvijas skolas soma” atklāša-
nas pasākums arēnā „Rīga’’. 

Launkalnes sākumskolā 
SAKA RAKSTU ZINĀTĀJI,
GANA GRŪTA RAKSTĪŠANA
KAS NEMĀK, TAM BIJ GRŪTI,
KAS MĀCĒJA, TAM BIJ VIEGLI.
                (Latviešu tautas dziesma)

Turpinājums 10. lpp.

1. septembri Grundzāles pamatskolā.

Smiltenes vidusskola.
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Lai acīs mirdz vēlēšanās mācīties!
3. septembrī Smiltenes teh-

nikumā mācības uzsāka 325 au-
dzēkņi. Kopā skolā, ieskaitot teri-
toriālo struktūrvienību Alsviķos, 
mācās 923 audzēkņi. Nu jau tre-
šo gadu tehnikuma mācību bāzi 
veiksmīgi izmanto arī pieaugušo 
apmācībai. Pašlaik neformālās 
izglītības programmas apgūst 38 
strādājošie un tiek komplektētas 
vēl jaunas grupas.

„Prieks, ka ar Eiropas Reģio-
nālās attīstības fonda atbalstu esam 
varējuši tehnikumu reorganizēt par 
modernu, mūsdienu tehnoloģis-
kajām prasībām atbilstošu skolu,” 
atzīst tehnikuma direktors Andris 
Miezītis. „Smiltenes tehnikums aug 
un attīstās. 

Jaunā projekta ietvaros plānotie 
būvdarbi iekavējušies, bet ceram, 
ka līdz nākamā gada rudenim sko-
las dienesta viesnīca Kalnamuižā 
44 būs rekonstruēta. 2019. gadā 
jāpabeidz arī tehniskās apkopes tel-
pas un praktisko apmācību manēža 
nākamajiem ceļu būvtehniķiem un 
hidrobūvju būvtehniķiem.

Alsviķu teritoriālajā struktūr-
vienībā tuvākajā laikā izsludināsim 
iepirkuma konkursu par ūdensapgā-
des un kanalizācijas komunikāciju 
sistēmu sakārtošanu dienesta vies-
nīcā. Plānotās pārmaiņas iekavējās, 
jo bija nepieciešams mainīt tehniskā 
projekta izstrādātājus.  

No ieceres par jauniem liftiem 
tehnisku iemeslu dēļ nācās atteik-
ties. To vietā būs pacēlāji. 

Tehnikumā tiek realizēti vairāk 
nekā desmit dažādi projekti. Visi 
vērsti uz to, lai atbalstītu jauniešus 
viņu ceļā uz profesiju un nodrošinā-
tu atbilstošu mācību vidi.  

Domāju, ka par lielo audzēkņu 
skaitu lielā mērā jāsaka arī skolas 
labajai sadarbībai ar ārzemju uz-
ņēmumiem, uz kuriem tehnikuma 
jaunieši ar „Erasmus+” projektu 
atbalstu var doties profesionālajā 
pilnveidē uz Spāniju, Franciju, Por-
tugāli, Maltu un citur.”

Pārmaiņas kolektīvā
„Jaunais mācību gads atnācis 

ar diezgan lielām pārmaiņām skolas 
kolektīvā,” informē Andris Mie-
zītis. „Esam sapratuši, ka pašiem 
vien jādomā arī par jauno skolotāju 
sagatavošanu. Tehnikumā jau gadu 
veiksmīgi strādā jaunais skolotājs, 
Jauniešu garantijas programmas ab-
solvents Dāvis Stradiņš. Novembrī 

darbu sāks vēl viens Jauniešu garan-
tijas programmas absolvents – Dā-
vis Auziņš. 

Jauniešiem patīk jauni skolotāji 
un vadība. Lēnām atjaunojam sko-
las administrāciju. Tur nav ko slēpt 
– domāju arī par to, lai jaunajam di-
rektoram nodotu sakārtotu skolu. 

