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Turpinājums 3. lpp.

100 Smiltenes novada pašvaldības īstenotās 
aktivitātes un notikumi 2018. gadā!

Aizvadītais gads Smiltenes no-
vadā ir bijis ļoti piesātināts, esam 
visi kopā atzīmējuši mūsu Valsts 
simtgadi, bijuši lepni par mūsu 
dziedātājiem un dejotājiem Dzies-
mu un deju svētkos. Esam reali-
zējuši daudz nozīmīgus projektus, 
piesaistot novadam pēdējos gados 
lielākos fi nanšu resursus, uzlabo-
jas infrastruktūra uz mūsu novadā 
esošajiem uzņēmumiem, kas liek 
cerēt, ka novadā esošā ekonomiskā 
aktivitāte turpināsies ilgtermiņā. 
Daudz vairāk nekā iepriekšējos 
gados uzmanību esam pievērsu-
ši izglītībai, jo tieši labu izglītību 
ieguvis skolēns nākotnē būs mūsu 
iedzīvotājs. Valsts simtgades gadā 
esam uzsākuši novadā lielāko in-
vestīciju projektu – Smiltenes vi-
dusskolas jauno ēku celtniecību un 
esošo rekonstrukciju. Tāpat bijuši 
daudz citi – lielāki vai mazāki  pro-
jekti, kuri realizēti gan mūsu pa-
gastos, gan pilsētā. Darāmo darbu 
nav trūcis, tāpat kā ideju, kuras vēl 
mums visiem kopā jārealizē!

Nemainīgi mūsu lielākā vēr-
tība novadā ir mūsu cilvēki, kuri 
šeit dzīvo, strādā, mācās, atpūšas, 
audzina savus bērnus, ir sabiedris-
ki aktīvi, gudri, mērķtiecīgi un pats 
galvenais, ka mums nav vienalga, 
kādā novadā mēs dzīvojam šodien 
un kādā vēlamies dzīvot rīt. Un tikai 
apzinoties, ko mēs vēlamies, mēs 
varam veidot ceļu, pa kuru mūsu 
mērķus sasniegt. Žēl, ka iepriekšējā 
gadā mums pilnībā neizdevās aptu-
rēt iedzīvotāju skaita kritumu nova-
dā, bet mēs esam paveikuši daudz, 
lai to mazinātu – es ļoti ceru, mēs to 
paveiksim uz mūsu novada desmit-
gadi 2019. gadā. 

Novēlu ikvienam Smiltenes 
novada iedzīvotājam izaicināju-
miem bagātu šo gadu, lai netrūkst 
patiesa prieka un lepnuma pašiem 
par savu veikumu, lai jūsu darbus 
un atpūtu pavada laba veselība un 
lai jūsu ģimenēs vienmēr ir sasto-
pams miers un saticība. Laimīgu 
Jauno 2019. gadu!

Gints Kukainis,
Smiltenes novada domes 

priekšsēdētājs

Aizvadīts Latvijai un arī mums 
– latviešiem – nozīmīgs Valsts simt-
gades gads, kura laikā tikām aicināti 
darīt, radīt vairāk, lai veidotu šo val-
sti un vietu, kur dzīvojam, par labā-
ku ne tikai šodienai, bet arī rītdienai! 
Un esam to paveikuši! Ar lepnumu 
raugāmies uz paveikto un ar pārlie-
cību dodamies uz priekšu, lai īsteno-
tu iesākto! 

Mums visiem kopā 2018. gadā 
ir izdevies radīt ne tikai 100 noti-
kumus, bet vēl un vēl vairāk. Esam 
kopīgi klājuši baltu galdautu 4. mai-
jā, pierībinājuši estrādes, deju grīdas 
Simtgades zaļumballēs, aizdeguši 
svecītes, pieminot varoņus Lāčplē-
ša dienā, ar augsti paceltām galvām 
dziedājuši valsts himnu simtgades 
vakarā, iedeguši Ziemassvētku eg-
les pilsētā un pagastu centros un ko-
pīgi vērojuši salūtu Jaungada naktī 
pilsētas centrā. Esam priecīgi par 
bērnu smiekliem, kas izskan sakār-
totos parkos, transporta plūsmu caur 
novada atjaunoto infrastruktūru, un 
kopības sajūtu, kuru visiem ir izde-
vies radīt dažnedažādos svētkos un 
notikumos!

Aicinām būt lepniem par sevi, 
savu novadu un valsti! Aicinām da-
rīt, radīt lielus un mazus darbus arī 
2019. gadā, jo ikkatrs mēs esam Lat-
vija! Tu esi Latvija! 

Lai veicinātu dzīvoja-
mā fonda paplašināšanu un 
spētu nodrošināt novada 
uzņēmumu speciālistiem 
dzīvesvietas, Smiltenes no-
vada dome 2015. gadā savā 
īpašumā iegādājās nepa-
beigtu daudzdzīvokļu māju 
Daugavas ielā 7a, Smiltenē, 
kas šā gada 27. decembrī 
tika svinīgi atklāta. 

Smiltenes novads, nova-
da uzņēmumi turpina attīstī-
ties, investējot uzņēmējdarbī-
bas paplašināšanā un veidojot 
aizvien vairāk darbavietu ne 
tikai novada iedzīvotājiem, 
bet piesaistot arvien jaunus 
iedzīvotājus no apkārtējiem 
novadiem un ārvalstīm. Tāpat no-
vadā ik gadu tiek izveidoti gandrīz 
30 jauni uzņēmumi, kas, papildus 
lielākajiem novada uzņēmumiem, 
piesaistīs darbaspēku arī nākotnē. 
Lai novadā nodrošinātu  uzņēmumu 
speciālistiem dzīvesvietas, piesais-
tītu valsts pārvaldē nepieciešamos 
speciālistus, kā arī, lai veicinātu to, 
ka aizvien vairāk cilvēku par savām 
mājām sauktu Smiltenes novadu, 

Svinīgi atklāta daudzdzīvokļu māja Daugavas ielā 7a

2015. gadā Smiltenes novada dome 
savā īpašumā iegādājās nepabeig-
tu daudzdzīvokļu māju Daugavas 
ielā 7a, Smiltenē, kuras pārbūvei 
tika saņemts gan valsts, pašvaldības 
līdzfi nansējums, gan pieprasīts aiz-
devums. Lai īstenotu būvniecības 
procesu, 2017. gadā ēka tika nodota 
apsaimniekošanā novada kapitālsa-
biedrībai SIA „Smiltenes NKUP”.

Ēkas būvniecībai nozīmīgs iegu-

vums bija 2017. gadā saņem-
tais 200 000 euro līdzfi nan-
sējums no valsts budžeta, kas 
iegūts pateicoties Nacionālās 
Apvienības deputāta Raivja 
Dzintara priekšlikumam jeb 
tā saucamajām – „deputātu 
kvotām”. Papildus tam tika 
piešķirts 172 000 euro līdz-
fi nansējums no Smiltenes 
novada budžeta, kā arī SIA 
„Smiltenes NKUP” aizde-
vums būvniecībai.

Nepilnus divus gadus 
ilgušais būvniecības process 
noslēdzās 2018. gada decem-
brī, kad ēka tika nodota eks-
pluatācijā un 27. decembrī, 
simboliski pārgriežot lentu, 

tā tika atklāta, piedaloties pašvaldī-
bas, būvdarbu veicēju, SIA „Smilte-
nes NKUP” pārstāvjiem.

Ar daudzdzīvokļu mājas būv-
niecību ir izdevies ne tikai sakārtot 
vēl vienu teritoriju pilsētā, bet arī 
radīt jaunas 24 dzīvesvietas. Savā 
uzrunā Smiltenes novada domes 
priekšsēdētājs Gints Kukainis uz-
svēra: „Pārņemot ēku pašvaldības 
īpašumā, pieņēmām izaicinājumu 

– pirms tam nepievilcīgo ielu sakār-
tot vairāk. Mums daļēji ir izdevies, 
esam spēruši būtiskus soļus, lai šo 
teritoriju sakārtotu. Esam atradu-
ši veidus, kā lai to izdarītu, sākot 
no idejas, resursu piesaistes un ko-
mandas, kas to paveic līdz galam. 
Ar cerību raugāmies, ka šajos 24 
dzīvokļos dzīvos Smiltenes novada 
uzņēmumos strādājoši speciālisti un 
viņu ģimenes. Varam būt lepni, ka 
izdevies radīt sakārtotu vietu pilsētā, 
vietu, kur augt!”

SIA „Smiltenes NKUP” valdes 
loceklis Aigars Vīvuliņš, uzrunājot 
klātesošos, pauda pateicību būv-
darbu veicējiem, būvuzraugiem, 
projektētājiem un SIA „Smiltenes 
NKUP” komandai, kas kopīgi ir 
piedalījušies projekta īstenošanā, lai 
vēl Latvijas valsts simtgadē varētu 
īstenot šo mērķi. 

Daudzdzīvokļu mājā ir izbūvē-
ti 24 jauni dzīvokļi – 8 vienistabas 
dzīvokļi 29,8 – 31,5 m2 platībā, 8 
divistabu dzīvokļi 45,6 – 46,2 m2 
patībā un 8 trīsistabu dzīvokļi 56,6 – 
60,4 m2 platībā. Divistabu un trīsis-
tabu dzīvokļiem ir izbūvēti balkoni, 

ZIB akcija „Sniegavīru 1. 
salidojums Smiltenes novadā”, 
kuras laikā tapa vairāk kā 100 snie-
gavīri visā novadā.

Gada balva sportā 2017.2.  
– tiek sumināti novada labākie spor-
tisti, sporta komandas. Pasākumā 
piedalās arī Latvijas Vieglatlētikas 
savienības, Futbola federācijas va-
dības pārstāvji.

Akcijas 3. „100. novada 
domes pakalpojumu saņēmējs” – 
īstenošana, kuras laikā, katru mēne-
si, kāda noteikta pakalpojuma 100.
saņēmējam, novada domes vadība 
pasniedza simbolisku dāvanu – Lat-
vijas karogu. 

Bezmaksas veselības vei-4. 
cinošas aktivitātes – iespēja iesais-

tīties bezmaksas jogas, nūjošanas, 
peldēšanas, veselīgu meistardarb-
nīcu nodarbībās un slēpošanas pār-
gājienos, kā arī tikties ar ārstiem, 
dietologiem, nozares speciālistiem- 
jaunu zināšanu iegūšanai, novadnie-
ku veselības stiprināšanai un veici-
nāšanai. Projekta ietvaros aizvadīta 
arī Ziemas sporta diena ģimenēm. 

Mainījusies skolu vadība.5.  
Variņu pamatskolā par skolas direk-
tori kļuva Taiga Kalniņa, bet Smilte-
nes Mūzikas skolā – Edgars Roslovs.  

Interaktīvās kartes „At-6. 
rodi savas mājas Smiltenes nova-
dā” izveide, apkopojot informāciju 
par lauku viensētām, dzīvojamām 
mājām un citiem nekustamajiem 
īpašumiem, kurus var iegādāties sa-

vai dzīvesvietai.
„ES ESMU LATVIJA”7.  – 

lielformātu burti, kas, sagaidot Lat-
vijas simtgadi, apceļoja katru nova-
da pagastu. 

Svētkos Brīvības ielas 8. 
145. kilometrā, Grundzāles pagas-
tā labiekārtotajā brīvdabas estrādē, 
citādāk paskatījāmies uz jēdzienu 
„Brīvība”, ko tā mums pašiem un 
mūsu jauniešiem nozīmē. 

Uzsākts projekts „Mā-9. 
cību vides uzlabošana Smiltenes 
vidusskolā”, kura ietvaros jau pār-
būvēts skolas sporta laukums, bet 
nākamajos divos gados tiks veikta 
internāta, sporta halles, mācību kor-
pusa izbūve. 

Turpinājums 2. lpp.
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Turpinājums no 1. lpp.

Bronzas monētu pasnieg-10. 
šana jaundzimušajiem – tradīcijas 
turpināšana. Svinīgos pasākumos 
katrā no novada pagastiem tika pa-
sniegtas 131 piemiņas bronzas mo-
nētas 2017. gadā dzimušajiem ma-
zuļiem.

Smiltenes novada Vienī-11. 
bas velobrauciens. Atzīmējot mūsu 
valsts simto gadadienu, vairāku des-
mitu velobraucēju pulks apceļoja 
visus Smiltenes novada pagastus. 
Vairāk nekā simts kilometrus garajā 
distancē dalībniekus vienoja pozitī-
vās emocijas, patriotisms, sava no-
vada izzināšana, kā arī visu pagastu 
ļaužu atbalsts un izpalīdzība.

Airēšanas sacensības 12. 
Abulā, Tepera ezera promenādē. 
Arī šajā gadā ikviens varēja vērot 
Latvijas kausa 2. posmu airēšanas 
slalomā, kuru norisei uz īsu brīdi 
tiek atvērti Tepera ezera ventiļi. 

Lielkoncerts „Es esmu 13. 
Latvija” – pulcēja kopā novada 
deju kolektīvus, korus, mazos „Cā-
ļus”, ieskandinot dziesmu un deju 
svētku tuvošanos. 

Vēstnieku vizītes Smil-14. 
tenes novadā. Novadu pagodināja 
AAE vēstniece Hanana Halfana 
Obaid Ali Al Madhani, Kanādas 
vēstniecības pārstāvji, Čehijas Re-
publikas vēstnieks Latvijā Miroslavs 
Koseks, kas novadu apmeklēja arī 
Smiltenes pilsētas svētku laikā. 

Labākais Valsts un paš-15. 
valdību vienotais klientu apkalpo-
šanas centrs – šādu balvu š.g. jūnijā 
saņēma Smiltenes novada VPVKAC 
no VARAM ministra K. Gerharda. 

Akcijas 16. „Balta, balta 
mana sirds” ietvaros saziedota re-
kordliela summa – 1601,90 euro, 
kas novirzīta Smiltenes novada bēr-
niem ar veselības problēmām vai 
veselības uzlabošanai. 

XXVI Vispārējie latviešu 17. 
Dziesmu un XVI Deju svētki ar 17 
kolektīvu un 473 dalībnieku līdzda-
lību no Smiltenes novada.

VIP „Ieviņa” – 6. labākie 18. 
Latvijā. Deju kolektīvu fi nāla skatē 
Rīgā, Dailes teātrī, mūsu „Ieviņa” 
tika novērtēta kā 6. labākais vidējās 
paaudzes deju kolektīvs visā Latvi-
jā. Lepojamies ar ikvienu dejotāju 
un viņu vadītāju Reini Rešetinu! 

 19. Konkursa „Esi uzņēmējs 
Smiltenes novadā” – ietvaros Smil-
tenes novada līdzfi nansējumu saņē-
ma 5 novada uzņēmumi savas darbī-
bas, produkcijas uzlabošanai. 

 20. Smiltenes novads – viena 
no 10 VARAM īstenotā remigrā-
cijas projekta pilotpašvaldībām 
Latvijā, kura ietvaros apkopota in-
formācija par 400 novadniekiem, 
kas dzīvo ārzemēs, izveidots piedā-
vājums ar aicinājumu nākt dzīvot, 
strādāt, mācīties, atpūsties Smilte-
nes novadā.  

Kopīgs darbs pie Baznī-21. 
cas laukuma pārbūves – projekta 
„Uzņēmējdarbības attīstībai nepie-
ciešamās infrastruktūras sakārtoša-
na Smiltenes pilsētā” ietvaros tika 
izstrādāta Baznīcas laukuma pārbū-
ves iecere, kuras apspriešanā aktīvi 
iesaistījās novada iedzīvotāji, uzņē-
mumi. 

 22. Pilsētas svētki „Manas 
pēdas Smiltenes zemē” pirmo rei-
zi pulcē novadniekus Tepera ezera 
promenādē ar dažādām aizraujo-
šām, muzikālām, mākslas un sporta 

aktivitātēm. 
Smiltenes stadiona ser-23. 

visa un skatītāju tribīņu ēkas 
atklāšana ir noteikti viens no nozī-
mīgākajiem būvobjektiem sporta in-
frastruktūras attīstībai kopš novada 
izveidošanas.  

2018. gadā Smiltenes no-24. 
vada Sporta svētki atgriežas Smil-
tenes pilsētas stadionā, arī šoreiz 
nepārspēta paliek Blomes pagasta 
komanda. Pirmo reizi tiek noskaid-
rotas arī sportiskākās ģimenes un 
novadnieki individuālās disciplīnās. 

Projekta „Āra vingro-25. 
šanas trenažieru iegāde un uz-
stādīšana Launkalnē” ietvaros, 
pilnveidots aktīvās atpūtas laukums 
Launkalnes pagasta centrā. 

Rekonstruēts Gaujas ie-26. 
las posms no Krāsotāju ielas līdz 
Atmodas ielai, uzlabojot tranzīta 
ielas satiksmes un gājēju drošību. 

 27. Ar sirsnīgu koncertu „Pa-
saka par „Diegabiksi” tiek nosvi-
nēta Smiltenes pilsētas pirmsskolas 
izglītības iestādes „Pīlādzītis” 10 
gadu jubileja. 

Autoceļa posma Smil-28. 
tene – Rauziņa infrastruktūras 
rekonstrukcija, radot pievilcīgu 
uzņēmējdarbības vidi, paaugstinātu 
konkurētspēju, nodrošinātu sociālo 
un ekonomisko aktivitāšu pieejamī-
bu Smiltenes novada uzņēmējiem 
un iedzīvotājiem. Projekta ietvaros 
sakārtots  piebraucamais ceļš uz SIA 
„Vudlande”. 

59 izglītojamie absolvē 29. 
Smiltenes sporta skolu, kas ir vis-
kuplākais Smiltenes bērnu un jau-
niešu sporta skolas izlaidums skolas 
pastāvēšanas laikā.

„Ieriteņo simtgadē” – 30.  
Smiltenes novada Tūrisma un infor-
mācijas centra 20 gadu jubileja tiek 

nosvinēta ar retro velobraucienu, 
kura laikā Smiltenes pilsētas ielās 
izriteņoja vairāki desmitu ciskudriļ-
ļu, senlaicīgu velosipēdu ar eleganti 
tērptiem braucējiem. 

 31. Ansambļa „Prieks, kur 
tu rodies!?” 10 gadu jubilejas 
koncerti „Mana dziesmu klade” 
Grundzālē, Smiltenē un Blomē ļāva 
klausītājiem kavēties atmiņās, bau-
dot koncerta gaisotni, kur sentiments 
mijās ar humoru un atraktivitāti. 