Šajā mācību gadā esam piesais-
tījuši vairākus skolotājus – praktiski 
strādājošus cilvēkus no uzņēmu-
miem. Mašīnzinību un būvniecības 
programmu skolotāju saimei pievie-
nosies Andris Dūmiņš un Ainārs Cī-
rulis. Tehnikuma audzēkņiem darba 
aizsardzību mācīs Gaidis Bogda-
novs.

Darbu tūrisma nodaļā sāka sko-
lotāja Sanda Veismane.

Izglītības metodiķe tagad ir 
Evita Segleniece. Savukārt mācību 
stundas plāno Sanita Moruza.

Šovasar tehnikumā darbu sāka 
jauna lietvede, kuras pārziņā ir per-
sonāldaļa, – Judīte Eglīte. 

Tehnikumā vairs nav amata – 
direktora vietnieks praktiskās ap-
mācības jomā. Gan teorētiskā, gan 
praktiskā apmācība deleģēta attiecī-
go mācību programmu nodaļas va-
dītājiem, kuri arī atbild par mācību 
vidi un materiālo bāzi. Veterinārijas 
nodaļas vada Liāna Pelše, par mašīn-
zinību un būvniecības nodaļu atbild 
Zigmunds Valters, tūrisma nodaļas 
vadība uzticēta Irai Gailei.

Jaunais mācību gads atnācis ar 
nelielām izmaiņām personāla sastā-
vā arī skolas teritoriālajā struktūr-
vienībā Alsviķos. Nākamos koksnes 
materiālu apstrādātājus mācīs jauns 
skolotājs Guntars Šmits. Skolai būs 
cita lietvede – Ilze Berga.” 

Profesiju standartu maiņa
Profesionālās izglītības sistēmā 

šopavasar lielākās pārmaiņas atne-
sa profesiju standartu maiņa. „Tas 
notika pēkšņi, negaidīti, bez pārejas 
perioda. Direktora vietniecei izglītī-
bas jomā vasarā vajadzēja ļoti daudz 
strādāt, lai izveidotu atbilstošas 
mācību programmas. Uzskatu, ka 
šādām izmaiņām nebija gatava arī 
sabiedrība, kurai joprojām profesija 
pavārs vairāk asociējas ar 2. profe-
sionālās kvalifi kācijas līmeni, nevis 
trešo, kā tas ir tagad. To apliecina arī 
fakts, ka nenokomplektējās pavāra 
palīga un konditora palīgu grupas,” 
savu viedokli pauž Andris Miezītis. 
„Iespējams, daudzus nākt mācīties 
atturēja arī jaunā prasība, ka Jaunie-
šu garantijas programmās nedrīkst 
uzņemt nodarbinātas personas. Tā 
arī īsti nesaprotu, kāpēc nevarēja 
palikt visiem zināmās izglītības kva-
lifi kācijas – ēdināšanas pakalpojumu 
speciālists ar mācību ilgumu – četri 

gadi un pavārs – ar mācību il-
gumu gads. Tagad pavāri mā-
cīsies četrus gadus. Mācoties 
gadu, varēs izmācīties par pa-
vāra palīgu. Visās publikācijās 
un reklāmās, kas parādījās 
izstādes „Skola 2018” laikā, 
vēl minētas agrākās izglītības 
kvalifi kācijas.”

Latvijas simtgades zīmē
„Šis rudens tehnikumā 

paies Latvijas simtgades zīmē. 
Vienlaikus jau tagad sāksim  
gatavoties nākamajiem skolē-
nu dziesmu un deju svētkiem. 

Ceram, ka tajos varēs piedalīties trīs 
kolektīvi,”  stāsta Andris Miezītis. 
„Vienmēr esmu teicis: ar darbu un 
profesiju vien šajā dzīvē ir par maz. 
Smiltenes tehnikumā ir daudz paš-
darbības kolektīvu un tas neizmaksā 
lēti. Turklāt – audzēkņi katru gadu 
mainās, līdz ar to – arī kolektīvu sa-
stāvs… Taču mums kā mazai tautai 
palīdzējusi izdzīvot tieši dvēseliskā 
puse. 

Tāpat ļoti priecājos par visiem 
tiem tehnikuma jauniešiem, kuri ne 
vien dejo, dzied un muzicē, bet arī 
sporto.”

Andris Miezītis īsti neizprot to, 
kā var gribēt atpūsties no skolas. 
„Atvaļinājuma laikā daudz izdarīju 
mājās, bet „ar vienu aci” jau visu 
laiku skatījos arī, kas notiek tehniku-
mā. Laikam pēc rakstura esmu tāds, 
ka man visu laiku jābūt kustībā. 

Mans vēlējums jaunajā mācību 
gadā? Mūsu kolektīvs nav no jau-
nākajiem. Lai skolotājiem pietiek 

izturības, pacietības un sapratnes 
audzināt šodienas jaunatni! Tas nav 
viegls darbs! Katra paaudze tomēr 
nāk ar kaut ko savu. Skolotājam jā-
palīdz, lai dzīvei īsti nesagatavotais 
jaunietis, kāds pie mums atnāk pir-
majā kursā, pēc izlaiduma iziet pa-
saulē profesionāli izglītots, ar stabilu 
vērtību sistēmu. 

Priecājos, ka Smiltenes tehni-
kuma skolotāji neskatās uz audzēkni 
kā no desmitā stāva uz pirmo, bet ir 
labi vecākie kolēģi. Tas ir svarīgi. 
Man ļoti patika tas, ko Smiltenes 
tehnikuma pasākumā uzņēmējiem, 

kas atbalsta skolu un dod jauniešiem 
prakses vietas, teica SIA „8 CBR” 
valdes priekšsēdētājs Andris Lac-
bergs: „Mēs jauniešus nelaižam pie 
gudrajiem vecajiem, bet – pie ierin-
das darbiniekiem, kuri ir jaunāki un 
atraktīvāki. Tas vecais jau vienmēr 
atgriežas pie tā: „Kad mēs augām, 
tad gan tā nebija! Mēs darījām tā 
un šitā!” Šodien ir citi laiki un cita 
paaudze! Mums savi jaunieši jāsaga-
tavo dzīvei, par kuru šobrīd vēl ne-
viens īsti nezina, kāda tā būs. Pat to, 
kādas profesijas būs vajadzīgas pēc 
desmit divdesmit gadiem.  

Savukārt jauniešiem novēlu, lai 
viņiem acīs mirdz vēlēšanās mācīties 
un apgūt profesiju.

Nevis tāpēc, ka mamma liek, 
vai tādēļ, ka tā pieņemts, bet tāpēc, 
ka viņi grib sevi ieraudzīt kā labus 
uzņēmumu vadītājus.”

Teksts: Baiba Vahere
Foto: Guntis Viļums

„Launkalnes sākumskolā 
2018./2019. mācību gada 3. septem-
bris sākās ar svinīgo brīdi skolas zālē, 
kur kopā ar vecākiem un iestādes 
darbiniekiem pulcējās 17 sākumsko-
las skolēni un 52 pirmsskolas grupu 
audzēkņi. Sveikt mūs ar jauno dar-
ba cēlienu bija ieradušies Smiltenes 
novada domes izpilddirektors Kārlis 
Lapiņš un Launkalnes pagasta pār-
valdes vadītājs Māris Lazdiņš. Uz-
manības centrā – 10 pirmklasnieki 
un skolotāja Inguna Baumane. Kopā 
ar skolas sarūpēto ābeci viņi saņē-
ma arī pagasta pārvaldes sarūpēto 
pārsteigumu – individuālos mācību 
piederumus. Izglītības pārvaldes un 
darbabiedru suminājumu 10 gadu 
darba jubilejā saņēma mūsu mūzi-
kas skolotāja Signe Baltere, ziedus 
un laba vēlējumus – visi darbinieki,”  
par Zinību dienu Launkalnes sākum-

skolā stāsta skolas direktore Ināra 
Grundāne, vēlot veiksmīgu jauno 
mācību gadu 