Kapsētu digitalizācija – 32.  
pabeigta Palsmanes kapsētā, ļaujot 
ērtāk pārskatīt apbedījumus, palīdzot 
atrast savus piederīgos ikvienam. 
Digitalizācijas process turpinās arī 
Smiltenes pilsētas kapsētās. 

NVA rīkotais Vakanču 33. 
gadatirgus pirmo reizi notiek Smil-
tenē, gūstot plašu atsaucību gan no 
darba ņēmēju, gan darba devēju pu-
ses. 

Jauna ugundzēsības au-34. 
tomašīna – VUGD Vidzemes reģio-
na brigādes Valkas daļas Smiltenes 
postenis novembrī saņēma jaunu 
ugunsdzēsības autocisternu MAN 
6x6 ar ūdenstilpni 7 tonnām ūdens, 
kas būtiski uzlabos glābšanas darbu 
kvalitāti. 

Smiltenes novada uzņē-35. 
mējs 2017 – godinājām un patei-
cāmies novada lielākajiem uzņē-

mumiem par ieguldījumu novada 
attīstībā. Nominācijā „Lielākais 
nodokļu maksātājs Smiltenes nova-
da pašvaldības budžetā 2017. gadā” 
nemainīgi savas pozīcijas saglabā 
SIA „Firma Madara 89” un SIA „8 
CBR”, savukārt pirmo reizi šajā no-
minācijā balvu saņēma AS „Smilte-
nes piens”. Smiltenes novada balvas 
saņēma arī SIA „Kalna Tomēni”, ZS 
„Jaunkalējiņi”, SIA „Metāldekors”, 
SIA „ERBO”, AS „PATA Strenči”, 
ZS „Bērži”, SIA „Artex Latvia”. 

Savs tautas tērps Latvi-36. 
jas simtgadē – šādu sapni īstenojo-
šas piecas grundzālietes, kuras visu 
gadu darinājušas un Latvijas simt-
gades svētku koncertā prezentējušas 
tautu tērpus, iedvesmojot savu tērpu 
radīšanā arī citus. Lepojamies arī 
ar TLMS „Smiltene” un I. Ķesteri, 
kuru radītie tautastērpi tika demons-
trēti Dziesmu un deju svētku Tautas 
tērpu skatē. 

Valsts simtgades vakarā 37. 
pasniegti 17 novada apbalvojumi. 
Augstāko pašvaldības apbalvojumu 
„Smiltenes novada Goda cilvēks” 
šogad saņēma Anda un Jānis Din-
gas. 

Čikāgas debesskrāpji, 38. 
Mākslas institūts, Garezers – vie-
nas no 6 jauniešu iespaidiem bagātā-
kajām vietām ASV, kuras bija iespē-
jams viņiem apmeklēt, pateicoties 
Smiltenes novada domes rīkotajam 
konkursam, kura laureāti devās pie-
redzes apmaiņas braucienā uz ASV 
š.g. oktobrī. 

 39. Īstenots projekts „Austu-
ves modernizācija smilteniešiem”, 
sniedzot iespēju interesentiem 
TLMS „Smiltene” izveidot sava au-
duma ieceres skici un arī realizēt to 
jaunajās Toika stellēs.

 40. Aizvadītas līdz šim lielā-
kās Aizsardzības ministrijas un Na-
cionālo bruņoto spēku organizētās 
militārās mācības „Namejs 2018”, 
kas Vidzemē noslēdzās ar svinīgu 
parādi Smiltenē, Baznīcas laukumā.  

 41. Atklāts Vidzemes reģio-
na ģimeņu atbalsta centrs „Smil-
tene”, kur audžuģimenes, viesģi-
menes, aizbildņi un adoptētāji varēs 
saņemt psiholoģisku atbalstu un 
praktisku palīdzību. Atbalsta centrs 
atrodas Galdnieku ielā 10, Smilte-
nes novada bērnu un ģimenes atbal-
sta centra telpās. 

 42. Pirmo reizi Smiltenes 
novada tūrisma piedāvājums tiek 
prezentēts visās starptautiskajās 
tūrisma izstādēs Baltijas valstīs – 
TourEst Tallinā, Balttour Rīgā, Ad-
venture Viļņā. 

Smiltenes novada 43. teritori-
jas attīstības indekss ir augstākais 
no novada pastāvēšanas laika – 27. 
vieta (2015. gadā – 32. vieta). 

 Godinām jaunos uzņē-44. 
mējus, pasniedzot kolekcijas sud-
raba monētu „Gadskārta” 2017.
gada reģistrētiem Smiltenes novada 
uzņēmējiem jaunā pasākumā „Esi 
uzņēmējs Smiltenes novadā”. 

 45. Rekordliels bijis Smil-
tenes novada TIC rīkota pārgājie-
na „Spocīns Jocīns” apmeklētāju 
skaits – 149, bet maijā ar Smiltenes 
novada TIC līdzdalību rīkotajā tūris-
ma rallijā „Vidzemes pieturu piedzī-
vojums” piedalījās vairāk nekā 500 
dalībnieki no visas Latvijas.

Lidmašīnai dots Smil-46. 
tenes vārds, kas izdevies visiem 
kopā, piedaloties Latvijas lidsa-
biedrība „airBaltic” rīkotajā akcijā, 

kuras ietvaros 14 jaunajām Airbus 
A220-300 lidmašīnām doti dažādi 
Latvijas pilsētu nosaukumi. 

 47. Decembra sākumā pirmo 
reizi tika atskaņota Smiltenes mūzi-
kas skolas himna. Himnas vārdi un 
mūzika tapusi sadarbībā ar novad-
nieci Madaru Kalniņu.

Smiltenes tehnikums tur-48. 
pina attīstīties. 6. decembrī noslēgts 
līgums par Smiltenes tehnikuma 
dienesta viesnīcas Kalnamuižā 44 
renovāciju un manēžas būvi nākamo 
ceļu būvtehniķu un hidrobūvtehniķu 
apmācībai.

Eiropas diena tiek nosvi-49. 
nēta Smiltenes bibliotēkā kopā ar 
senioriem un bērniem, skanot fran-
ču, gruzīnu un latviešu mūzikai. 
Paldies „Erasmus+” brīvprātīgajām 
Mariam Tlashadze no Gruzijas un 
Lucie Horau no Francijas.

Brantu muiža atgūst jau-50. 
nu elpu, kļūstot par vietu dažādu 
semināru rīkošanai, kā arī vasarā 
muižā darbu sāka akreditēta mācību 
iestāde „Pirts skola”. 

Medaļām bagāts gads 51. – 
Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunat-
nes sporta skola audzēkņi izcīnījuši 
17 Latvijas čempionātu zelta meda-
ļas; 7 Baltijas čempionātu medaļas 
(5 zelta), kā arī izcīnījuši tiesības un 
pārstāvējuši valsti arī augsta ranga 
starptautiskās sacensībās. Smiltenes 
novada veterānu vieglatlētikas ko-
manda izcīna 19 medaļas Latvijas 
valsts simtgades un Latvijas paš-
valdību sporta veterānu 55. sporta 
spēlēs. 

 52. Izveidota „Palsmanes 
pagasta stāstu birztaliņa” – jauns 
apskates objekts pie Palsmanes pa-
matskolas. 

 53. Valsts simtgades gada pa-
sākums „Stāstu vakars Palsmanē” 
iekļauts kā viens no Eiropas kultūras 
mantojuma 2018. gada pasākumiem 
Latvijā, kura laikā iepazināmies 
ar Palsmanes pagasta nemateriālo 
kultūras mantojumu – stāstiem un 
teikām, nostāstiem un tautasdzies-
mām, kuras radušās Palsmanē un tās 
tuvākā apkārtnē.

Praktizē valodu Anglijā 54. 
– šāda iespēja tika dota Palsmanes 
pamatskolas angļu valodas pulciņa 
dalībniekiem, piedaloties pieredzes 
braucienā uz Lielbritāniju.  

 55. Pirmo reizi Smiltenē un 
Launkalnē notika „Putnu pašvaldī-
bu salidojums”, novadā viesojās 23 
pašvaldību pārstāvji, kuru ģerbonī 
attēlot putns, iepazīstot novadu un 
pagastu. 

Diska golfa parka izveide 56. 
Palsmanē, radot iespēju jaunai akti-
vitātei ģimenes vai draugu lokā.  

Ikgadējā maija nakts skrē-57. 
jienā „Pretī 100-gadei” koman-
dām, veicot vairāk kā 10 kilometrus, 
izdodas iepazīst Smiltenes pilsētu 
un pārbaudīt sevi, savus draugus zi-
nāšanās par Latviju un novadu. 

Akcijas „Kopā mēs va-58. 
ram” ietvaros palsmanieši piesaistīja 
līdzekļus Palsmanes ev. lut. baznīcas 
atjaunošanas darbiem – piesaistīti 
ziedojumi, līdzekļi projektos, izre-
montētas sakristejas telpas, restau-
rēti daži logi, restaurēta altārglezna, 
kā arī veikti torņa nostiprināšanas 
darbi.

 59. Ar Latvijas kausa izcīņas 
posmu sprinta distancē, 4. augustā 
Smiltenē atgriezās triatlons, pulcē-
jot vairākus desmitu dalībnieku, bet 
gada sākumā pirmo reizi Smiltenē 

„Ieriteņo simtgadē”. 

Smiltenes parka atjaunošana.

„top! ielu stafetes”.

Lielkoncerts „Es esmu Latvija”. Sporta svētki.
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kā arī katram dzīvoklim – atsevišķa, 
slēdzama telpa pagrabstāvā. Katrā 
dzīvoklī ir iebūvēta virtuves iekārta 
ar nerūsējošā tērauda izlietni un jau-
cējkrānu, elektrisko plīti, cepeškrās-
ni, tvaika nosūcēju. Ir paredzēta vie-
ta ledusskapim. Sanitārajos mezglos 
uzstādīts sienas skapītis ar izlietni 
un jaucējkrānu, klozetpods, dušas 
kabīne vai vanna, dvieļu žāvētājs ar 
karstā ūdens cirkulāciju, kā arī ir pa-
redzēta vieta veļas mašīnai.

Kopējās ēkas būvniecības iz-
maksas  ir 1 037 990 euro bez PVN. 
Būvdarbu veicējs SIA „Woltec”, 
būvuzraugs Jānis Rikters, SIA „Dro-
mos”, pasūtītājs SIA „Smiltenes 
NKUP”.

Paralēli būvniecības procesam, 
Smiltenes novada domē tika izstrā-
dāti saistošie noteikumi „Par kārtību, 
kādā Smiltenes novada pašvaldība 
sniedz palīdzību kvalifi cēta speciā-
lista nodrošināšanai ar dzīvojamo 
telpu” (turpmāk – Noteikumi), kas 
tika apstiprināti 27.12.2018. domes 
sēdē. Tajos noteikts, ka pretendēt uz 
īres tiesībām varēs:

speciālisti, kuri nepiecieša-
mi ar Pašvaldības funkciju izpildi 
saistītu pārvaldes uzdevumu veik-
šanai Pašvaldības iestādē, kapitālsa-
biedrībā vai institūcijā;

speciālisti, kuri nepiecieša-
mi ar valsts funkciju izpildi saistī-
tu pārvaldes uzdevumu veikšanai 
Pašvaldības administratīvajā terito-
rijā;

speciālisti, kurus nepiecie-
šams nodarbināt Pašvaldības attīstī-
bas programmā noteiktajās attīstā-
majās nozarēs:

- ražošanas uzņēmumu darbi-
nieki (kokapstrāde, mēbeļu ražoša-
na, šuvēji, tekstilapstrādes speciālis-
ti, pārtikas ražošana, u.c.);

- būvniecības uzņēmumu dar-
binieki (ceļu būves, ēku un remont-
darbu celtnieki u.c.).

Šādi kritēriji tiks iekļauti arī 
izstrādājot noteikumus, kas noteiks 
īres tiesības piešķiršanas kārtību. 
Noteikumi paredzēs arī to, ka, lai 
pretendētu uz īres tiesībām kādā no 
dzīvokļiem Daugavas ielā 7a, spe-
ciālistam būs jāiesniedz iesniegums 
SIA „Smiltenes NKUP”, norādot in-
formāciju:

par citām personām, kuras 
tiks izmitinātas dzīvoklī;

par pašreizējo dzīvesvietu;
par konkrēto dzīvokli, kuru 

vēlas īrēt.
Papildus būs jāiesniedz arī dar-

ba devēja apliecinājums par darba 
tiesisko attiecību pastāvēšanu.

Vēršam uzmanību uz to, ka spe-
ciālistam būs pienākums pēc īres 
līguma slēgšanas reģistrēt dzīvoklī 
savu deklarēto dzīvesvietu.

Ņemot vērā, ka Smiltenes nova-
da dome ir lūgusi Finanšu ministri-
jai saskaņojumu par valsts atbalstu 
un tas vēl nav saņemts, plašāka in-
formācija – par īres tiesību piešķir-
šanu, noteikumiem, prasībām un 
plānotajām īres cenām tiks publicēta 
2019. gada janvārī Smiltenes nova-
da mājas lapā www.smiltene.lv un 
SIA „Smiltenes NKUP” mājas lapā 
www.smiltenesnkup.lv.

Inga Kovala,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

notika skijoringa sacensības. 
 60. Krīgeru ģimene kopā ar 

saviem draugiem radījusi unikālu 
autobusa pieturu kā Hobitu nami-
ņu, kurā, gaidot autobusu, var pa-
tverties no lietus un aukstuma. 

 61. Smiltenes pilsētas Kultū-
ras centra saime kļūst kuplāka, jo 
2018./ 2019. gada sezonā Kultūras 
centra saimei ir pievienojušies divi 
jauni kolektīvi: jauniešu deju kolek-
tīvs „Buki” (vadītāja – Ieva Arnolde) 
un jauktais koris „LidoJums” 
(vadītājas – Valda Sedola un 
Ilze Megne). 

Jau divdesmito gadu 62. 
1. maijā Smiltenē notika „top! 
ielu stafetes”, popularizējot 
skriešanu kā veselīgu brīvā lai-
ka pavadīšanas iespēju. 

Pasākuma „Latvijas 63. 
Goda aplis Smiltenes novadā/ 
Lielā talka” ietvaros, kopīgi 
izveidots hortenziju dārzs Smil-
tenes ev. lut. baznīcas pagalmā, 
kā arī „Mīlestības mozaīka” uz-
plaukst uz pilsētas sirds – baz-
nīcas – fasādes. 

 64. Birzuļu bibliotēkā 
visa gada garumā sestdienās 
bērni rosījušies radošajās 
darbnīcās, radot spēli „Tic-tac-
toe”, Mēru dižozola zīli, rotas. 

Izgaismota Līvānu 65. 
iela Variņos, kas izdevies, pa-
beidzot 1. kārtas darbus, kas pa-
redzēja izbūvēt apgaismojumu 
parka teritorijā un Līvānu ielā. 

„Skolas dārzi Latvi-66. 
jas simtgadei” ietvaros, Bils-
kas pamatskola ir sākusi veidot 
augļu dārzu, ar vecāku atbalstu 
tapusi arī siltumnīca. Jaunuz-
celtajā siltumnīcā izauguši gar-
šaugi, gurķi un tomāti.

 67. Sirds siltums piparkūkās, 
paštaisītās kartiņās un kopīgā mir-
klī tika dāvāts Grundzāles pagasta 
150 senioriem, pie kuriem jau trešo 
gadu ciemos dodas Grundzāles pa-
matskolas bērni. 

 68. Smiltenes vidusskolas 
bibliotekāres izveido izstādi „Smil-
tene 100 grāmatās” par grāmatām, 
kurās minēts Smiltenes vārds – vēs-
tures liecība nākamajām paaudzēm. 

 69. Turpinās darbs pie Smil-
tenes Vecā parka pieguļošās teri-
torijas pārbūves. Šogad pabeigta 
1. un 4.c eliņa pārbūve un veikta 
teritorijas labiekārtošana ap kaskā-
des dīķīšiem, uzstādot jaunos soli-
ņus, tiltam pār Abula upi, kā arī pie 
kaskādes dīķīšiem uzstādītas jaunas 
metāla margas, kā arī uzsākti koka 
laipas izbūves darbi no Abulas ielas 
ieejas līdz tiltiņam, kas atrodas dīķī-
šu kaskādes augšpusē. 

Smiltenes novada pašval-70. 
dības ceļu rekonstrukcijas 1. kār-
tas darbi, kuru ietvaros pārbūvēti 
5 pašvaldībai piederoši grants ceļu 
posmi: Kažauči – Stariņi (Smiltenes 
pag.), Priežkalni – Bierņi (Grund-
zāles pag.), Mētras – Jauncepļi 
(Palsmanes pag.), Vidzemes šoseja 
– Dāmi (Launkalnes pag.), Žīguru 
ceļš (Brantu pag.).

Smiltenes novada pašval-71. 
dības ceļu rekonstrukcijas 2. kār-
tas darbi, kuru ietvaros 2018. gadā  
jau pabeigti 3 pašvaldībai piederoši 
grants ceļu posmi: Otkari – Zari-
ņi (Bilskas pag.), Ozolkalnu ceļš 
(Brantu pag.), Jaunbilska – Strēbe-
les (Smiltenes pag.).

 72. Par godu Latvijas Valsts 
svētkiem, Smiltenē notika individu-

ālās un komandu izvēles sacensības 
orientēšanās sportā „LATVIJAI 
100 – 100 kontrolpunkti SMIL-
TENĒ”.

 73. Valsts simtgades vakarā 
novadniekiem un viesiem pirmo rei-
zi uz Smiltenes ev. lut. baznīcas fa-
sādes bija iespēja vērot gaismas un 
video projekcijas – „Gaismas stāsts 
Latvijai”, rosinot novērtēt to, kas 
mums – latviešiem – ir dots, kuru 
veidoja smiltenietis Uģis Sirmais. 

Daudzdzīvokļu mājas 74. 
Daugavas ielā 7a, Smiltenē pār-
būve. Izbūvēti 24 jauni dzīvokļi 
novadā strādājošu uzņēmumu spe-
ciālistiem. 

 75. Uzsākta Smiltenes pilsē-
tas degradēto teritoriju revitalizā-
cija, I. kārta, kas paredz Limbažu, 
Celtnieku un Gaujas ielas posma 
pārbūvi ar kopējo garumu 1,17 km, 
kā arī veikt Limbažu ielas 8 degra-
dētās teritorijas sakārtošanu un ražo-
šanas ēkas izbūvi uzņēmējdarbības 
veicināšanai novadā. 