Bilskas pamatskolā
„Ar asterēm, dālijām, gladiolām 

un kādu lejupkrītošu lapu šodien visi 
ceļi ved uz skolu. Viens dodas ar ce-
rību sirdī, cits savus sapņus vēl azotē 
slēpj, kāds mammai, tētim pie rokas 
šo ceļu iet pirmoreiz,” šā gada Zinību 
dienas sajūtas atklāj Bilskas pamat-
skolas direktore Mārīte Jansone. 

Zinību dienā skolu pagodinā-
ja Smiltenes novada izpilddirektors 
Kārlis Lapiņš,  dāvinot skolai Latvi-
jas valsts karogu ar novēlējumu, lai 
tas plīvotu virs skolas un sargātu mūs. 
Bilskas pagasta pārvaldes vadītāja 
Linda Karlsone novēlēja skolēniem 
saglabāt Zinību dienas apņemšanos 
visu mācību gadu un uzsvēra, ka la-
bas skolas 3 stūrakmeņi ir skolotājs, 
skolotājs un vēlreiz skolotājs.

Bilskas pamatskolas direktore 

informē, ka Bilskas pamatskolā sko-
las gaitas 2018./2019. mācību gadā 
uzsāk 50 skolēni, no tiem 6 pirmajā 
klasē. Pirmsskolas izglītību apgūs 
40 audzēkņi. Skolā darbosies intere-
šu izglītības pulciņi: rodošā māksla, 
mazpulks, vides izglītība, ansamblis, 
kokapstrāde.  Skola turpinās dar-
bu sava dārza veidošanā, kā arī eko 
skolas statusa iegūšanā. Šogad skolā 
sāk darboties internāts. Mārīte Jan-
sone arī uzsver, ka šajā mācību gadā 
skola turpinās darbu pie sadarbības 
un līdzdalības – sadarbojoties veidos 
noturīgus ieradumus savā saziņā un 
saskarsmē ar līdzcilvēkiem, kopīgi 
apgūstot prasmes SARUNĀTIES, 
SAPRASTIES un SADARBOTIES. 

Rakstu sagatavoja:
Marita Mūze, 

Sabiedrisko attiecību specialiste 
sadarbībā ar Izglītības pārvaldi 

un izglītības iestādēm

Uzziņai 
2018./2019. mācību gads ilgs līdz 2019. gada 31. maijam (1. – 8. klasei 

un 10. – 11. klasei). 9. klašu skolēniem mācības beigsies 17. maijā, bet mā-
cību gads pēc valsts pārbaudījumu nokārtošanas beigsies 14. jūnijā. Arī 12. 
klašu skolēniem mācības beigsies 17. maijā, bet mācību gads – 21. jūnijā.

Mācību gada laikā noteiktie brīvlaiki:
Rudens brīvdienas  – no 2018. gada 22. oktobra līdz 26. oktobrim;
Ziemas brīvdienas  – no 2018. gada 24. decembra līdz 2019. gada 
4. janvārim;
Pavasara brīvdienas  1. – 11. klases skolēniem – no 2019. gada 11. 
marta līdz 15. martam;
Savukārt 12. klases skolēni pavasara brīvdienas baudīs no 2019. 
gada 18. marta līdz 22. martam.
Vasaras brīvdienas  1. – 8. klašu un 10. – 11. klašu bērniem ilgs no 
2019. gada 3. jūnija līdz 30. augustam.
Tāpat kā līdz šim, izglītības iestādes būs tiesīgas patstāvīgi pieņemt 

lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases skolēniem 
otrajā semestrī.

Mācību gada laikā, īpaši ziemas mēnešos, iespējamas situācijas, kad 
bērni drīkst neapmeklēt izglītības iestādi sakarā ar zemo gaisa temperatū-
ru. Ja šādi apstākļi ir ilgstoši, vismaz vienu nedēļu, mācību gads var tikt 
pagarināts, un šo lēmumu pieņem izglītības iestādes dibinātājs.

Smiltenes tehnikuma pedagogu un darbinieku kolektīvs. 

Zinību diena.

Turpinājums no 9. lpp.
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Sports
Smiltenes novada sporta svētkos 

nepārspēta paliek Blomes komanda „Sadod melnu”
25. augustā sporta kompleksā 

pie Tepera ezera notika ikgadējie 
Smiltenes novada sporta svētki. 
Laika apstākļi sportistus neluti-
nāja, jo lietus lija visu dienu, taču 
tas netraucēja noskaidrot šā gada 
stiprāko komandu, kā arī uzva-
rētājus individuālajās disciplīnās 
un ģimeņu vērtējumā. Astoņu ko-
mandu kopvērtējumā uzvaru jau 
ceturto gadu pēc kārtas svinēja 
Blomes pagasta komanda „Sadod 
melnu”.

Šogad sacensību programmā 
komandām tika iekļauti astoņi sporta 
veidi, kuri bija tehniski sarežģīti un 
no dalībniekiem prasīja labu spor-
tisko sagatavotību. Visvairāk uzva-
ru atsevišķos sporta veidos izcīnīja 
Blomes pagasta komanda „Sadod 
melnu”, kura palika nepārspēta supu 
stafetē, futbola biatlonā un Bolta 
sprintā.  Barjerotajā tāllēkšanā un 
vorteksu beisbolā vistālāk lēca un 
meta Grundzāles komanda. Šķēršļu 
joslā un riteņbraukšanā „Tandēms” 
ātrākie bija komanda „Iedod avan-
su”. Novusā precīzākie bija un pir-
mo vietu izcīnīja komanda „Nelīdz 
galam”. 

Komandu kopvērtējumā 1. 
vieta – Blomes pagasta koman-
dai „Sadod melnu”, 2. vieta – ko-
mandai „Iedod avansu”, 3. vieta 
– komandai „Grundzāle”, 4. vieta 
– komandai „Aumeisteri”, 5. vieta – 
komandai „Par zaļu pat vēl zaļāks”, 
6. vieta – komandai „Nelīdz galam”, 
7. vieta komandai „Graanul Invest”, 
8. vieta – Smiltenes novada domes 
komandai.

Jaunums šā gada sporta svētkos 
bija individuālās – ģimeņu sporta 
aktivitātes, kurās varēja piedalīties 
ikviens novada iedzīvotājs, kā arī 
ģimenes trīs pārstāvju sastāvā. Da-

lībniekiem bija iespēja savus spēkus 
izmēģināt četrās disciplīnās – tāllēk-
šanā, 100 metru skrējienā, futbola 

šķēršļu joslā, bumbiņas mešanā mēr-
ķī. Kopumā sacensībās piedalījās ap 
70 dalībnieku, kuru starti tika vērtēti 

9 vecuma grupās.  Ģimeņu koman-
du vērtējumā – 1. vietu ieguva La-
piņu ģimene, 2. vietu – Sirmo ģi-
mene, 3. vietu – Muižnieku ģime-
ne, 4. vieta – Stīpnieku ģimenei. 
Ar individuālo startu rezultātiem 
var iepazīties www.smiltene.lv.  

Paldies visiem sportotgribētā-

jiem un dalībniekiem – gan tiem, 
kuri startēja komandu sacensībās, 
gan tiem, kuri piedalījās individu-
ālajās un ģimeņu sporta aktivitātes! 
Paldies par dalību un izturību!

Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: A. Melderis

Smiltenes novada sporta svētku mērķis ir rosināt no-
vada iedzīvotājus un organizācijas iesaistīties sportiskās 
aktivitātēs, popularizēt sportu kā veselību stiprinošu, re-
laksējošu un emocionālu nodarbi. Šogad svētki tika orga-
nizēti Smiltenes novada domes projekta „Pasākumi vietē-
jās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā” 
Nr. 9.2.4.2/16/I/052 ietvaros. 

 Tāds moto varētu būt Grun-
dzāles pamatskolā jau trešo gadu 
zinātkāres centra Zinoo rīkotajai 
tehniskās jaunrades dienai. Ja divos 
iepriekšējos gados skolēni vairāk 
darbojās pēc parauga, izgatavojot 
paši savu gudro plastilīnu vai gaisa 
raķeti, vai Lego robotu un noskato-
ties Eksperimentu izrādi un pagata-
vojot šķidrā slāpekļa saldējumu, tad 
šogad uzdevums bija ar ierobežo-
tiem resursiem, darbojoties grupā, 
(lielajiem 30 spageti makaroni, 2 
karstās līmes gabaliņi, mazajiem – 

Ar laivu līdz jūrai un ar torni debesīs

folija gabaliņš, 3 kociņi, papīrs) vai 
nu uzbūvēt laivu ar vislielāko krav-
nesību vai arī spageti torni. 

Visi 88 skolēni ar lielu interesi 
un aizrautību iesaistījās procesā: 10 
uzbūvēto torņu augstums bija no 
0,90 m līdz 1,60 m; 10 laivu krav-
nesība – no 40 g līdz 420 g. Skolēni 
bija radoši savā izdomā, it sevišķi 
lielie, kad bija jācīnās par cm (daži 
bija pat gatavi pūst, lai tornis nostā-
vētu 10 sek.).

Dace Kalniņa,
Grundzāles pamatskolas skolotāja

Tautas lietišķās mākslas studija 
„Smiltene” uzsāk jauno sezonu 
un uzņem jaunus dalībniekus

Sezonas pirmā tikšanās visiem jaunajiem un esošajiem dalīb-
niekiem 6. oktobrī plkst. 10:00 Atmodas ielā 2, Smiltenē. Dalībnie-
kiem ar pieredzi dodam iespēju piedalīties dažāda mēroga izstādēs, 
projektos, izglītojošos pasākumos, ņemt dalību pieredzes apmaiņā, aust 
dažādu veidu audumus.

Dalībniekiem bez vai ar minimālām priekšzināšanām aušanā pie-
dāvājam – Aušanas pulciņu iesācējiem. Kolektīvā apmācība notiks 
sestdienās, individuālā apmācība pēc iepriekšējas vienošanās. Apmā-
cību programmā:

Steļļu iepazīšana;
Audumu veidi un to atrisinājumi;
Aužamie materiāli;
Auduma aprēķināšana;
Steļļu iekārtošana;
Audumu tehnikas;
Kompozīcija lietišķajā mākslā.

Aušanas pulciņa vadītāja Baiba Albertiņa, studijas vadītāja
 Liene Strazdiņa, mob. tel. papildus informācijai 25455507. 
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IZSTĀDES SMILTENES NOVADA BIBLIOTĒKĀ 

Baznīcas laukumā 13
Smiltenes Mākslas skolas pieaugušo studijas • 
dalībnieku gleznu izstāde „Riņķī apkārt”
Elīnas Kubuliņas-Vilnes fotogrāfi ju izstāde „Jūra... • 
vienmēr citādā”
Gliemežvāku izstāde „Jūras dāvanas”• 