 76. Ar audzēkņu un absolven-
tu koncertu tiek nosvinēta Smiltenes 
Mūzika skolas 60 gadu jubileja. 

Izveidots pirmais sulu 77. 
koku parks pasaulē –  SIA „Kai-
naiži”, pateicoties pašvaldības pro-
jektu līdzfi nansējumam, 2018. gada 
pavasarī savā saimniecībā, Brantu 
pagastā, iestādīja 100 Kanādas kļa-
vas un 115 melnos valriekstus. 

 78. Hokeja entuziasti un līdz-
jutēji otro gadu pulcējās Grundzā-
lē, kur 16 komandas sacentās par 
Grundzāles dīķa hokeja kausu 
2018. 

 79. Godinot Latvijas valsts 
simtgadi un sagaidot Smiltenes 
novada 10 gadu jubileju, seši ko-
lektīvi, bērnu grupiņas piedalījās 
akcijā „Dziedi savam novadam”, 
iedziedot novada neofi ciālo himnu 
D. Purvlīces dziesmu „Manam no-
vadam”. 

Saņem valsts apbalvo-80. 
jumus – Ministru prezidenta M. 
Kučinska Pateicības rakstus par 
augstiem sasniegumiem savā profe-
sijā saņēma Smiltenes novada domes 
izpilddirektora vietnieks A. Lapiņš, 

Lauku attīstības speciāliste Lau-
nkalnes un Blomes pagastos G. 
Mangale, Grundzāles pamatskolas 
sporta skolotājs, Smiltenes Bērnu un 
jauniešu sporta skolas orientēšanās 
treneris M. Stabiņš, kā arī par iegul-
dījumu  pašvaldības attīstībā domes 
priekšsēdētājs G. Kukainis. Latvijas 
Republikas Izglītības ministrijas 
Pateicības rakstus par nozīmīgu 
ieguldījumu izglītības jomā saņēma 
skolas direktore Ilze Vergina, par sa-

sniegumiem valsts un novadu 
mācību priekšmetu olimpi-
ādēs – skolēns Kaspars Paku-
lis. Latvijas Sporta veterānu – 
senioru savienības Goda zīmi 
saņēmuši Smiltenes novada 
sporta veterāni Inta Zetmane, 
Mārīte Saldūksne, Viktors 
Vējiņš, Vairis Krauklis. Tri-
ju Zvaigžņu ordeni saņēma 
Dainis Ozols. 

Stiprina musku-81. 
ļus un saliedējas Palsmanes 
pamatskola skolēni Latvijas 
pauerliftinga federācijas rīko-
tajā Sporta dienā, kur lieli un 
mazi mērojās spēkiem svaru 
stieņa spiešanā guļus.

Bērni darbojas 82. 
kopā ar vecākiem gan Bils-
kas pamatskolā notiekošajās, 
vecāku rīkotajās meistarklasēs, 
kad tapuši putnu būrīši, kūkas, 
iepirkumu maisiņi, gan Grun-
dzāles pamatskolā – ikgadējā 
vecāku rīkotajā adventes vai-
nagu veidošanas pasākumā.  

 83. Septembra bei-
gās, ielaižot zandartu mazu-
ļus Lizdoles ezerā, noslēdzies 
projekts „Zivju resursu pa-
vairošana Smiltenes novada 
Lizdoles ezerā”, nodrošinot 

zivju resursu ilgtspējību pašvaldības 
publiski pieejamās ūdenstilpēs.

 84. Smiltenes novada pašval-
dība nostiprina sadarbību ar Vā-
cijas sadraudzības pilsētu Villihu, 
parakstot partnerlīgumus starp abām 
pašvaldībām un starp Smiltenes vi-
dusskolu un Villihas ģimnāziju (Lise 
Meitner Gymnasium). 

 85. Īstenojot projektus un sa-
ņemot pašvaldības līdzfi nansējumu, 
vairāki Smiltenes novada amatier-
mākslas kolektīvi (TDK „Rieda”, 
VPDK „Ieviņa”, koris „Pakalni”, 
koris „Vidzemīte”, koris „Mežābe-
le”, folkloras kopa „Rudzupuķes”), 
iegādājas jaunus tautu tērpus, to 
daļas vai koncerttērpus.

 86. Projekta „Coop Local” 
aktivitāšu ietvaros, vairākiem no-
vada amatniekiem, mājražotājiem, 
stādu un gaļas lopu audzētājiem iz-
devies dalīties pieredzē ar kaimiņze-
mes uzņēmējiem, apmeklēt vairākas 
pašmāju un Igaunijas saimniecības, 
piedalīties amatnieku tirgos, kā arī 
kopīgi izdot bukletu par saimniecī-
bu piedāvājumu. 

 87. Lai uzlabotu Kaikas ielas 
transporta infrastruktūru un uzņē-
mējdarbības vidi, uzsākta projekta 
„Smiltenes pilsētas publiskās in-
frastruktūras sakārtošana uzņē-
mējdarbības vides uzlabošanai 
II. kārta” īstenošana, kuras ietva-
ros uzsākti Kaikas ielas pārbūves 
darbi.

 „Velorallijs Bilska 2018”88.  
maijā un septembrī pulcē novadnie-
ku un viesu veidotas atraktīvas ko-
mandas, kopā ar velosipēdiem iepa-
zīstot Bilskas pagastu. 

Mednieku klubs „Blome”89.  

īsteno projektu, radot iespēju Smil-
tenes novada un citiem medniekiem, 
un šaut gribētājiem pārbaudīt savus 
spēkus un veikt treniņus lidojošo 
mērķu šaušanā.

 90. Smiltenē izveidots viens 
no nacionālā līmeņa elektromobiļu 
ātrās uzlādes stacijas punktiem, 
kas ir otrais Smiltenes novadā. Pir-
mais tika uzstādīts uz A2 šosejas pie 
kafejnīcas „Jautrais ods” Launkal-
nes pagastā. 

 91. Smiltenes pilsētas PII 
„Pīlādzītis” audzēkņi un Smilte-
nes vidusskolas skolēni ik mēnesi 
dodas uz SIA „Smiltenes Sarkanā 
Krusta slimnīca”, lai iepriecinātu 
Sociālās aprūpes un rehabilitācijas 
nodaļas iemītniekus ar kopīgiem ra-
došiem darbiem, dziesmām, dejām. 

SIA „Smiltenes Sarka-92. 
nā Krusta slimnīca” paplašina 
pakalpojumu klāstu – pieejams 
bērnu alergologa pakalpojums un 
fi zioterapeits Sociālās aprūpes un 
rehabilitācijas nodaļā. 

Uzsākti darbi projekta 93. 
„Gaismas ceļš caur gadsimtiem” ie-
tvaros, kur tiek atjaunots Smiltenes 
evaņģēliski luteriskās baznīcas 
jumts. 

Tiek akreditēts Smiltenes 94. 
novada muzejs Mēru muižā, kas 
kļuvis par vēl vienu kultūras pasā-
kumu norises vietu novadā. 

Septembrī notiek Mobili-95. 
tātes nedēļa, kurā kopīgi domājām 
par videi draudzīgākiem transportlī-
dzekļiem, skolēni piedalījās zīmēša-
nās konkursos, Pašvaldības policija 
viesojas kolās stāstot par velo drošī-
bu, kā aicinājām piedalīties zibakci-
jā „Ar velo uz darbu un skolu”.

Ar projekta „LIFE ADAP-96. 
TATE” partneriem no Spānijas un 
Portugāles uzsākta projekta akti-
vitāšu plāna izstrāde, kas paredzēs 
Vidusezera tīrīšanu un padziļinā-
šanu, Vidusezera slūžu atjaunoša-
nu. 

Pabeigti darbi Grundzā-97. 
les estrādei piegulošās teritorijas 
labiekārtošanas, radot drošu, ērtu 
un funkcionālu vidi grundzāliešiem 
un viesiem. 

 98. Uzsākti darbi pie Smilte-
nes pilsētas Raiņa ielas posma no 
Ābeļu ielas līdz Rīgas ielai pārbū-
ve. 

 99. SIA „Smiltenes NKUP” 
turpina realizēt projektu „Ūdens-
apgādes un kanalizācijas tīklu pa-
plašināšana Smiltenē 3. kārta,”.  
2018. gadā astoņās ielās (Kalēju 
iela, Priežu iela, Zaķu iela, Lazdu 
iela, Krasta iela, Cērtenes iela, Kal-
namuiža, kā arī Raiņa ielas posmā 
no Līvu/Ceriņu ielas uz Vidzemītes 
pusi) ir pabeigti darbi pie maģistrālā 
ūdensvada un kanalizācijas trases, kā 
arī māju pievadu izbūves. Pavasarī 
pie atbilstošiem laika apstākļiem at-
sāksies ielu segumu atjaunošana un 
veikti labiekārtošanas darbi. Kopu-
mā šī projekta ietvaros kanalizācijas 
un ūdensvadu izbūve paredzēta 17 
Smiltenes aglomerācijas ielās. 

Smiltenes novadā pieaug 100. 
dzimstība. 2018. gadu novadā dzi-
mušo skaits audzis par 9 bērniem, 
salīdzinājumā ar 2017. gadu. Mērķ-
tiecīgi turpinām strādāt, lai novads 
būtu ģimenēm draudzīga pašvaldība. 
Kopš 2018. gada 1. janvāra Smilte-
nes novadā palielināts vienreizējais 
pabalsts, kas tiek piešķirts sakarā ar 
bērna piedzimšanu – 300 euro par 
katru bērnu (iepriekš 142,29 euro). 

Gaujas ielas pārbūves noslēgums.

 Villihas un Smiltenes pašvaldību partnerlīguma 
parakstīšana.
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Smiltenes novada Domes lēmumi
Smiltenes novada domes kārtējā 

sēde notika 2018. gada 27. decem-
brī, kurā tika pieņemti 87 lēmumi, 
tai skaitā:

1. Atcelt Smiltenes novada do-
mes lēmumu Nr. 625 (protokols 
Nr. 14, 1.§.1.5.) „Par nekustamā 
īpašuma „Rūpnieki”-1, Launkalnes 
pagastā Smiltenes novadā atsavinā-
šanu”.

2. Atcelt Smiltenes novada do-
mes lēmumu Nr. 14 (protokols Nr. 
2, 10.1.4.§.) „Par nekustamā īpašu-
ma „Kalnasilmaļi”, Bilskas pagastā 
Smiltenes novadā, atsavināšanu”.

3. Uzsākt nekustamā īpašuma 
„Krieviņi”, Bilskas pagastā, kadas-
tra numurs 9444 006 0047, atsavinā-
šanas procedūru.

4. Uzsākt nekustamā īpašuma 
„Strautmaļi”, Palsmanes pagastā, 
kadastra numurs 9474 004 0497, at-
savināšanas procedūru.

5. Atsavināt, pārdodot atklātā 
izsolē ar augšupejošu soli, Smil-
tenes novada pašvaldībai piedero-
šo nekustamo īpašumu „Siļķītes”, 
Blomes pagastā, Smiltenes novadā 
(kadastra numurs 9446 006 0270), 
kas sastāv no divām zemes vienī-
bām ar kadastra apzīmējumu 9446 
006 0270 3,83 ha un 9446 006 0269  
0,94 ha platībā, ēkas ar kadastra ap-
zīmējumu 9446 006 0270 001 un 
trim palīgēkām. 

6. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma 
„Rūpnieki”-1, kas atrodas Launkal-
nes pagastā, Smiltenes novadā, no-
sacīto cenu 2600 euro (divi tūksto-
tši seši simti euro). Atsavināt V.S. 
nekustamo īpašumu „Rūpnieki”-1, 
Launkalnes pagastā, kadastra nu-
murs 9470 900 0327, kas sastāv no 
dzīvokļa Nr. 1 ar kopējo platību 40,2 
m2, kopīpašuma domājamās daļas 
404/3525 no daudzdzīvokļu mājas, 
divām palīgēkām un zemes (kadas-
tra apzīmējums 9470 012 0055).

7. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma 
„Eķītes”-6, kas atrodas Launkalnes 
pagastā, Smiltenes novadā, nosacīto 
cenu 2500 euro (divi tūkstotši pieci 
simti euro). Atsavināt S.G. nekusta-
mo īpašumu „Eķītes”-6, Launkalnes 
pagastā, kadastra numurs 9470 900 
0329, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 6 
ar kopējo platību 44,9 m2, kopīpa-
šuma domājamās daļas 462/3444 no 
daudzdzīvokļu mājas, palīgēkas un 
zemes (kadastra apzīmējums 9470 
005 0059).

8, Atsavināt, pārdodot atklātā 
izsolē ar augšupejošu soli, Smiltenes 
novada pašvaldībai piederošo ne-
kustamo īpašumu „Veckainaiži”-3, 
Launkalnes pagastā, Smiltenes 
novadā (kadastra numurs 9470 
900 0330), kas sastāv no dzīvokļa 
29,7 m2 platībā, 290/2102 kopīpa-
šuma domājamās daļas no mājas, 
290/2102 kopīpašuma domājamās 
daļas no mājai piesaistītā zemesga-
bala. 

9. Atsavināt, pārdodot atklātā 
izsolē ar augšupejošu soli, Smilte-
nes novada pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu „Āpši”, Bilskas 
pagastā, Smiltenes novadā (kadastra 
numurs 9444 006 0170), kas sastāv 
no zemes vienības ar kadastra apzī-
mējumu 9444 006 0170  17,78 ha 
platībā. 

10. Apstiprināt nekustamā īpa-
šuma „Prāmnieki”, Launkalnes pa-

gastā, kadastra numurs 9470 014 
0146, brīvo cenu 5100 euro (pieci 
tūkstoši viens simts euro), t.sk. par 
zemi 5100 euro. Atsavināt I.U. ne-
kustamo īpašumu „Prāmnieki”, 
Launkalnes pagastā, Smiltenes no-
vadā, kadastra numurs 9470 014 
0146  2,23 ha platībā, kas sastāv no 
vienas zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 9470 014 0146.

11. Ierakstīt zemesgrāmatā uz 
Smiltenes novada pašvaldības vārda 
nekustamā īpašuma „Ceļš Jaundru-
vas – Pujas” zemes vienību ar ka-
dastra apzīmējumu 94700020112.

12. Uzsākt dzīvokļa īpašuma 
„Jaunsmiltene”-4, Blomes pagastā, 
Smiltenes novadā, kas sastāv no dzī-
vokļa Nr. 4, 635/6709 kopīpašuma 
domājamās daļas no daudzdzīvokļu 
mājas un 635/6709 kopīpašuma do-
mājamās daļas no trim saimniecības 
ēkām, atsavināšanas procedūru.

13. Slēgt ar V.O. pirkuma līgu-
mu par nekustamā īpašuma „Norie-
ši”, Bilskas pagastā ½ domājamās 
daļas pārdošanu par summu 6929 
euro (seši tūkstoši deviņi simti div-
desmit deviņi euro), t.sk. par zemi 
3500 euro un par mežaudzi 3429 
euro, uz nomaksu uz pieciem ga-
diem un apstiprināt maksāšanas kār-
tību.

14. Likvidēt adresi Dakteru 
iela 1A, Smiltene, Smiltenes no-
vads, būvei ar kadastra apzīmēju-
mu 94150020197001(hidrotehniskā 
būve).

15. Mainīt telpu gru-
pai ar kadastra apzīmējumu 
94150010501002013 adresi no Baz-
nīcas laukums 11-5, Smiltene, Smil-
tenes novads uz Baznīcas laukums 
11-13, Smiltene, Smiltenes novads.

16. Ēkai ar kadastra apzīmēju-
mu 94150070704005 mainīt adresi 
no Limbažu iela 1, Smiltene, Smil-
tenes novads, uz Limbažu iela 1B, 
Smiltene, Smiltenes novads, jo pa-
redzēts iekļaut nekustamā īpašuma 
Limbažu iela 1B, Smiltene, sastāvā 
un būs funkcionāli saistītas. 

17. Apvienot zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 94150090513 
2951 m2 platībā, kadastra apzīmēju-
mu 94150090001 6432 m2 platībā, 
kadastra apzīmējumu 94150090002 
2574 m2 platībā un kadastra apzīmē-
jumu 94150090004 3624 m2 platībā 
vienā zemes vienībā, izveidojot īpa-
šumu Daugavas iela 60, Smiltenē, ar 
adresi Daugavas iela 60, Smiltene, 
Smiltenes novads.

18. No Blomes pagasta nekus-
tamā īpašuma „Krūkļi Vecievāni”, 
kadastra numurs 9446 005 0040, 
atdalāmajai zemes vienībai ar ka-
dastra apzīmējumu 9446 004 0041  
11,6 ha platībā mainīt nosaukumu 
no „Krūkļi Vecievāni”, Blomes pa-
gasts, uz „Krūkļu pļavas”, Blomes 
pagasts, Smiltenes novads.

19. No Blomes pagasta nekus-
tamā īpašuma „Krūkļi”, kadastra 
numurs 9446 005 0150, atdalāmajai 
zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 9446 004 0042  4,0 ha platī-
bā mainīt nosaukumu no „Krūkļi”, 
Blomes pagasts, uz „Vecievāni”, 
Blomes pagasts, Smiltenes novads.

20. No Blomes pagasta nekus-
tamā īpašuma „Ķūzuļi”, kadastra 
numurs 9446 006 0109, atdalāmajai 
zemes vienībai ar kadastra apzīmē-

jumu 9446 003 0056  4,0 ha platī-
bā mainīt nosaukumu no „Ķūzuļi”, 
Blomes pagasts, uz „Lejas Zariņi”, 
Blomes pagasts, Smiltenes novads, 
jo paredzēts pievienot esošajam īpa-
šumam „Lejas Zariņi”.

21. No Launkalnes pagasta 
nekustamā īpašuma „Ceļš Jaundru-
vas – Pujas”, kadastra numurs 9470 
002 0112, atdalāmajai zemes vienī-
bai ar kadastra apzīmējumu 9470 
002 0112  0,4747 ha platībā mainīt 
nosaukumu no „Ceļš Jaundruvas 
– Pujas”, Launkalnes pagasts uz 
„Ķauzeru ceļš”, Launkalnes pa-
gasts, Smiltenes novads.

22. Jaunizveidojamam ēku (būv-
ju) īpašumam, kas sastāv no ēkām ar 
kadastra apzīmējumu 9474 004 0148 
002, 9474 004 0148 003, 9474 004 
0148 004 un 9474 004 0148 005, kas 
atrodas uz zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 9474 004 0497, piešķirt 
nosaukumu „Strautmaļi”, Palsmanes 
pagasts, Smiltenes novads. 

23. Grozīt Smiltenes novada 
domes 2018. gada 28. novembra 
lēmumu Nr. 634 (protokols Nr. 14, 
1.§.4.4.) „Par nekustamā īpašuma 
„Siluguņi”, Palsmanes pagastā, 
nomu” 1. punktu, izsakot to šādā 
redakcijā: 

24. „1. Iznomāt G.B.zemes vie-
nības „Siluguņi”, Palsmanes pagas-
tā, kadastra apzīmējums 9474 004 
0484, daļu 0,85 ha platībā lauksaim-
nieciskai izmantošanai. Zemes pla-
tība var tikt precizēta zemi uzmērot 
dabā.”.

25. Pārtraukt I.A. zemes nomu 
par zemes vienību Ezera iela 5, Smil-
tenē, kadastra apzīmējums 9415 010 
0205, 736 m2 platībā. 

26. Pārtraukt R.B. zemes 
nomu par zemes vienību „Aizupe”, 
Palsmanes pagastā, kadastra apzī-
mējums 9474 003 0040, 4,7 ha pla-
tībā. 

27. Iznomāt I.Z. zemes vienības 
Gaujas iela 5A, Grundzāles pagas-
tā, kadastra apzīmējums 9458 008 
0233, daļu 0,05 ha platībā mazdār-
ziņam līdz 2023. gada 31. decem-
brim.

28. Pārslēgt zemes nomas lī-
gumu ar A.B. par zemes vienības 
„Spiekstes”, kadastra apzīmējums 
9446 005 0091, daļas izmantošanu 
lauksaimniecībai 9,2 ha platībā.

29. Iznomāt M.G. zemes vie-
nības Mežoles iela 10, Smiltenē, 
daļu, kadastra apzīmējums 9415 
005 0512, 0,0048 ha platībā garāžas 
ēkas Mežoles iela 10 k-80, kadastra 
apzīmējums 9415 005 0512 040, 
Smiltenē, uzturēšanai.

30. Iznomāt J.B. zemes vienī-
bas Bērzu iela, Smiltenē, kadastra 
apzīmējums 9415 004 1712, daļu 
apmērām 0,01 ha platībā līdz 2023.
gada 31. decembrim iebraukšanai 
īpašumā Bērzu iela 2, Smiltenē, un 
teritorijas sakopšanai.

31. Iznomāt Dz.P. zemes vienī-
bas „Siluguņi”, Palsmanes pagas-
tā, kadastra apzīmējums 9474 004 
0484, daļu 0,23 ha platībā lauksaim-
nieciskai izmantošanai.

32. Veikt grozījumus Blomes 
pagasta padomes 2008. gada 1. feb-
ruāra noslēgtajā nedzīvojamo telpu 
nomas līgumā ar R.A. un pagarināt 
nomas līguma termiņu uz laiku līdz 
2021. gada  31. decembrim.

33. Apstiprināt zemes ierīcības 
projektu „Zaļotnes”, Variņu pagasts, 
Smiltenes novads, zemes vienības 
kadastra apzīmējums 9490 002 
0088.

34. Apstiprināt zemes ierīcī-
bas projektu „Ozoliņi”, Palsmanes 
pagasts, Smiltenes novads, zemes 
vienības kadastra apzīmējums 9474 
001 0021.

35. Pieņemti 16 lēmumi par ne-
kustamā īpašuma nodokļa atvieglo-
jumu piešķiršanu.

36. Lūgt Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai sa-
skaņojumu par publiskā ūdens Liz-
doles ezers valdījuma tiesību reģis-
trēšanu Nekustamo īpašumu valsts 
kadastra informācijas sistēmā uz 
Smiltenes novada pašvaldības vār-
da.  

37. Nodot biedrībai „Sabiedrība 
un attīstība”, reģ. Nr. 50008217441, 
bezatlīdzības lietošanā līdz 2020.
gada 31. decembrim pašvaldības ne-
kustamo mantu – telpas Nr.1 daļu 13 
m2 platībā, kas atrodas Tautas lietiš-
ķās mākslas studijas „Smiltene” ēkā 
Atmodas ielā 2, Smiltenē, Smiltenes 
novadā (kadastra numurs 9415-001-
1002-001), biedrības darbības no-
drošināšanai.

38. Atļaut atsavināt Smiltenes 
novada domes īpašumā un uzskaitē 
esošo kustamo mantu – pasažieru 
autobusu VW LT 46, valsts reģistrā-
cijas numura zīme EZ 2816, pirmā 
reģistrācija 1999. gads, atklātā mu-
tiskā izsolē ar augšupejošu soli.

39. Atļaut atsavināt Smiltenes 
novada domes īpašumā un uzskai-
tē esošo kustamo mantu – sniega 
mašīnu (retraku) Prinoth All, pirmā 
reģistrācija 1984. gads, atklātā mu-
tiskā izsolē ar augšupejošu soli.

40. Atļaut atsavināt Smiltenes 
novada domes īpašumā un uzskaitē 
esošo kustamo mantu – pasažieru 
autobusu Ford Transit, valsts reģis-
trācijas numura zīme HH 9249, pir-
mā reģistrācija 2009. gads, atklātā 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

41. Atļaut atsavināt nolietotu 
automašīnu Audi 80, valsts reģis-
trācijas numurs BN 6990, šasijas 
numurs WAUZZZ8CZNA204756, 
par atlieku vērtību, nododot to uti-
lizācijai nolietotu transportlīdzekļu 
apstrādes uzņēmumam.

42. Atļaut atsavināt nolietotu 
automašīnu Chrysler Voyager, valsts 
reģistrācijas numurs GH 7022, šasi-
jas numurs 1C8GYN2B41U101781, 
par atlieku vērtību, nododot to utili-
zācijai nolietotu transportlīdzekļu 
apstrādes uzņēmumam.

43. Atļaut atsavināt nolietotu 
automašīnu Toyota Corolla, valsts 
reģistrācijas numurs GG 6820, šasi-
jas numurs SB1KZ20E50F058421, 
par atlieku vērtību, nododot to uti-
lizācijai nolietotu transportlīdzekļu 
apstrādes uzņēmumam.

44. Izslēgt no Smiltenes nova-
da Medību koordinācijas komisijas 
sastāva Smiltenes novada lauksaim-
nieku apvienības pārstāvi Juri Bēr-
ziņu.

45. Likvidēt ar Smiltenes nova-
da domes 2016. gada 28. decembra 
lēmumu (protokols Nr. 19, 28.§.) iz-
veidoto Smiltenes novada domes ie-
pirkumu komisiju projektu – „Smil-
tenes pilsētas Gaujas ielas posmā no 

Audēju ielas līdz Raiņa ielai pārbū-
ve” un „Tranzītielas Dārza ielas til-
ta pār Abulas upi Smiltenes pilsētā 
atjaunošana” ieceres realizācija no-
drošināšanai.

46. Izslēgt no Smiltenes novada 
Bilskas pagasta pārvaldes amatu vie-
nību saraksta sadaļas „2.06.200.00 
Teritoriju attīstība” amata „Apkures 
katlu kurinātājs” 1 (vienu) vienību, 
sākot ar 2019. gada 1. janvāri.

47. Apstiprināt Nolikuma „Gro-
zījumi Smiltenes novada domes 
2009. gada 30. septembra nolikumā 
„Smiltenes novada Dzimtsarakstu 
nodaļas nolikums”” projektu.

48. Apstiprināt Bilskas pamat-
skolas nolikumu.

49. Pilnvarot Smiltenes pilsē-
tas Bērnu un jaunatnes sporta sko-
lu (reģ. Nr. 40900005999) kļūt par 
Latvijas Riteņbraukšanas federāci-
jas (reģ. Nr. 40008023340) un Lat-
vijas Basketbola savienības (reģ. Nr. 
40008025619) biedru.

50. Slēgt deleģēšanas līgumu ar 
Apes novada domi (nodokļu maksā-
tāja reģistrācijas Nr. 90000035872, 
juridiskā adrese Apes novada dome, 
Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, 
LV-4337) par no likuma „Par paš-
valdībām” 15. panta pirmās daļas 
14. punktā izrietoša pārvaldes uzde-
vuma – nodrošināt Apes novada ad-
ministratīvās  teritorijas būvniecības 
procesa tiesiskumu, izpildi.

51. Slēgt deleģēšanas līgu-
mu ar Apes novada domi (no-
dokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 
90000035872, juridiskā adrese 
Apes novada dome, Stacijas iela 2, 
Ape, Apes novads, LV-4337) no li-
kuma „Par pašvaldībām” 15. panta 
pirmās daļas 12. punktā izrietošu 
pārvaldes uzdevumu sabiedriskās 
kārtības nodrošināšanā Apes nova-
da administratīvajā teritorijā.

52. Apstiprināt saistošo notei-
kumu Nr. 11/18 „Par neapbūvēta, 
Smiltenes novada pašvaldībai pie-
deroša vai piekrītoša zemesgabala, 
nomas maksu” projektu.

53. Apstiprināt saistošo notei-
kumu Nr. 12/18 „Par kārtību, kādā 
Smiltenes novada pašvaldība sniedz 
palīdzību kvalifi cēta speciālista no-
drošināšanai ar dzīvojamo telpu” 
projektu.

54. Apstiprināt saistošo noteiku-
mu Nr. 13/18 „Grozījums Smiltenes 
novada pašvaldības 2010. gada 30. 
septembra saistošajos noteikumos 
Nr. 25/10 „Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā”” projektu.

55. Par dzīvojamās mājas Dak-
teru ielā 37, Smiltenē tehnisko no-
lietojumu un atsavināšanas procesa 
uzsākšanu

56. Nodot pašvaldības nekus-
tamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu 
Nr. 18 (dzīvokļa īpašuma kadastra 
Nr. 9415 900 0408; telpu grupas ka-
dastra apzīmējums 9415 001 0702 
001 018) un 328/17347 domājamās 
daļas no kopīpašumā esošās būves 
(būves kadastra apzīmējums 9415 
001 0702 001) – Kalna ielā 8, Smil-
tenē, Smiltenes novadā, pārvaldīša-
nā un apsaimniekošanā SIA „Smil-
tenes NKUP”.

57. Grozīt 2013. gada 12. ap-
rīlī noslēgto Līgumu Nr. SND – S 
– SP/1-13 par siltumenerģijas ražo-
šanu un piegādi Smiltenes pilsētas 
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siltumenerģijas ražotājiem.
58. Apstiprināt noteikumu „Ko-

rupcijas un interešu konfl ikta riska 
novēršanas kārtība” projektu.

59. Pieņemti 6 lēmumi par pa-
līdzību dzīvokļu jautājumu risināša-
nā.

60. Pamatojoties uz informāciju 
no Latvijas Republikas Uzņēmumu 
reģistra datu bāzes par juridisko per-
sonu likvidēšanu, atzīt par bezcerī-

giem un izslēgt no uzskaites parād-
niekus ar parādu kopējo summu uz 
2018. gada 29. oktobri 175,38 euro 
(viens simts septiņdesmit pieci euro 
38 centi) apjomā.

61. Apstiprināt Nolikuma Nr. 
17/18 „Grozījumi Smiltenes novada 
domes 2009. gada 26. novembra no-
likumā „Smiltenes novada pašvaldī-
bas grāmatvedības organizācijas un 
kārtošanas nolikums”” projektu.

62. Sniegt 2019. gadā galvo-
jumu Pašvaldībai piederošai kapi-
tālsabiedrībai ar kapitāla daļu skai-
tu 100% SIA „Smiltenes NKUP” 
(vienotās reģistrācijas numurs 
43903000435) tās aizņēmuma ņem-
šanai no Latvijas Republikas Valsts 
kases vai komercbankas:

62.1. aizņēmuma mērķis – Ko-
hēzijas fonda projekta „Ūdensapgā-
des un kanalizācijas tīklu paplašinā-

šana Smiltenē, 3.kārta” īstenošanai 
līdz 400 000 euro (četri simti tūk-
stoši euro) apmērā, lai nodrošinātu 
minētā projekta fi nansēšanu; 

62.2. aizņēmumu izņemt līdz 
2019. gada decembrim;

62.3. minēto aizņēmuma at-
maksāšanu uzsākt 2020. gadā, ar 
aizņēmuma atmaksas termiņu 20 
(divdesmit) gadi;

62.4. plānotā aizņēmuma pro-

centu likme: aizdevēja noteiktā pro-
centu likme aizņēmuma izsniegša-
nas dienā.

63.Apstiprināt saistošo notei-
kumu Nr. 14/18 „Grozījumi Smil-
tenes novada domes 2018. gada 31. 
janvāra saistošajos noteikumos Nr. 
2/18 „Smiltenes novada pašvaldības 
2018. gada pamatbudžets” projektu.

Dina Kaupe,
Kancelejas nodaļas vadītāja

SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes 
slimnīca” informē par speciālistiem 
(kuri pieņem konkrētos datumos) 
pieņemšanas laikiem 2019. gada 
janvārī, februārī:

Fizikālās un rehabilitācijas 
medicīnas ārsts – dr. Ārija Zvaig-
zne pieņems 31. janvārī  un 7. feb-
ruārī no pulksten 16.00 līdz 19.00 
(pēc pieraksta);

Ārsts – kardiologs  dr. Vēs-
ma Ārgale pieņems 12. un 26. feb-

SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” informācija
ruārī no pulksten 10.00 līdz 14.00 
(pēc pieraksta);

Ārsts – neirologs  dr. Aiga 
Balode pieņems izmeklējumus ar 
neirosonoloģisko metodi 1. feb-
ruārī no pulksten 09.30 līdz 14.00 
(pēc pieraksta).

Ārsti – ķirurgi  Baiba Gab-
rāne un Ruslans Kovaļenko katra 
mēneša ceturtdienās no pulksten 
16.00 līdz 19.00 (pēc pieraksta);

Podologs –  Diāna Buša 

pirmdienās no pulksten 10.00 līdz 
15.00, otrdienās un trešdienās no 
pulksten 09.00 līdz 15.00 (pieraksts 
tiek veikts reģistratūrā);

Masieris –  Pēteris Koka-
rēvičs pirmdienās un trešdienās 
no pulksten 08.00 līdz 12.30 (pēc 
pieraksta) un otrdienās no pulksten 
13.00 līdz 16.00 (pēc pieraksta);

Bērnu alergologs –  dr. 
Mārīte Poga pēc pieraksta;

Dzirdes aparātu speciālis-

Smiltenes NKUP ziņas
Esam izvērtējuši nu jau aizva-

dīto 2018. gadu un par būtiskākiem 
sasniegumiem varam pastāstīt Jums.

Pagājušā gada sākumā vēlējām 
Jums izdarīt mazliet vairāk, pasmai-
dīt biežāk un šādi sagaidīt Latvijas 
simtgadi! Mums tas izdevās, ceram, 
ka Jums arī!

NAMU APSAIMNIEKOŠANA
Atklāta daudzdzīvokļu dzīvo-

jamā māja Daugavas ielā 7a, Smil-
tenē

2018. gada 27. decembrī sim-
boliski, „pārgriežot lenti”, tika svi-
nīgi atklāta daudzdzīvokļu dzīvo-
jamā māja Daugavas ielā 7a, Smil-
tenē. Projektēšanas un būvniecības 
process ilga nepilnus divus gadus.

Ar daudzdzīvokļu mājas būv-
niecību ir izdevies sakārtot Smilte-
nē vēl par vienu teritoriju vairāk un 
nest Smiltenes vārdu plašākai sa-
biedrībai, kā arī radīt jaunas 24 dzī-
vesvietas – 8 vienistabas dzīvokļus 
29,6 – 31,5 m2, 8 divistabu dzīvok-
ļus 45,6 –  46,2 m2 un 8 trīsistabu 
dzīvokļus 56,6 – 60,4 m2.

Kopējās daudzdzīvokļu ēkas 
būvniecības izmaksas sastāda   
1 219 900 euro.

Ieguldīto līdzekļu sadalījums:
200 0001)  „ līdzfi nansējums 

ir saņemts no Valsts budžeta;
172 0002)  euro līdzfi nansē-

jums ir saņemts no Smiltenes novada 
domes budžeta;

 3) 847 900 euro (tajā skai-
tā, uz ēkas ekspluatācijā nodošanas 
brīdi, iemaksātais PVN valstij) ir 
apmaksājis SIA „Smiltenes NKUP”, 
no kā 650 000 euro ir SIA „Smiltenes 
NKUP” aizņēmums uz 20 gadiem 
AS „SEB banka”.

Smiltenes novads un novada uz-
ņēmumi turpina attīstīties. Cerams, 
ka ar šīs mājas nodošanu ekspluatāci-
jā, aizvien vairāk cilvēku par savām 
mājām sauks Smiltenes novadu!

Sīkāka informācija par mājas 
būvniecības procesu un foto var ap-
skatīt SIA „Smiltenes NKUP” mājas 
lapā www.smiltenesnkup.lv, sadaļā 
Projekti/Namu apsaimniekošana. 

Dzīvojamo māju teritoriju 
labiekārtošana

Jau vairākus gadus izmantojam 
iespēju pieteikties uz Smiltenes no-
vada domes līdzfi nansējumu daudz-
dzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto 
zemesgabalu labiekārtošanai, atbil-
stoši Smiltenes novada domes iz-
dotajiem saistošajiem noteikumiem 
Nr. 13/16 „Smiltenes novada pašval-
dības līdzfi nansējuma apjomu un tā 
piešķiršanas kārtību dzīvojamo māju 
piesaistīto zemesgabalu labiekārto-
šanai”. 

Šī projekta ietvaros 2018. gadā, 
izmantojot Smiltenes novada domes 
līdzfi nansējumu, ir izdevies labiekār-
tot vairāku apsaimniekojamo māju 
teritorijas: 

Dārza ielā 50, Smiltenē – 1) 
veikta pagalma asfaltēšana;

Daugavas ielā 2, Smiltenē 2) 
– stāvlaukuma paplašināšana un tā 
asfaltēšana;

Daugavas ielā 64, Smilte-3) 
nē – bruģa laukuma izveidošana ap-
kures granulu novietošanai;

Limbažu ielā 5/1, Smiltenē 4) 
– ceļa apmaļu uzstādīšana un zālie-
na labiekārtošana. 