Pasākumi Smiltenes 
pilsētas 

Kultūras centrā 

Pasākumi novada pagastos 
SEPTEMBRĪ
14. septembrī plkst. 19:00 Grundzāles kultūras nama 
mazajā zālē  dziesminieces Ainas Božas autorkoncerts 
un gleznu izstāde. Ieeja  2,00 eiro, pamatskolas skolēniem 
bez maksas
15. septembrī plkst. 16:00 Variņu tautas namā muzikā-
lā dzejas pēcpusdiena „Rudens un Tu”, tikšanās ar dzej-
nieci Agnesi Ezerrozi Piļāni (Rīga), muzikālais pavadī-
jums grupa „Divas balsis” (Jūrmala). Ieeja bez maksas 
21. septembrī no plkst. 18:00 līdz 21:00 Palsmanes 
kultūras namā „Mazā andelīte”, aicinām piedalīties an-
delmaņus, mājražotājus un pircējus
22. septembrī plkst. 16:00 SIA „Vidzemīte” zālē Lizu-
ma amatierteātris ar izrādi „Bīstami – sieva” pēc    
R. Kūnija lugas motīviem
28. septembrī plkst. 19:00 SIA „Vidzemīte” zālē I. Zie-
donim veltīts dzejas dienas pasākums ar Brantu ama-
tierteātra „Sandals” aktieru piedalīšanos
29. septembrī plkst. 19.30, pie Palsmanes kultūras 
nama, pārgājiens „Pretī jaunajai sezonai”, dalībnieku 
„Tehniskā pārbaude”, dancošana – pāros un baros
plkst. 22:00 balle visiem grupas „Sniegavīri” muzikālajā 
pavadījumā

OKTOBRĪ
6. oktobrī plkst. 22:00 Grundzāles kultūras namā  bal-
le jauneklīgos deju ritmos. Muzicēs Ēriks Budēvics (gru-
pa „Hameleoni”) un Indra Raila. Ieeja  3,00 eiro

SEPTEMBRĪ
23. septembrī 11:00 Kultūras centra lielajā zālē BĒRNU 
RĪTS – vingrošana, rotaļāšanās un radoša darbošanās,    
ieeja – bez maksas.
30. septembrī 14:00 Kultūras centra mazajā zālē dziedā-
tāja Santa Sāre-Gerža muzikāli izstāstīs Imanta Ziedoņa 
„Dzintaraino pasaku”. Piedalās – pianists Ģirts Ripa un 
perkusionists Mārcis Kalniņš. Koncertā skanēs skaistas 
un iemīļotas latviešu dziesmas ar I. Ziedoņa vārdiem 
Uz pasākumu īpaši gaidīsim Smiltenes novada seniorus, lai 
sveiktu Starptautiskajā senioru dienā! Ieeja – bez maksas  

OKTOBRĪ
13. oktobrī Kultūras centra lielajā zālē 18:00 Smilte-
nes novada vokālistu sadziedāšanās svētki „SMILTENES 
BALSIS”
22:00 RUDENS BALLE ar grupu „Lustīgais blūmī-
zers”
Iepriekšēja pieteikšanās un galdiņu rezervācija līdz     
10. oktobrim (ieskaitot), zvanot pa tālruni 28688101 vai 
klātienē, Smiltenes pilsētas Kultūras centra kasē. Ievērī-
bai! – rezervētās vietas pie galdiņiem jāizpērk Smiltenes 
pilsētas Kultūras centra kasē līdz 11. oktobrim (ieskai-
tot), pretējā gadījumā rezervācija tiek anulēta. Ieeja pa-
sākumā – 5,00 eiro. Atgādinām, ka līdzi jāņem groziņš 
ar pašu izvēlētām uzkodām un atspirdzinājumiem 
16. oktobrī 18:45 Kultūras centra lielajā zālē humora šovs 
„LABĀKĀ VECPUIŠU BALLĪTE” ar Ralfu Eilandu 
un Nauri Brikmani, režisors Jurijs Djakonovs. Kā no-
protams, izrāde vēstī par kādu vecpuišu ballīti… labāko 
ballīti, kuru Tu negribētu piedzīvot. Kādā Rīgas dzīvoklī 
ballītes varoņi dalās visai intīmos stāstos par savām bijuša-
jām draudzenēm un sieviešu dzimumu kopumā. Ņemot to 
vērā, skatītājas dāmas varēs iegūt vērtīgu informāciju par 
pretējo dzimumu, savukārt vīrieši – uzzināt to, ko viņi ne-
uzdrošinās pateikt, esot līdzās savām otrajām pusītēm. Īpa-
ši atklātos dialogos tiks atklātas vīriešu kvēlākās vēlmes 
un slēptākie kompleksi. Šī „tumši pelēkā humora” izrāde 
ļaus uzzināt par vīriešiem daudz – arī to, ko, iespējams, 
nevajadzētu zināt 
Izrāde paredzēta skatītājiem no 16 gadu vecuma 
Biļetes iepriekšpārdošanā „Biļešu Paradīze” tirdznie-
cības vietās un www.bilesuparadize.lv: 13,00, 15,00 un 
17,00 eiro 
20. oktobrī 18:00 Kultūras centra lielajā zālē Smiltenes 
pilsētas Kultūras centra kolektīvu JAUNĀS SEZONAS 
IESKAŅAS KONCERTS
Vairāk informācijas: www.smiltene.lv