Pašvaldības kopējais līdzfi nan-
sējums: 10348,03 euro.

Dzīvojamo māju kopējais iedzī-
votāju fi nansējums: 3490,35 euro.

Apsaimniekojamās ēkas
Uzņēmumam SIA „Smiltenes 

NKUP” viena no galvenajām dar-
bības sfērām ir nekustamo īpašumu 
apsaimniekošana. Kā jau katru gadu, 
tiek domāts un tiek arī uzlaboti ap-
saimniekojamie īpašumi. 

2018. gadā, atbilstoši daudzdzī-
vokļu dzīvojamo māju kopsapulces 
lēmumiem, māju īpašnieki lēma par 
jumtu segumu atjaunošanu un skur-
steņu remontu nepieciešamību šā-
diem īpašumiem: 

Krāsotāju iela 3, Smiltene 1) 
– darbus veica fi rma SIA „HB Ser-
vice”;

Pils iela 4, Smiltene – dar-2) 
bus veica fi rma SIA „MALI M”;

Raiņa iela 9, Smiltene – 3) 
darbus veica fi rma SIA „HB Servi-
ce”;

Smilšu iela 4, Smiltene – 4) 
darbus veica fi rma SIA „HB Servi-
ce”.

Kopējā apgūtā summa par būv-
darbiem – 81957,80 euro (ar PVN).

Lai izvēlētu būvdarbu veicējus, 
SIA „Smiltenes NKUP” rīkoja kat-
ram īpašumam atsevišķu iepirkumu. 

ŪDENSSAIMNIECĪBA
Ar 2017. gada pavasari Smilte-

nes ielās veiksmīgi norisinās apakš-
zemes komunikāciju izbūves darbi, 
kas tiek realizēti Eiropas Savienības 
Kohēzijas fonda līdzfi nansētā pro-
jekta „Ūdenssaimniecības un kanali-
zācijas tīklu paplašināšanu Smiltenē 
3. kārta” (SND-S-BU/PB/KF/1-17) 
ietvaros. Būvdarbu līguma izmaksu 
kopējā summa sastāda 1 938 097,79 
eiro (bez PVN), plānots, ka būvdarbi 
tiks pabeigti līdz 2019. gada rude-
nim. 

Šī projekta mērķis ir kanalizāci-
jas tīklu pieejamības nodrošināšana 
iedzīvotājiem Smiltenes aglomerā-
cijas robežās, vides piesārņojuma 
samazināšana un kanalizācijas tīklu 
kvalitātes uzlabošana. 

Kopsummā ir plānots, ka 17 
Smiltenes ielās tiks izbūvēti jauni ka-
nalizācijas un ūdensvada tīkli. Līdz 
šim ir pabeigti darbi pie maģistrālā 
ūdensvada un kanalizācijas trases, 
kā arī māju pievadu izbūves astoņās 
ielās – Kalēju, Priežu, Zaķu, Lazdu, 
Krasta, Cērtenes ielās, Kalnamuižā 
un Raiņa ielas posms no Līvu/Ceri-
ņu ielas uz Vidzemītes pusi. Pavasarī 
pie atbilstošiem laika apstākļiem at-
sāksies ielu seguma atjaunošanas un 
veikti labiekārtošanas darbi. Šobrīd 
darbi turpinās pie Līvu, Ceriņu, Ābe-
ļu un Valmieras ielās. 

SIA „Smiltenes NKUP” jau ie-
priekš ir informējis iedzīvotājus, ka 
nekustamo īpašumu īpašniekiem, 
kur notiek būvdarbi, nepieciešams 
pieprasīt Tehniskos noteikumus 
ūdensvada un/vai kanalizācijas ierī-
košanai, lai varētu savu īpašumu pie-
slēgt centralizētai ūdensapgādes un/
vai kanalizācijas sistēmai. Tehniskos 
noteikumus var pieprasīt ierodoties 
personīgi SIA „Smiltenes NKUP”, 
Pils ielā 3a, Smiltenē vai aizpildot 
elektroniski iesniegumu www.smil-
tenesnkup.lv.

SIA „Smiltenes NKUP” pārstāv-
ji regulāri veiks kontroli par pieslēg-

šanos centralizētajiem kanalizācijas 
tīkliem un ūdensvadiem gan projek-
ta ietvaros izbūvētajās ielās, gan arī 
visā pilsētā, atbilstoši izsniegtajiem 
tehniskajiem noteikumiem. Informē-
jam, ka, veicot kontroles, ir jau atklā-
ti vairāki nelegālie pieslēgumi! 

Brīdinām!!! Par patvaļīgu pie-
slēgšanos pie pakalpojuma sniedzēja 
inženierkomunikācijām, tiks piemē-
rots naudas sods un aprēķināta kom-
pensācija atbilstoši MK noteikumiem 
Nr. 174 „Noteikumi par sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojuma 
sniegšanu un lietošanu”. 

SIA „Smiltenes NKUP” aicina 
iedzīvotājus būt saprotošiem un ie-
cietīgiem, kas saistīti ar neērtībām, 
kas radušies ar būvdarbu sākšanos 
Smiltenes pilsētas ielās. 

Par ūdensskaitītāju nodošanu
Arvien vairāk mūsu klientu iz-

vēlas ūdensskaitītāju rādījumus ieva-
dīt http://smiltenesnkup.lv/kabinets/, 
atsūtīt īsziņā vai WhatsApp ziņā 
27843971 vai pa e pastu smiltenesn-
kup@gmail.com.  Tomēr joprojām ir 
arī tādi, kas  izmanto pasaknīšus, kas 
atrodami rēķinos, un iemet tos, pie-
mēram, uzņēmuma pasta kastītē vai 
daudzdzīvokļu mājas pirmajā kāpņu 
telpā (NKUP pastkastītē).

ZAĻUMSAIMNIECĪBA
Lai labāk varētu nodrošināt 

zaļumsaimniecības pakalpojumu 
sniegšanu,  iegādājāmies dažādu teh-
niku – piem. Hako Verke trotuāru tī-
rāmo traktorīti, kas atvieglo sētnieku 
un citu darbinieku darbu. Nodroši-
nājām darbiniekus ar vairākiem jau-
niem zāles pļaujamiem trimmeriem, 
lai varam ātrāk un kvalitatīvāk veikt 
savu darbu. Pagājušā pavasarī izmē-
ģinājām jaunu un diezgan progresīvu 
metodi latvāņu iznīdēšanā ar herbicī-
du pielietošanu, kas ļāva lielai daļai 
latvāņu iznīkt vai apstādināt auga 
augšanas procesus. Šo metodi turpi-
nāsim pielietot arī šogad.

Pilsētas parku, skvēru, apstādī-
jumus, zālienus, kapsētas, ietves  un 
citus kopšanas un uzturēšanas dar-
bus mums deleģē Smiltenes novada 
dome. Katru gadu mūsu kopšanas 
teritorijas tikai pieaug, kas saistīts ar 

Smiltenes degradēto teritoriju labie-
kārtošanu un jaunu projektu nodoša-
nu.

Mūsu pilsēta ir tīra, skaista un 
sakopta un tas ir mūsu sētnieku no-
pelns. Paldies jāsaka arī Smiltenes 
novada iedzīvotājiem, kas pret savu 
pilsētu izturas ar lielu lepnumu un 
cieņu, dažreiz norādot arī mūsu ne-
pilnības un sniedz ierosinājumus, ko 
cenšamies ņemt vērā.

 
VISPĀRĒJĀS ZIŅAS

Darbs ar parādiem
Smiltenes NKUP 2016. gadā 

uzsāka sadarbību ar AS „Kredītin-
formācijas birojs”.  Tas nozīmē, ka 
saistību neizpildes gadījumā  ziņas 
par parādu tiek nodotas AS „Kre-
dītinformācijas birojs”  informācijas 
apstrādei, lai saskaņā ar Kredītin-
formācijas biroja likumu,  nodotu 
informāciju trešajām personām  kre-
dītspējas vērtēšanai vai to kredītrisku 
pārvaldībai. Mēs regulāri atjaunojam 
un papildinām ziņas par  personām, 
kuras nepilda solīto vai nereaģē uz 
brīdinājumiem. Kredītinformācijas 
apmaiņas  galvenais uzdevums ir  
uzlabot klientu maksāšanas disciplī-
nu un palīdzēt dažādu nozaru uzņē-
mumiem izvērtēt klientu maksātspē-
jas riskus.

Lepnums
Jau vairākus gadu turpinām ie-

sākto tradīciju – kāda uzņēmuma 
darbinieka virzīšanu Smiltenes No-
vada domes pateicībai. Šogad tā pie-
nācās Vēsmai Zoltnerei. Ar Vēsmu 
mums ir ļoti  paveicies – savā darbā 
ir  izpalīdzīga un atsaucīga, ar lielu 
atbildības sajūtu par uzticētajiem 
pienākumiem.

 
Gandarījums
Pagājušā gadā strādājām, atpūtā-

mies, sportojām, smaidījām, darbojā-
mies, tomēr vislielāko gandarījumu 
sagādāja meža stādīšana mūsu Latvi-
jai par godu! 

Mēs, Smiltenes NKUP, no-
vēlam Jums šogad – stipriem, 
drošiem, veseliem  visos vējos
atkal gadu aizvadīt. 

SIA „Smiltenes NKUP”

te, audiologs Zoja Naudžāne (tel. 
26018483) 25. janvārī un 22. feb-
ruārī no pulksten 10.30 līdz 13.00.

Papildus poliklīnikā vēl pie-
ņem: ķirurgs, traumatologs – orto-
pēds, urologs, ginekologs, psihiatrs, 
radiologs – diagnosts, USG ārsts, 
otolaringologs, internists, acu ārsts, 
arodslimību ārsts, neirologs, onko-
logs – ķīmijterapeits, zobu tehniskā 
laboratorija, kardiologs, endokrino-
logs, EHO kardiosonogrāfs, bērnu 

alergologs, NMS laboratorija.
Pie speciālistiem ir iespēja 

pieteikties, zvanot uz reģistratūru 
– 64772534 vai rakstot uz e-pastu: 
registratura@smiltenesslimnica.lv 
(obligāti norādāmā informācija – 
vārds, uzvārds, personas kods, tele-
fona numurs).

SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes 
slimnīca” administrācija
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Jau sesto gadu Smil-
tenes novada dome aicina 
iedzīvotājus, uzņēmumus 
radīt Ziemassvētku un Jau-
nā gada noskaņu novadā 
un piedalīties akcijā „Radī-
sim Ziemassvētku noskaņu 
Smiltenes novadā”. Akcija 
ir noslēgusies un, konkursa 
darba grupas un iedzīvotā-
ju balsojuma kopvērtēju-
mā, par visskaistākajiem 
Ziemassvētku noskaņās 
izrotātajiem un noformēta-
jiem objektiem Smiltenes 
novadā 2018. gadā atzīti 
kafejnīcas „Trīs pipari un 
kūkas” ārtelpas rotājumi 
Baznīcas laukumā 5, Ingu-
sa Kozlovska muzikāli un 
mūsdienīgi izrotātais īpa-
šums Pilskalna iela 10A, 
Smiltenē un gaumīgi izro-
tātā privātmāja Līvānu ielā 
7, Variņos.

Labāko noformējumu 
autori tiks godināti per-
sonīgi ar atzinības rakstu, 
saņemot simbolisku un 
praktisku dāvanu no Smil-
tenes novada domes – īpaši 
šai akcijai veidotu latvju 
zīmes (Akas zīmes) gais-
mas dekoru, ko turpmāk 
var izmantot Ziemassvētku 
noformējumu papildināša-
nā. Pašvaldības pateicības 
rakstus par piedalīšanos 
saņems visi akcijas dalīb-
nieki. 

Smiltenes novada 
dome jau sesto gadu tur-
pina iesākto tradīciju, rīkot 
akciju „Radīsim Ziemas-
svētku noskaņu Smiltenes novadā” 
ar mērķi iesaistīt iedzīvotājus radīt 
Ziemassvētku un Jaunā gada no-
skaņu katram savā mājā, pagalmā 
un darbavietā ar oriģināliem rotā-
jumiem. Akcija noslēdzās 6. janvārī 
un balsošanā kopsummā tika izvir-
zīti 14 objekti, no tiem 8 iedzīvotāju 
pieteiktie un 6 darba grupas izvirzī-
tie.

Smiltenes novada domes Teri-
torijas apsaimniekošanas speciāliste 
Agija Kukaine kopā ar darba grupu 
atzinīgi novērtē iedzīvotāju un uz-
ņēmumu radošo pieeju savu objektu 
izrotāšanā: „Iedzīvotāji savus īpa-
šumus izrotā arvien vairāk un vai-
rāk, kas nozīmē, ka iedzīvotājiem 
ir svarīgi radīt svētku noskaņu savā 
pagalmā, sētā, pilsētā, uzņēmumā. 

Noskaidroti akcijas „Radīsim Ziemassvētku 
noskaņu Smiltenes novadā” laureāti

Akcijas dalībnieku veikums bija ļoti 
atšķirīgs, oriģināls un ar savu stās-
tu. Daudzviet redzējām, ka īpašu-
mi, salīdzinājumā ar iepriekšējiem 
gadiem, ievērojami ir papildināti ar 
jauniem, pārdomātiem rotājumiem, 
kā arī ar tādiem, kas priecē apkārtē-
jos arī dienas gaišajā laikā. Paldies 
ikvienam akcijas dalībniekam, kas, 
ar savu gaumīgi izrotāto īpašumu, 
radīja svētku sajūtu iedzīvotājiem 
Smiltenes novadā! ”

„Prieks, ka arī lauku teritori-
jās un ciematos tiek piedomāts pie 
rotāšanas un tie pamanāmi garām-
braucot. Nākamiem gadiem vēlētos 
novēlēt, lai arī uzņēmumi ir aktīvā-
ki, rotājot savu uzņēmumu ēkas un 
pagalmus,” vērtē darba grupas da-
lībniece Zelma Mičule.

Noslēdzot 2018. gadu, Smilte-
nes novada Dzimtsarakstu nodaļā iz-
darīts 331 civilstāvokļa aktu reģistrs. 
Reģistrēti 137 jaundzimušie, kas ir 
par 7 vairāk nekā 2017. gadā. Dzimt-
sarakstu nodaļā noslēgtas 46 laulības 
(2017. gadā – 52), 1 laulība noslēgta 
Smiltenes ev. lut. baznīcā un 1 lau-
lība noslēgta Palsmanes ev. lut. baz-
nīcā. Reģistrēti 146 miršanas reģistri, 
kas ir par 13 mazāk nekā 2017. gadā. 
Nodaļā tiek veikti dažādi ar perso-
nas dzimšanu, laulību, miršanu un 
citiem svarīgiem dzīves faktiem sais-
tīti reģistri. Pērn 1 persona mainījusi 
uzvārdu. Civilstāvokļa aktu reģistru 
ierakstos izdarīti 26 papildinājumi 
un labojumi, izsniegtas 40 atkārtotas 
civilstāvokļa aktu reģistrācijas aplie-
cības un 108 izziņas.

Demogrāfi skā situācija Smiltenes 
novadā 2018. gadā
(pēc Dzimtsarakstu nodaļas datiem)

Jaundzimušie 
Pērn no 137 nodaļā reģistrēta-

jiem jaundzimušajiem 68 bija meite-
nes un 69 zēni, tostarp 131 bija Smil-
tenes novada bērns, savukārt 6 citu 
novadu bērni.  Īpaši priecājamies par 
dvīņu māsiņām. Pērn visvairāk dzi-
mušo (19) reģistrēti jūlijā, vismazāk 
(3) decembrī. Savukārt visaugstākais 
mirušo skaits bija janvāra un aprīļa 
mēnesī (17), viszemākais (4) sep-
tembra mēnesī.

Vecākiem sastāvot laulībā pie-
dzimuši 57 bērni, savukārt 76 jaun-
dzimušie reģistrēti ar paternitātes at-
zīšanu. Tas nozīmē, ka bērna māte un 
tēvs savstarpēji nav noslēguši laulī-
bu, tāpēc reģistrējot bērna dzimšanu, 
abiem vecākiem jāierodas dzimtsa-
rakstu nodaļā, lai aizpildītu paterni-
tātes atzīšanas iesniegumu. Ieraksta 
par bērna tēvu dzimšanas dokumen-
tos nav četriem mazuļiem.

2018. gadā populārākie zēnu 
vārdi bijuši: Kārlis (4) un Tomass (3). 
Meitenēm cieņā ir  Elza (4),  Alise un 
Paula (3). Samazinās tendence bēr-
niem dot divus vārdus – 2018. gadā 5 

Smiltenes novada 
Dzimtsarakstu nodaļas 

apkopotā statistika 
par 2018. gadu

dubultvārdi zēniem un 8 meitenēm.

Laulības 
Smiltenes novada Dzimtsaraks-

tu nodaļā 2018. gadā reģistrētas 48 
laulības, tai skaitā 1 laulība noslēgta 
Smiltenes ev. lut. baznīcā un 1 lau-
lība noslēgta Palsmanes ev. lut. baz-
nīcā. Laulībā pirmo reizi stājās – 31  
vīrietis un 34 sievietes, otro reizi – 12 
vīrieši un 12 sievietes, trešo reizi – 
5 vīrieši un 2 sievietes.  Pirmo reizi 
laulībā devušies 32 pāri, savukārt 16 
gadījumos viens vai abi laulājamie 
stājušies atkārtotā  laulībā.

Dzimtsarakstu nodaļā tiek sa-
ņemti tiesu un notāru spriedumi par 
laulību šķiršanu, uz šo dokumentu 
pamata nodaļā reģistrēto laulību re-
ģistros tiek izdarīta attiecīga atzīme. 
2018. gadā saņemti 12 paziņojumi 
par laulības šķiršanu.

Miršanas reģistri
2018. gadā Smiltenes no-

vada Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti 146 miršanas reģis-
tri, to skaitā 134 novada iedzī-
votāji un 12 citās pašvaldībās 
dzīvojošie. 2018. gadā miru-
šas 72 sievietes un 74 vīrieši. 
Visvairāk miršanas reģistri re-
ģistrēti Smiltenes pilsētā (59). 
Apkopotā informācija liecina, ka 
2018. gadā galvenie nāves cēloņi 
būtiski nemainījās – asinsvadu 
saslimšanas (45), sirds saslim-
šanas (41), vēža intoksikācija 
(34), vecums (6) plaušu slimība 
(5), nieru slimība (4), trula slēg-
ta galvas trauma (3), cukura dia-

bēts (2), un citi (6).

Reģistrētās miršanas pēc 
dzimuma un vecuma

Gadi Vīrieši Sievietes
0 – 19 2 –
40 – 49 4 3
50 – 59 3 4
60 – 69 23 4
70 – 79 26 7
80 – 89 12 37
90 – 99 4 17

2018. gada decembra mēne-
sī dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 3 
jaundzimušie, noslēgtas 8 laulības 
un sastādīti 10 miršanas reģistri. De-
cembra mēnesī dzimšanas apliecības 
saņēma 3 zēni. Miršanas apliecības 
izsniegtas 5 vīriešiem un 5 sievie-
tēm. Miruši pa 2 – Smiltenes pilsētas, 
Launkalnes  un Palsmanes pagasta 
iedzīvotājiem un pa 1 – Bilskas, Blo-
mes, Grundzāles un Variņu pagasta 
iedzīvotājs.

Dace Ērģele,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja  

„Piedaloties akcijas 
„Radīsim Ziemassvētku 
noskaņu Smiltenes nova-
dā” konkursantu izvērtē-
šanā, izvirzīšanā ir prieks, 
ka pagastu centros, gandrīz 
katrā namā ir radīta svētku 
noskaņa, padarot šo tumšā-
ko laiku nedaudz gaišāku 
gan sev, gan apkārtējiem.  
Vēlos izcelt Palsmanes pa-
gastu, kur jūtams, ka iedzī-
votāji ar lielu entuziasmu 
izdaiļo savus namus ar ko-
šumu, iemantojot noteikti 
spilgtākā pagasta titulu. 
Launkalnes pagastā ļoti 
piesaistīja daudzdzīvokļu 
māja, kurā vairākos balko-
nos bija izvietotas dzīvās 
egles ar lampiņām, kādas 
nebija nekur citur. Intere-
santi – vai iedzīvotāji ie-
priekš par to bija vienoju-
šies?! Grundzāles pagastā 
bija iespēja paskatīties uz 
lielo egli no cita skatupun-
kta, un tā patiešām ir pa-
gasta LIELĀ svētku rota, 
kura redzama no vairākām 
vietām pagastā, tāpat kā 
valsts karogs Jāņukalnā, 
Smiltenē.  Svētki ir tur, kur 
ir cilvēki. Lai gan ne ap 
visiem namiem ir izvērtas 
krāšņas svētku lampiņas, 
ir prieks, ka tajos deg gais-
ma, liecinot par to, ka tajos 
mīt cilvēki.” papildina dar-
ba grupas dalībniece Inga 
Kovala.

Smiltenes novada 
dome pateicas visiem no-
vada iedzīvotājiem, kuri 

atsaucās aicinājumam iedegt Zie-
massvētku un Jaunā gada gaismiņas 
savos logos un pagalmos, izdekorēja 
skatlogus un lodžijas, kas radīja īpa-
šu svētku sajūtu Smiltenes novadā. 
Paldies iedzīvotājiem, kas iesaistījās 
objektu vērtēšanā, par tiem balsojot 
pašvaldības sociālajās vietnēs. 

Aicinām iedzīvotājus arī turp-
māk „neturēt sveci zem pūra”, bet 
gan aktīvi iesaistīties akcijās un le-
poties ar savu veikumu, jo ikviens 
izrotātais īpašums rada kopējo Smil-
tenes novada svētku noskaņu!

Akcijas „Radīsim Ziemassvētku 
noskaņu Smiltenes novadā”

darba grupa

Līvānu iela 7, Variņi.

Pilskalna iela 10A, Smiltene.

„Trīs pipari un kūkas”, Smiltene.

Smiltenes novada dome 
īstenojusi projektu „Smilte-
nes novada pašvaldības ceļu 
rekonstrukcija, 1. kārta”, kurā 
rekonstruēti ceļi: Kažauči – Stariņi 
1,326 km garumā  (Smiltenes pag.) 
Priežkalni – Bierņi 3,149 km garumā 
(Grundzāles pag.), Mētras – Jaunce-
pļi 1,9 km garumā (Palsmanes pag.), 
Vid-zemes šoseja – Dāmi 1,795 km 
garumā (Launkalnes pag.), Žīgu-
ru ceļš 1,099 km garumā (Brantu 
pag.).

Projekta mērķis ir atbalstīt in-

Noslēdzies projekts „Smiltenes novada 
pašvaldības ceļu rekonstrukcija, 1. kārta” 

vestīcijas publiskās ceļu infrastruk-
tūras kvalitātes uzlabošanai lauku 
teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdar-
bību un saglabātu apdzīvotību. 

Projekta realizācija kļuva ie-
spējama piesaistot Lauku atbalsta 
dienesta fi nansējumu Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai 
Latvijas Lauku attīstības program-

mas 2014. – 2020. gadam pa-
sākuma „Pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana lauku apvi-
dos” ietvaros.
Projekta „Smiltenes novada paš-

valdības ceļu rekonstrukcija, 1. kār-
ta” kopējās izmaksas ir 655 230,55 
euro, no kurām Lauku atbalsta fi -
nansējums ir 398 044,90 euro. 

Zelma Mičule,
Attīstības un plānošanas nodaļas 

projektu vadītāja

Smiltenes pensionāru apvienība Jaunajā 2019. gadā turpina 
savas aktivitātes un aicina tajās iesaistīties ikvienu. Nākamais ko-
pīgais brauciens plānots 26. februārī, kad Smiltenes pensionāru apvie-
nība aicina līdzbraucējus uz opereti „Silva”, kas notiks VEF Kultūras 
pilī Rīgā. Pieteikšanās līdz 20. janvārim. No 9. aprīļa līdz 15. aprīlim 
plānots brauciens uz Holandi, ziedu parādi. Vairāk informācija, zvanot 
26514012  (R. Bormane) vai 26669672 (I. Dudele).

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienesta
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Pašvaldības policijas 
informācija

17. decembrī Smiltenē svinīgā 
pasākumā tika atklāta Sociālo pa-
kalpojumu aģentūras struktūrvie-
nība – Vidzemes reģiona ģimeņu 
atbalsta  centrs „Smiltene”, kur 
turpmāk audžuģimenes, viesģime-
nes, aizbildņi un adoptētāji varēs 
saņemt psiholoģisku atbalstu un 
praktisku palīdzību. 

Līdz ar jaunā centra atvēršanu 
Galdnieku ielā 10b, kur atrodas arī 
Smiltenes novada Bērnu un ģimenes 
atbalsta centrs, kā arī nodibinājums, 
fonds „Saules kalns”, vienuviet ir 
pieejami atbalsta pakalpojumi bāre-
ņiem, bez vecāku gādības palikušiem 
bērniem, audžuģimenēm, viesģime-
nēm, aizbildņiem, adoptētājiem, krī-
zes situācijās nonākušajiem bērniem 
un vecākiem, kā arī mazaizsargāto 
personu grupām, īpaši trūcīgām ģi-
menēm ar bērniem. 

Vidzemes reģiona ģimeņu at-
balsta  centrā „Smiltene” – valsts 
apmaksāti pakalpojumi audžuģi-
menēm, viesģimenēm, aizbildņiem, 
adoptētājiem. 

2018. gada 1. jūlijā spēkā stājās 
grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības 
likumā, kā arī Audžuģimenes notei-
kumi un Ārpusģimenes aprūpes at-
balsta centra noteikumi, kuri paredz, 
ka Latvijā sāk darboties speciālās au-
džuģimenes un Ārpusģimenes aprū-
pes atbalsta centri. Smiltenes novada 
atbalsta centrs ir viens no 13 atbalsta 
centriem Latvijā, kas turpmāk sniegs 
atbalstu ne tikai novadā, bet arī Vid-

zemes reģionā.
Sociālo pakalpojumu aģentūras 

struktūrvienības pārstāve Margita 
Kalniņa-Laksa, atklājot centru, uz-
svēra, ka aģentūras galvenais pamat-
mērķis ir bērns, lai bērnam būtu ie-
spēja uzaugt ģimenē.  Atbalsta centra 
darbības mērķis ir radīt apstākļus, 
lai bērnam būtu iespēja atgriezties 
bioloģiskā ģimenē vai uzaugt audžu 
ģimenē.

Vidzemes reģiona atbalsta cen-
tra galvenie uzdevumi ir:

piesaistīt jaunas audžuģi-
menes, nodrošināt to apmācību;

sniegt bāriņtiesā psihologa 
atzinumus;

nodrošināt psihologa, juris-
ta, sociālā darbinieka un citu piesais-
tīto speciālistu atbalstu;

izstrādāt un īstenot audžu-
ģimenes atbalsta un tajā ievietotā 
bērna individuālās attīstības plānu;

nodrošināt psihosociālo 
atbalstu audžuģimenēm un specia-
lizētajām audžuģimenēm, tai skaitā 
ģimenē ievietotajam bērnam;

organizēt audžuģimenē ie-
vietotu bērnu saskarsmi ar savu bio-
loģisko ģimeni;

nodrošināt sadarbību ar 
bāriņtiesām, sociālajiem dienestiem, 
atbalsta centriem un citām iestādēm;

pamatojoties uz noslēgta-
jām vienošanām ar audžuģimenēm 
izmaksāt atlīdzības par specializētās 
audžuģimenes pienākumu pildīšanu 
un vienreizēju kompensāciju izmak-

su par mājokļa iekārtošanu.
Atbalsta centrā pastāvīgi ir no-

darbināti 4 speciālisti, kā arī vaja-
dzības gadījumā tiks piesaistīti citi 
speciālisti, kas palīdzēs ārpusģime-
nes aprūpē esošajiem bērniem integ-
rēties ģimenē un uzlabot garīgās vai 
fi ziskas veselības stāvokli. Finansē-
jums ārpusģimenes aprūpes atbal-
sta centra darbībai paredzēts no 
valsts budžeta līdzekļiem. Atbal-
sta  centra „Smiltene”  darba laiks ir 
katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz 
17:00. Adrese: Galdnieku iela 10b, 
Smiltene, LV-4729,  tālr.: 62005085, 
e-pasts: centrssmiltene@agentura.
lv.   

Smiltenes novada Bērnu un ģi-
menes atbalsta centrā – pašvaldības 
apmaksāti atbalsta pakalpojumi bāre-
ņiem, bez vecāku gādības palikušiem 
bērniem, krīzes situācijās nonākuša-
jiem bērniem un vecākiem.

Smiltenes novada Bērnu un ģi-
menes atbalsta centrs ir Smiltenes 
novada domes dibināta un tās pa-
kļautībā esoša iestāde, kura fi nansē-
jumu saņem no pašvaldības budžeta. 
Šīs pašvaldības iestādes galvenās 
funkcijas ir nodrošināt bāreņu un 
bez vecāku gādības palikušo bērnu 
un jauniešu audzināšanu, vispusīgu 
attīstību un rehabilitāciju. Nodroši-
nāt sociālu un psiholoģisku palīdzību 
krīzes situācijā nonākušām ģimenēm 
ar bērniem, kā arī nepilngadīgām 
mātēm un mātēm, kurām nav pietie-
kamas bērna aprūpes prasmes.

Par bērnu un ģimenes atbalsta pakalpojumiem  
Tāpat Smiltenes novada Bērnu 

un ģimenes atbalsta centrs sniedz 
krīzes centra un jauniešu mājas 
pakalpojumu. Krīzes grupā īslai-
cīgai aprūpei (līdz 60 diennaktīm) 
uzņem ārkārtas situācijā nonākušos 
bērnus un mātes ar bērniem. Jaunie-
šu mājas funkcija ir sagatavot jaunie-
šus patstāvīgai dzīvei pēc pilngadī-
bas sasniegšanas, lai, atstājot ārpus-
ģimenes aprūpes iestādi, tie varētu 
veiksmīgi iekļauties sabiedrībā un 
dzīvot patstāvīgi. Bērnu un ģimenes 
atbalsta centrs rīko arī „Bēbīšu sko-
las” nodarbības jauniem vecākiem ar 
bērniem, tikai tādā gadījumā, ja tiek 
nokomplektēta grupa.  

Bērnu un ģimenes atbalsta cen-
trā strādā sociālais darbinieks, psi-
hologs, sociālie audzinātāji un ap-
rūpētāji. Darba laiks 08:00-17:00, 
bet bērnu uzņemšana krīzes situācijā 
jebkurā diennakts laikā (24/7). Ad-
rese: Galdnieku iela 10b, Smiltene,  
LV-4729,  tālr.: 64774962, e-pasts: 
bgac@smiltene.lv.    

Nodibinājums, fonds „Saules 
kalns” – nevalstiska organizācija, ka 
nodrošina atbalstu  sociāli mazaiz-
sargāto personu grupām. 

Galdnieku ielā 10, Bērnu un ģi-
menes atbalsta centra telpās darbo-
jas arī  nodibinājums, fonds „Saules 
kalns”, kas ir sabiedriskā labuma 
organizācija, kas nodrošina atbalstu 
mazaizsargāto personu grupām, īpaši 
trūcīgām ģimenēm ar bērniem.

Iespēju robežās fonds atbalsta 

savā redzeslokā esošās ģimenes ar 
pārtikas pakām, higiēnas precēm un 
bērnu pārtiku, skolas precēm, ka arī 
sniedz cita veida atbalstu, kas ir pieej-
ams fondam konkrētajā brīdī. Fonds 
saņem un izplata humanitāro palīdzī-
bu Smiltenes novadā. Sadarbībā ar 
Smiltenes novada sociālo dienestu 
un pagastu sociālajiem darbiniekiem 
humanitāro palīdzību nepiecieša-
mības gadījumā saņem arī sociālā 
dienesta redzeslokā esošās personas. 
Ar sadarbības personu palīdzību hu-
manitārā palīdzība tiek izplatīta arī 
atsevišķos kaimiņu novados.

Trūcīgas un ārkārtas situācijā 
nonākušās personas var saņemt hu-
manitāro palīdzību savas ģimenes 
vajadzībām bez maksas fonda Palī-
dzības istabā (Galdnieku iela 10b).

Fonda „Saules kalns” pārstāvji 
piebilst, ka, lai saņemtu fonda palī-
dzību, nav obligāts trūcīgās personas 
statuss – ir vienkārši jābūt apstāk-
ļiem, kas ir nostādījuši personu grūtā 
dzīves situācijā. Pēc vietējo iedzīvo-
tāju lūgumiem, arī personas, kas nav 
nonākušas ārkārtas situācijā, var sa-
ņemt humanitāro palīdzību pret zie-
dojumiem fonda Palīdzības istabā.

Darba laiks darbadienas 09:00 – 
15:00. Adrese: Galdnieku iela 10b, 
Smiltene, LV-4729, tālr.: 28358337, 
e-pasts: skola@datne.apollo.lv.  

Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Nekustamo īpašumu nodaļas informācija
Nekustamo īpašumu nodaļa informē par paveiktajiem darbiem 2018. gadā
1. Nekustamo īpašumu skaits Smiltenes novadā 10 143 īpašumi
2. Aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis 2018. 

gadam
794 699 euro

3. Piemēroti nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumi:
t.sk. pēc likuma
pēc pašvaldības saistošajiem noteikumiem

Kopā: 18 361 euro

15 483 euro
2 878 euro

4. Iekasēts nekustamā īpašuma nodoklis 2018. gadā
t.sk. par zemi
par ēkām

Kopā: 792 304 euro
563 278 euro
229 026 euro

5. Nekustamā īpašuma nodokļa parāds pašvaldības 
budžetā uz 31.12.2018.

165 373 euro

6. Papildus aprēķins par neapstrādāto lauksaimniecībā 
izmantojamo zemi 2018. gadā. 

17 140 euro

7. Spēkā esoši pašvaldības zemju nomas līgumi 574 līgumi
8. Aprēķināta nomas maksa par iznomātajiem 

pašvaldības īpašumiem 2018. gadā
23 843 euro

9. Iekasēta nomas maksa 2018. gadā 23 804 euro
10. Nomas maksas parāds pašvaldības budžetā uz 

31.12.2018.
3 890 euro

Nekustamā īpašuma nodokļu 
maksātāju zināšanai

Nekustamā īpašuma nodoklis 
(turpmāk – NĪN) tiek aprēķināts uz 
gadu un tas tiek sadalīts četros mak-
sājumos, kuri veicami reizi ceturk-
snī ne vēlāk kā 31. martā, 15. mai-
jā, 15. augustā un 15. novembrī. 
Maksājumus var veikt norādītajos 
termiņos, vai par visu gadu, veicot 
maksājumu avansā līdz 31. martam.  

Ērts veids, kā nomaksāt NĪN, 
ir elektroniski portālā www.epakal-
pojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos 
portālos pieejami pašvaldības banku 
konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa 
maksātājam automātiski uzrādās visa 
nepieciešamā informācija maksāju-
ma veikšanai. Portālā www.epakal-
pojumi.lv iespējams veikt samaksu 
arī par citas fi ziskas vai juridiskas 
personas īpašumiem. 

Veicot maksājumu internet-

interesēties Nekustamo īpašumu no-
daļā vai pa tālruni.

 Aicinām iedzīvotājus pieteikties 
saņemt nekustamā īpašuma nodokļa 
paziņojumus un nomas maksas rēķi-
nus elektroniski, sūtot savu e-pastu 
uz adresi ieva.kalnina@smiltene.lv.

Informācija nekustamo īpašu-
mu nomniekiem

Lūgums personām, kuras nomā 
zemi no pašvaldības, regulāri sekot 
līdzi noslēgto nomas līgumu termi-
ņiem un savlaicīgi iesniegt iesniegu-
mus uz nomas līgumu pagarināšanu 
vai paziņot par līguma nepagarinā-
šanu. Līguma pagarināšanai iesnie-
gums būtu jāiesniedz vienu mēnesi 
pirms līguma termiņa beigām. Lē-
mumus par nomas līgumu slēgšanu 
vai pagarināšanu pieņem Smiltenes 
novada dome. Nekustamo īpašumu 
nodaļas speciālisti aicina personas 
zemes nomas līgumus parakstīt vie-
na mēneša laikā no lēmuma pieņem-
šanas dienas – Dārza ielā 11, Smil-
tenē.