SMILTENES PILSĒTAS KULTŪRAS CENTRA 
KINOTEĀTRA REPERTUĀRS 

SEPTEMBRĪ, OKTOBRĪ
16., 17. septembris  Princese un pūķis 16.09. plkst. 

17:00; 17.09. plkst. 17:30 animācijas fi lma bērniem latvis-
ki. Savā septītajā dzimšanas dienā princese Barbara atrod 
burvju grāmatu un ar tās palīdzību nokļūst Brīnumzemē – 
pasakainā vietā, kur dzīvo pūķi un citi ērmoti radījumi. Tas 
būs savāds un neaizmirstams ceļojums, kurā viņu pavadīs 
jauniegūtais draugs – pūķītis

18. septembiris  „LV-100” –  jaunās dok. fi lmas plkst. 
17:30 „Iemesti pasaulē. ~ 19:00 „Laika tilti”. Latvijas do-
kumentālā kino vakars, rāda bez pārtraukuma, biļete 2,50 
eiro uz visu vakaru

19., 20. septembris plkst. 19:00  „Mamma Mia 2”. 
Rādām tiem, kurus vasaras ceļojumi un karstums neļāva no-
skatīties

23. septembris plkst. 16:00 un 17:45  „Luiss un atnā-
cēji”. Animācijas fi lma bērniem latviski. Par bezgala gudru 
zēnu Luisu, kurš īsina dienas, lasīdams grāmatas par atnācē-
jiem no citām pasaulēm. Kādudien sapnis kļūst par īstenību, 
kad kosmosa laineris cieš avāriju pie viņa mājas. Ieraudzījis, 
kādas būtnes no tā iznāk, Luiss apsola atnācējiem sagādāt 
viņu kuģa remontam nepieciešamo… 

24., 25., 26., 27. septembris  plkst. 19:00  „Džonijs 
Anglis 3”.  Detektīvkomēdija. Rovans Atkinsons (pazīstams 
kā misters Bīns) atgriežas slavenā, bezbailīgā un brīžiem ne-
veiklā spiega Džonija Angļa lomā.

28., 30. septembris; 1., 2., 3., 4., 5. oktobris  Homo 
Novus (Jaunais cilvēks) „LV-100”  fi lma pēc Anšlava Eglī-
ša romāna, Raimonda Paula mūzika. Pārpratumu komēdija. 
30. gadi Latvijā.  Sākumi: 28.IX – Vislatvijas pirmizrāde 
19:00. 30.IX – 17:00  1.– 5.X – 19:00.

Tuvāk lasiet  www.smilteneskino.lv. 
Kases darba laiks: P., O., T., C. 14:00 –19:00; tel. 28343415. 

Darbosies kafejnīca 
“Pie Muižkundzes”
Darbosies kafejnīca 
“Pie Muižkundzes”