Pašvaldībā 311 nomas līgumi 
ir noslēgti ar personām, kurām pār-
trauktas zemes pastāvīgās lietošanas 
tiesības. Šīm personām ir tiesības šo 
zemi iegādāties par brīvo cenu, t.i. 
par cenu kādu noteicis neatkarīgais 
vērtētājs. Atsavinot šo zemi no paš-
valdības, maksājumu var sadalīt līdz 
5 gadiem, maksājot likumiskos 6 
procentus gadā no vēl nesamaksātās 
pirkuma maksas daļas. Ja uz zemes 
atrodas ēkas, kuras nav ierakstītas 
zemesgrāmatā, tad pirms zemes iz-
pirkšanas šīs ēkas ir jāieraksta ze-
mesgrāmatā. 

Lai veiksmīgs, veselīgs un ra-
žīgs 2019. gads!

Smiltenes novada domes 
Nekustamo īpašumu nodaļa 

bankā par sevi vai par citu perso-
nu, lūdzam precīzi norādīt maksā-
šanas paziņojumā norādītos per-
sonas konta numurus (zeme vai 
ēka) vai maksāšanas paziņojuma 
numuru.

Aicinām nodokli samaksāt lai-
cīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā 
neveiktu maksājumu tiek aprēķināta 
nokavējuma nauda 0,05% apmērā no 
nesamaksātās summas.

Atgādinām, ka nodokļa maksātā-
ju pienākums ir pašiem savlaicīgi in-
teresēties par NĪN nodokļa nomaksu.  
NĪN nomaksu var precizēt, zvanot uz 
Nekustamo īpašumu nodaļu pa tālru-
ņiem 64774848 vai 64707869.

Atgādinām, ka vairākām nodok-
ļu maksātāju grupām ir tiesības uz 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieg-
lojumiem. Par personas atbilstību 
konkrētai grupai un atvieglojumu 
piešķiršanas nosacījumiem lūdzam 

No 2018. gada 16. janvara mainās Smiltenes novada 
domes Lauku attīstības speciālistes Laimas Āboltiņas  

apmeklētāju pieņemšanas vietas un laiki
Turpmāk Lauku attīstības speciāliste apmeklētājus pieņems:  

Pirmdienās  – Brantu un Smiltenes pagasta pārvaldē, Rīgas iela 
71, Vidzeme, Brantu pagasts; 
Otrdienās – Bilskas pagasta pārvaldē , Bilska, Bilskas pagasts.  
Trešdienās  – Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3
Ceturtdienās  – Brantu un Smiltenes pagasta pārvaldē, Rīgas 
iela 71, Vidzeme, Brantu pagasts.

Darba laiks no plkst. 8.00 līdz 14.00. Tālrunis saziņai:  26402963, 
e-pasts: laima.aboltina@smiltene.lv. 

Smiltenes novada Pašvaldības 
policija (SNPP) 2018. gada decem-
bra mēnesī sastādījusi 12 adminis-
tratīvo pārkāpumu protokolus, no 
kuriem 10 par Latvijas Administra-
tīvo pārkāpumu kodeksa, bet 2 par 
Smiltenes novada domes saistošo 
noteikumu pārkāpumiem.

Par Latvijas APK paredzētajiem 
pārkāpumiem:

- 421. panta ceturtā daļa – smēķē-
šana, ja to izdarījis nepilngadīgais – 3;

- 803. panta pirmā daļa – makšķe-
rēšanas noteikumu pārkāpšanu – 2;

- 106. panta pirmā daļa – dzīv-
nieku turēšanas, labturības, izman-
tošanas un pārvadāšanas prasību 
pārkāpšanu – 1;

- 14923. panta otrā daļa – gājē-
jiem noteikto pienākumu pārkāpšana 
(pārvietojās diennakts tumšajā laikā 
bez gaismu atstarojošas vestes) – 2;

- 1711. panta pirmā daļa – alko-
holisko dzērienu lietošana sabiedris-
kā vietā, ja to izdarījis nepilngadī-
gais – 1;

- 1711. panta otrā daļa – alkoho-
lisko dzērienu lietošana sabiedriskā 
vietā, ja to izdarījis nepilngadīgais 
atkārtoti gada laikā – 1

Par Smiltenes novada domes 
saistošos noteikumos paredzētiem 
pārkāpumiem:

- 20.1. punkts – dabisko vaja-
dzību nokārtošana uz ielas (urinēša-
na) – 1;

- 25.1. punkts – publisku vietu 
piegružošana ar sīkajiem atkritu-
miem – 1.

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 drošī-

ba!
Normunds Liepa,
SNPP priekšnieks
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Kultūra

Īsi pirms svētkiem noslēdzas „100. pakalpojuma saņēmējs” akcija
Atzīmējot Latvijas simtgades 

gadu, Smiltenes novada dome jan-
vārī aizsāka akciju, kuras laikā tika 
izcelti Smiltenes novada Valsts un 
pašvaldības vienotā klientu apkal-
pošanas centrā (VPVKAC) iestāžu 
sniegtie pakalpojumi, pasniedzot 
īpašu dāvanu – Latvijas Valsts ka-
rogu. 

Decembrī – gada un akcijas 
noslēguma mēnesī – šoreiz ieprieci-
nājām 100. pakalpojuma saņēmēju 
Smiltenes novada VPVKAC – Ai-
garu Butku, kurš izmantoja iespēju 
Smiltenes novada VPVKAC veikt 
bezskaidras naudas norēķinu, sa-
maksājot nekustamā īpašuma no-
dokli. 

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 ir 

iespēja veikt bezskaidras 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.
Akcijas „100. pakalpojuma sa-

ņēmējs” ietvaros kopumā ir pasnieg-
ti 12 Latvijas valsts karogi, izceļot 
Smiltenes novada VPVKAC, Bā-
riņtiesas, Sociālā dienesta, Dzimtsa-
rakstu nodaļas, Nekustamo īpašumu 
nodaļas, VSAA, VID, VZD, PMLP 

sniegtos pakalpojumus un 100. pa-
kalpojumu saņēmējus mēnesī. 

Aicinām arī turpmāk izmantot 
Smiltenes novada VPVKAC snieg-
tos pašvaldības un astoņu valsts ies-
tāžu pakalpojumus, e-pakalpojumus 
www.latvija.lv, www.mana.latvija.
lv, kuru izmantošana ir kļuvusi ērtā-
ka, ātrāka, izdevīgāka. 

Smiltenes novada VPVKAC 
mērķis ir sniegt informāciju un kon-
sultēt privātpersonas un uzņēmējus 
par pašvaldības sniegtajiem pakal-
pojumiem, to saņemšanas kārtību, 
procedūru un nepieciešamajiem do-
kumentiem, kā arī sniegt konsultāci-
jas par valsts iestāžu pakalpojumiem 
un valsts iestāžu e-pakalpojumu 
lietošanu. Klātienē saņemt Valsts 
sociālās apdrošināšanas aģentūras 
speciālista konsultāciju (otrdienās 
9:00 – 12:30 13:00 – 16:00), Valsts 
ieņēmumu dienesta speciālista kon-
sultāciju (pirmdienās 9:00 – 12:00 
12:30 – 18:00,  otrdienās 9:00 – 
12:00 12:30 – 17:00, ceturtdienās 
9:00 – 12:00 12:30 – 17:00). Valsts 
zemes dienesta speciālists pieņem 

un sniedz pakalpojumus (pirmdie-
nās 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00), At-
tīstības fi nanšu institūcija „Altum” 
(piektdienās 9:00 – 13:00). sniedz 
pakalpojumus un konsultācijas.

Kontaktinformācija: Smilte-
nes novada VPVKAC,  darba laiks:      
P. 8:00 – 18:00, O. – C.  8:00 – 17:00, 
P. 8:00 – 16:00, Tālrunis: 64707588, 
20022348, e-pasts: dome@smilte-
ne.lv.

Akcija tika īstenota ar mērķi 
stiprināt novada iedzīvotāju piederī-
bas sajūtu savai valstij, savam nova-
dam, viņu latviskās vērtības, aicinot 
novada iedzīvotājus godāt un pacelt 
mūsu valsts sarkanbaltsarkano karo-
gu katrā mājas pagalma un viensētas 
mastā, lai mūžam brīvi un lepni tas 
plīvotu pār Latviju un Smiltenes no-
vadu un veicināt Smiltenes novada 
VPVKAC sniegtos pašvaldības un 
astoņu valsts iestāžu e – pakalpo-
jumu pieejamību novada iedzīvotā-
jiem. 

Inga Kovala,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Smiltenes novada skolas piedalās konkursā 
„Efektīvs enerģijas patēriņš skolās”

Vidzemes plānošanas reģions 
(VPR) 2019. gadā ir uzsācis prog-
rammu „Efektīvs enerģijas patē-
riņš izglītības iestādēs”, kuras laikā 
dalībnieki, mainot paradumus un 
ieviešot nelielus pasākumus, sama-
zina enerģijas patēriņu, nesamazi-
not komforta apstākļus telpās. No 
Smiltenes novada šajā programmā 
ir pieteikušās 6 skolas: Smiltenes 
vidusskola, Blomes pamatskola, 
Launkalnes sākumskola, Palsmanes 

pamatskola, Bilskas pamatskola un 
Variņu pamatskola. 

       Konkursa mērķis ir  veicināt 
pārdomātu un racionālu enerģijas 
patēriņu VPR pašvaldībās, motivēt 
izglītības iestādes sekot līdzi savam 
enerģijas patēriņam, iesaistīt bērnus 
un jauniešus enerģijas patēriņa sa-

mazināšanā savā izglītības iestādē 
un samazināt nelietderīgas enerģijas 
izmaksas skolās. Konkursa ilgums 
ir no šā gada 1. janvāra līdz 31. de-
cembrim.

Konkursa ietvaros VPR nosaka 
vēsturisko patēriņu, pret kuru tiks 
noteikts skolas enerģijas ietaupī-

jums elektroenerģijai, siltumener-
ģijai. Katru mēnesī tiks salīdzināti 
elektroenerģijas un siltumenerģijas 
patēriņa dati. 2019. gada janvārī 
VPR mājas lapā tiks publicēti bāzes 
gada situācija visām skolām. Sākot 
ar 2019. gada februāri, katru mēnesi 
tiks publicēti ikmēneša rezultāti %, 
kur redzami visu konkursā iesaistīto 
skolu rezultāti. Konkursa ietvaros ir 
plānoti arī dažādi uzdevumi, pasāku-
mi gan par klimatu telpās, iekštelpu 

temperatūrām un komfortu, apgais-
mojumu, elektroierīcēm u.c..

Vēlam veiksmi visām konkur-
sā iesaistītajām Smiltenes novada 
skolām un ceram, ka tiks samazināts 
elektroenerģijas un siltumenerģijas 
patēriņš, jo konkursa uzvarētājs pre-
tendē uz daļu no ietaupītām izmak-
sām!

 Ieva Dille,
Attīstības un plānošanas nodaļas 

vadītāja

Biedrības  „Abulas lauku partne-
rība” starptautiskais projekts „Place 
Branding for Rural Development” 
(Nr. 18-00-A019.333-000016) ap-
stiprināts Lauku atbalsta dienestā 
2018. gada 23. novembrī.

Projekta sadarbības partneri 
Latvijā ir biedrība „Lauku partne-
rība Ziemeļgauja” un ārvalstīs vie-
tējā rīcības grupa no Somijas LAG 
Ravakka un vietējā rīcības grupa no 
Zviedrijas Dalavarnas Utvecklings 
Omrade. 

Projekta mērķis ir sekmēt teri-
torijas daudzveidīgu attīstību, sadar-

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienesta

Starptautiska projekta ietvaros izstrādās Smiltenes novada komunikācijas 
stratēģiju un vizuālo identitāti

bojoties ar citu līdzīgu teritoriju part-
neriem, pārņemot vērtīgu pieredzi, 
gūstot jaunas zināšanas, izstrādājot 
teritorijas zīmola stratēģiju un radot 
jaunu pieeju vietas zīmola izman-
tošanas iespējām, kā arī apmācot 
mērķa grupas efektīgi lietot zīmolu 
dažādām mārketinga aktivitātēm.

Projekta aktivitātes plānotas 
Smiltenes un Beverīnas novados – 
dažādu apmācību organizēšana sais-

tība ar efektīvu zīmola lietošanu, 
pieredzes apmaiņas braucieni pie 
sadarbības partneriem uz Somiju un 
Zviedriju un viņu uzņemšana Smil-
tenes un Beverīnas novados, kā arī 
„Smiltenes novada zīmolvedības un 
mārketinga komunikācijas stratēģija 
un vizuālās identitātes” un „Beverī-
nas novada zīmolvedības stratēģija 
un vizuālās identitātes” izstrāde. Par 
tiesībām veikt Smiltenes un Beverī-

nas novadu Zīmolu Stratēģiju izstrā-
di, ņemot vērā ieprikuma rezultātus, 
tika izvēlēts   SIA „Triple Bounce”, 
ar kuru līgums tika noslēgts 2018.
gada 7. decembrī.

Pirmais darba uzdevums ir 
esošās situācijas analīze. Pētījums 
aptvers Smiltenes un Beverīnas no-
vadu mērķa grupas: novadu iedzīvo-
tājus, uzņēmējus, pašvaldības, NVO 
pārstāvjus. Šī posma mērķis: iegūt 
padziļinātu un vispusīgu izpratni par 
novada identitātes aspektiem, vērtī-
bām, pašuztveri, salīdzinošo vērtē-
jumu, novada pastāvīgo, mainīgo un 

simbolisko faktoru uztveri, novadu 
simbolizējošo resursu uztveri un to 
attīstības dinamiku un zīmola iden-
titātes atribūtiem.

Projekta īstenošana paredzēta 
līdz 2020. gada 20. martam.

Projekta vadītāja Antra Ķikute, 
no Smiltenes novada domes pro-
jektā iesaistīta Sabiedrisko attiecību 
speciāliste Marita Mūze un no Be-
verīnas novada – Projektu vadības 
speciāliste Linda Krūmiņa.

Sveta Rozīte,
biedrības „Abulas lauku partnerība” 

VRG vadītāja

Smiltenē, Gaujas ielā 1. 
Kase: P. O. T. C. 14:00 – 19:00; 
tel. 28343415. 

20., 21. janvāris – „Aste-
riks: Brīnumdziras noslēpums” 
(Animācija bērniem. Latviski) 
Druīds Panoramikss daudzus gadu 
desmitus ir glabājis zināšanas, kā 
pagatavot noslēpumaino brīnumdzi-
ru. Taču, kad vecais Panoramikss sa-
vainojas, viņš saprot, ka ir pienācis 
laiks izraudzīties sev pēcteci. Kopā 
ar apsviedīgo gudrinieku Asteriku 

Smiltenes pilsētas Kultūras centra kīnozāles repertuārs
un labestīgo spēkavīru Obeliksu 
viņš dodas ceļojumā, lai atrastu jau-
no brīnumdziras noslēpuma sargātā-
ju. 20. janvārī plkst. 16:00; 21. jan-
vārī  – plkst. 18:00

22. – 23. janvāris plkst. 18.00 
„Bohēmista rapsodija”  Atkārto-
jums! Fredijs Merkūrijs – roka le-
ģenda, dumpinieks, bohēmists un 
ģēnijs, kurš lauzis visus stereotipus 
un atstājis neizdzēšamu iespaidu uz 
rokmūziku. Filma stāsta par grupas 
„Queen” galvu reibinošo ceļu uz 

panākumiem, pateicoties radītajām 
kulta dziesmām un revolucionāra-
jam skanējumam, kā arī grupas atra-
šanos uz izjukšanas robežas Merkū-
rija nekontrolējamā dzīvesveida dēļ. 
Mūziķu triumfālā atkalapvienošanās 
koncertam „Live Aid” ir kļuvusi par 
vienu no izcilāko uzstāšanos visā 
rokmūzikas vēsturē.

26, 27., 28., 29., 30., 31. 
janvāris – „Vecā dārza noslē-
pums”. Latvijas fi lma bērniem.
Pie pensionāra Armanda, kurš dzīvo 

vecā mājā ar lielu, aizlaistu dārzu, 
ierodas jaunais uzņēmējs Kārlis, 
kurš vēlas nopirkt māju, taču Ar-
mands tam nepiekrīt. Armanda dārzs 
ir lieliska vieta, kur spēlēties bērnu 
četrotnei par spīti tam, ka Armands 
regulāri cenšas bērnus padzīt no dār-
za. Viss izmainās bērnu un Armanda 
starpā, kad bērni uzzina, ka Kārlis 
ar saviem padotiem vēlas pārņemt 
dārzu ar negodīgām metodēm, lai 
tajā uzceltu veikalu, un sāk Arman-
du aizstāvēt. Izrādās, ka iecere par 

veikala būvi ir tikai Kārļa viltīgs gā-
jiens, jo viņš zina, ka dārzs slēpj sevī 
daudz lielāku noslēpumu... Lomās:  
Agris Māsēns, Lauris Subatnieks, 
Roze Baumane, Niks Rapšs, Emī-
lija Jakubāne, Emīls Pohorželskis, 
Imants Strads, Armands Berģis, 
Inga Alsiņa-Lasmane, Gatis Gāga. 
26. – 27. janvārī plkst. 15:00, 17:00; 
28. – 31. janvārī plkst. 16:00, 18:00 
(skolām uz kolektīvu pieprasījumu 
piedāvājam arī 14.00)  Biļetes cena 
2,50 eiro.

VPVKAC klientu apkalpošanas speciāliste Z. Stīpniece, A. Butka, domes 
izpilddirektors K. Lapiņš.
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Prieka ceļš izgaismots ar skaistiem darbiem
Skolās decembris vienmēr bi-

jis spraigs, daudz dažādiem noti-
kumiem bagāts mēnesis, kurā at-
skatāmies uz paveikto, cenšamies 
sagādāt skaistus prieka mirkļus 
tuvākajiem un parūpējamies par 
to, lai ar savu mīlestību un klāt-
būtni sasildītu vēl kādu. 58 Smil-
tenes vidusskolas audzēkņi šogad 
saņēma Zelta liecības, 119 – Sud-
raba liecības un 47 – Atzinības. 
Taču decembrī skolā saņemti arī 
vairāki citi Latvijas un starptau-
tiska mēroga apbalvojumi. 

Smiltenes vidusskolai – Drau-
dzīgā aicinājuma skolu reitingā – 
25. vieta.

Smiltenes vidusskola Draudzī-
gā aicinājuma skolu reitingā pilsē-
tu vidusskolu grupā šogad no 177 
skolām iekļuva 25. vietā. Pagājušajā 
gadā tā no 179 pilsētu skolām bija 
61. Skolotāji priecājas par izaugsmi, 
taču vienlaikus tas nozīmē arī lielu 
darbu un jaunus izaicinājumus…

„Smiltenes vidusskolas audzēk-
ņi kārtoja ne vien obligātos eksā-
menus matemātikā, latviešu valodā 
un angļu valodā, bet arī t.s. izvēles 
eksāmenus fi zikā, bioloģijā, ķīmijā, 
krievu valodā un vēsturē. Daudzas 
skolas izvēlējās šos eksāmenus ne-
maz nekārtot,” informē direktores 
vietniece mācību darbā Valda Cirīte. 
„Kopvērtējums atkarīgs no skolas 
rezultātiem visos mācību priekšme-
tos.

„Ir gandarījums”, pēc reitingu 
rezultātu uzzināšanas atzīst Valda 
Cirīte. “Sasniegtais ir mūsu visu ko-
pīgais darbs. Paldies skolēniem par 
motivāciju mācīties, skolotājiem un 
arī vecākiem – par atbalstu!”

„No sirds priecājamies par sko-
lu reitinga rezultātiem, taču mums 
ir vienlīdz svarīgi visi audzēkņi... 
Smiltenes vidusskolai ir visi vaja-
dzīgie priekšnoteikumi, lai preten-
dētu uz valsts ģimnāzijas statusu, 
taču līdz šim par prioritāti esam 
izvēlējušies ikvienu skolēnu, kurš 
pēc pamatskolas vēlas turpināt mā-
cības vidusskolā,” savu viedokli 
pauž skolas direktore Ilze Vergina.
„Ja par galveno mērķi izvirzītu sko-
lu reitingu rezultātus un ģimnāzijas 
statusu, tad nāktos rīkot konkursu 
un visus skolēnus, kuri to vēlas, 
vairs uzņemt 10. klasē nevarētu. 
Vai tas tiešām ir tas, ko savā nova-
dā gribam? Kolektīvā par to daudz 
esam runājuši. Mēs vēlamies dot 
iespēju katram jaunietim. Dzīvē ir 
ļoti daudz piemēru, kas apliecina, 
ka jaunieši, kuri vidusskolas gados 
mācībās nav bijuši izcilnieki, vēlāk, 
atraduši savu īsto aicinājumu, gūst 
ļoti labus panākumus augstskolā un 
pēc tam arī karjerā…”

Starptautiskā mērogā
Smiltenes vidusskolas 9.a kla-

ses skolniece Santa 
Vintere (skolotāja 
Elita Babra) Starp-
tautiskajā tiešsais-
tes olimpiādē „Best 
in English 2018” 
vairāk nekā 21 000 
skolēnu konku-
rencē, sacenšoties 
ar zinošākajiem angļu valodas pra-
tējiem no visas Eiropas, ieguva 62. 
vietu.  „Santa tiešsaistes olimpiādē 

Izglītība

no 120 iespējamiem punktiem iegu-
va 114,” informē Smiltenes novada 
angļu valodas skolotāju apvienības 
vadītāja Gundega Upeniece. „Tas 
patiešām ir ļoti labs rezultāts. Pirmās 
vietas ieguvējai bija 18,5 punkti. 
Tāpat liels prieks un gandarījums 
par ikvienu skolēnu, kurš piedalījās 
šajās starptautiskajās sacensībās! 
Katrs konkurss tā dalībniekiem ir 
labs ieguldījums savā izaugsmē.”

Smiltenes vidusskolas „Award” 
vienības vadītāja, izglītības meto-
diķe Inga Deigele saņēma patei-
cību par ieguldījumu neformālās 
izglītības pašizaugsmes programmā 
„Award”. Pasaulē ir vairāk nekā 1,3 
miljoni „Award” dalībnieku. Starp-
tautisko jauniešu pašaudzināšanas 
programmu pirms 60 gadiem dibi-
nāja Edinburgas hercogs princis Fi-
lips un vācu pedagogs Kurts Vāns. 

Šobrīd „Award” kustībā iesais-
tījušas 130 valstis. Latvijā to koor-
dinē Valsts Izglītības satura centrs 
(VISC), uz kura rīkoto apbalvošanas 
ceremoniju tika uzaicināta arī Smil-
tenes vidusskolas 9.c klases skolnie-
ce Tīna Deina Kukurīte. Jauniete par 
pašizaugsmes programmā ieguldīto 
darbu saņēma bronzas līme-
ņa apbalvojumu. „Award” 
apbalvojuma saņēmējus ar 
video starpniecību uzrunāja 
„Award Latvia” nacionālā 
patronese Vaira Vīķe-Frei-
berga. Uzsverot to, ka katra 
izvēlētais ceļš un viņa sa-
sniegumi ir tas, kas veido 
mūsu mīļās Latvijas kopē-
jos sasniegumus un kopējo 
tēlu. Vaira Vīķe-Freiberga 
„Award” programmā iesais-
tītajiem jauniešiem arī no-
vēlēja, lai viss, ko viņi dara, 
nestu arī kopējo labumu Latvijas 
valstij tautai un zemei. 

Programma, kas rosina skolē-
nus pieņemt jaunus izaicinājumus 
un pārbaudīt pašiem savu spēju ro-
bežas, paredzēta 14 līdz 24 gadus 
veciem jauniešiem, lai palīdzētu 
sagatavoties patstāvīgai dzīvei un 
darbam. 

Lai pretendētu uz „Award” ap-
balvojumu, katram jaunietim va-
jadzēja izstrādāt savu individuālo 
programmu, kurā viņš iesaistījās 
brīvprātīgā darbā, apguva vai piln-
veidoja  kādu prasmi, veltīja noteiktu 
laiku fi ziskām aktivitātēm un devās 
paša organizētā vairāku dienu pie-
dzīvojumu ceļojumā.

Vieni no labākajiem Latvijā
Vizuālās mākslas skolotāja un 

bibliotekāre Daiga Ote konkursā 
„Jaunais tulkotājs 2018” par izcilu 
sniegumu ieguva otro vietu Latvijā.

Smiltenes vidusskola decem-
brī saņēma atzinības rakstu par ak-
tīvu izglītības portāla Uzdevumi.
lv izmantošanu un mācību procesa 
modernizēšanu. 2018./2019. mā-
cību gada pirmajā semestrī skolēni 
atrisinājuši 79639 uzdevumus un 
skolotāji uzdevuši 97 digitālus pār-
baudes darbus. „Uzdevumi.lv jau 
kopš 2009. gada strādā, lai atvieg-
lotu skolotāju darbu un palīdzētu 
skolēniem patstāvīgi apgūt mācī-
bu vielu,” raksta SIA „Uzdevumi.
lv” direktors Edgars Škutāns. „Lai 
spētu piedāvāt vēl kvalitatīvāku pa-

kalpojumu, katru dienu analizējam 
saņemtās atsauksmes un ierosinā-
jumus, un man ir patiess prieks, ka 
Uzdevumi.lv tiek aktīvi izmantots 
arī Jūsu skolā.”

Smiltenes vidusskolas 9.b kla-
ses skolniece Ance Nata Pilsni-
bure (skolotāja Sarmīte Rīdere) 
saņēma atzinību par fi lozofi skām 
pārdomām Rūdolfa Blaumaņa li-
terārās prēmijas 14. konkursā.
Radošajās sacensībās piedalījās 
158 skolēni no visas Latvijas un 
pamatskolu grupā Ance Nata bija 
viena no 37 skolēniem – interesan-
tāko un oriģinālāko darbu autoriem, 
kuri saņēma uzaicinājumu piedalī-
ties noslēgumā pasākumā Rūdolfa 
Blaumaņa dzimtajā pusē Ērgļos.  
29. novembrī tiešsaistē notika bio-
loģijas olimpiāde 9. – 12. klašu 
skolēniem. Konkurence bija ļoti lie-
la – kopskaitā olimpiādē piedalījās 
2771 skolēns. Visvairāk dalībnieku 
bija 9. klašu grupā – 1014, un šajā 
lielajā konkurencē Smiltenes vidus-
skolas 9. klašu skolēni Santa Vintere 
(9.a), Tīna Deina Kukurīte (9.c) un 
Ričards Averāts (9.c) sevi pierā-
dīja kā vieni no labākajiem valstī.

Olimpiādes 3. kārta notiks no 23. 
līdz 25. janvārim Rīgā. Tajā piedalī-
sies tikai 52 devīto klašu skolēni no 
visas Latvijas. Priecājamies, ka viņu 
vidū būs arī mūsu Santa, Tīna Deina 
un Ričards. Paldies skolotājai Annai 
Lavrinovičai!

Projektu jaunumi
Decembra sākumā Smiltenes 

vidusskolas skolēni un skolotāji ES 
fi nansētā „Erasmus+ programmas 
projekta „Dažāda pieredze, vienota 
nākotne” ietvaros guva pieredzi Po-
lijā. Vienojošais temats – tolerance. 
Pasākuma dalībnieki savas pārdo-
mas pauda vizuālās mākslas formā. 
Tika prezentētas Latvijas un iepazī-
tas Dānijas, Polijas, Somijas un Vā-
cijas ziemas perioda tradīcijas.

11. decembrī Eiropas Savienī-
bas „Erasmus+” programmas stra-
tēģisko skolu sadarbības partnerību 
projekta „Radi pārmaiņas!” dalīb-
nieki pulcējās nodarbībā „Man nav 
vienalga!”, lai dalītos domās un 
pieredzē par procesiem pasaulē un 
tuvākajā apkārtnē, kas jauniešus uz-
trauc visvairāk – klimata pārmaiņas, 
diskriminācija, vardarbība, pilsoņu 
kari un cilšu sadursmes pasaulē, bēg-
ļi, piespiedu laulības, bērnu darbs, kā 
arī korupcija, neveselīgs dzīvesveids, 
dzeramā ūdens trūkums un daudzas 
citas problēmas, kuru apzināšanā un 
risināšanā jāiesaistās ikvienam. 

Smiltenes vidusskolā aktīvi 
darbojas STEAM klubs. Eiropas 
Savienības „Erasmus+” līdzfi nan-

sētā projekta  „STEAM vēstniecī-
bu veidošana Eiropas skolu tīklā” 
ietvaros skolēni iepazīstas un prak-
tizē STEAM ideju, krājot pieredzi, 
kā apvienot eksaktās zinātnes un 
mākslas priekšmetus. Par jaunākās 
STEAM kluba sanāksmes vadmo-
tīvu tika izvēlēts tilts. Kādas mate-
mātikas, inženierzinātņu, fi zikas, 
ķīmijas, ģeometrijas zināšanas un 
prasmes nepieciešamas tiltu būv-
niecībā? Kādi ir galvenie tilta kons-
trukciju veidi? Vai tilts vienlaikus 
var būt arī mākslas darbs? Skolēni 
aplūkoja un izteica savu viedokli par 
dažiem pasaulē slaveniem tiltiem. 
Darbojoties grupās, skolēni veidoja 
savu tiltu, atklājot, ka tilts var būt ne 
tikai inženiertehniska būve, bet arī 
vārds vai palīdzībai pasniegta roka.
Galvenā sanāksmē gūtā atziņa – 
zināšanas un radošums paver ceļu 
tādu ideju realizācijai, kas sākumā 
šķiet neiespējamas.

Gaidot un svinot svētkus
Paralēli spraigajam mācību 

darbam skolā notika gatavošanās 
Ziemassvētkiem. Skolēni piedalījās 
sveču liešanas programmā, kopā ar 
populāriem fl oristiem gatavoja uni-

kāla dizaina adven-
tes vainagus. Jau-
nāko klašu bērniem 
notika aizraujoša 
rūķu stunda. Skolas 
ēkā Rīgas ielā visu 
pirmssvētku nedēļu 
bērni kopā ar sko-
lotājām, audzinā-
tājām un auklītēm 
cepa piparkūkas. 
Viss notika tāpat kā 
mājās, ģimenē. Ti-
kai saime – daudz 
lielāka un līdz ar to 

arī vairāk prieka, smieklu un mīļu-
ma…

Smiltenes vidusskolas jauniešu 
pašpārvaldes jaunieši vienlaikus ar 
gatavošanos Ziemassvētku priekš-
nesumiem un mācību gada noslē-
gumam, kā allaž, prata izbrīvēt lai-
ku, lai kopā izceptu un izgreznotu 
piparkūkas pilsētas vientuļajiem 
pensionāriem. „Jauniešu gatavotas 
svētku dāvaniņas tiem pilsētas iedzī-
votājiem, kas palikuši bez pašiem 
tuvākajiem, ir sena tradīcija,” stāsta 
Smiltenes vidusskolas direktore Ilze 
Vergina. „Sākumā skolēni dāvināja 
vientuļajiem pensionāriem Ziemas-
svētkos eglītes. Bet stāsta būtība jau 
neslēpjas eglītēs un piparkūkās. Tā 
meklējama priekā, kas rodas, sirdij 
satiekot sirdi.” 

Smiltenes vidusskolā Ziemas-
svētki allaž bijuši vieni no gaidī-
tākajiem svētkiem, kuriem rūpīgi 
gatavojas visi – no pašiem jaunāka-
jiem līdz vidusskolēniem. Kā vien-
mēr, viņiem talkā nāca skolotāji un 
arī vecāki. Kad gan vēl būt kopā, ja 
ne Ziemassvētkos? Prieka ceļš bija 
gaiši izgaismots, lai neviens nepa-
klūp satiekoties. 

Teksts: Inga Deigele, Gundega 
Upeniece, Aiga Sorokina, Baiba 

Vahere
Foto: Agnis Melderis, Elīna 

Kubuliņa-Vilne, Inga Zaļkalne, 
no Smiltenes vidusskolas arhīva

Grundzāles 
pamatskolā

Kā jau parasti – decembris sko-
lā ir aktīvs mēnesis: daži steidzas 
uzlabot mācību sasniegumus, dau-
dzi gatavojas skolas Ziemassvētku 
pasākumam, citi piedalās projektu 
aktivitātēs.

Decembris ir arī cāļu skaitīšanas 
laiks, un 18 skolēniem 1. semestrī 4. 
– 9. klašu grupā bija labas sekmes, 6 
skolēni ir ieguvuši sudraba liecību par 
ļoti labām sekmēm, 2 skolēni par tei-
camām sekmēm lepojas ar zelta lie-
cību, un 1 skolēnam par izcilām sek-
mēm šogad pirmo reizi tika izsniegta 
arī platīna liecība, t.i., skolēnam visos 
priekšmetos vērtējumi bija tikai 9 un 
10 un vidējā atzīme bija 9, 11. Pal-
dies arī tam skolas labvēlim, kas jau 
trešo gadu uz Ziemassvētkiem pie-
šķir naudas balvu tiem 7. – 9. klašu 
skolēniem, kam vidējā atzīme ir 8 un 
augstāk, – šogad 5 skolēni varēja sev 
uzsist uz pleca par centību.

Jau trešo gadu uz Ziemassvēt-
kiem apciemojām vairāk kā 150 
Grundzāles pagasta pensionārus, 
kuriem dāvinām skolēnu ceptas pi-
parkūkas, pašgatavotu apsveikumu 
un sirsnīgu apskāvienu. Neviltots ir 
sirmgalvju prieks un asaras acīs brī-
dī, kad tu samīļo viņus! Gribas teikt 
paldies par šofera pienākumu pildīša-
nu pārvaldes vadītājai A. Zvejniecei 
un saimniekam A. Krūmiņam, kā arī 
skolotājam E. Bromam un M. Stabi-
ņam!

Pirms Ziemassvētkiem tika rī-
kots tirdziņš, kurā 17 tirgotāji pār-
deva gan paštaisītus apsveikumus, 
eglīšu rotājumus, sveces un auskarus, 
gan gardus pīrādziņus, piparkūkas un 
saldumus, gan pašaudzētus trušus.

Decembrī uz skolu tika atvesti 
40 individuālie garderobes skapīši, 
pie kuriem tika 6. – 9. klašu skolēni. 
Par šo skolēniem ir liels prieks!

Arī Erasmus+ projektu aktivitā-
tes rit pilnā sparā: katra klase veido-
ja plakātu par kādu no 9 Erasmus+ 
projektu partnervalstīm (Rumānija, 
Vācija, Polija, Bulgārija, Horvātija, 
Spānija, Turcija, Itālija, Dānija) un 
prezentēja uzzināto skolasbiedriem. 
Projektā „Ķēdes reakcija” skolēni 
medmāsas G. Rudzītes vadībā prak-
tiski apguva pirmās palīdzības snieg-
šanas iemaņas, un pēc skolēnu teiktā 
šādas nodarbības ir ļoti noderīgas. 
Janvārī skolēni gatavosies braucie-
nam uz partnerskolu Horvātijā, kā 
arī piedalīsies nodarbībā „Kā uzturēt 
kārtībā velosipēdu”. Projektā „Starp-
disciplinaritāte” decembrī skolēni 
zīmēja projekta logo, bet janvārī da-
žādos mācību priekšmetos gatavos 
materiālus bukletam par Grundzāles 
pagastu, tā attīstot visas 8 prāta spē-
jas, piem., literatūrā sacerēs radošu 
darbu par Grundzāli, vizuālajā māks-
lā gleznos kādu ainavu vai objektu, 
angļu valodā iejutīsies gidu lomā pa 
Grundzāli. Projektā „Min pedāļus, lai 
labāk mācītos!” tiks iegādāta Go Pro 
kamera un GPS lasītājs, lai skolēni, 
braucot ar velosipēdu, varētu fi lmēt 
dažādus maršrutus tuvākajā apkārtnē, 
piem., skolēnu autobusu maršrutus.

Jaunajā gadā vēlētu visai skolas 
saimei veselību, prieku un vēlēšanos 
piedalīties, būt azartiskiem un ļauties 
piedzīvojumiem!

Dace Kalniņa,
skolotāja un projektu koordinatore
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Gada nogale Smiltenes tehnikumā
Smiltenes tehnikumā decembris 

lielā mērā pagāja Eiropas zīmē, kad 
izvērtējām sasniegto, kas nozīmīgs 
Eiropas mērogā. Konditoru saime 
kļuva bagātāka – tai klāt nāca vairā-
ki jauni un talantīgi kolēģi. Jaunieši 
guva labus panākumus dambretes 
sacensībās un visi kopā piedzīvojām 
„Citādus Ziemassvētkus”.

Profesionālās izglītības biedrība, 
kuras sastāvā ir arī Smiltenes tehni-
kums, ir biedrības  „Europea Interna-
tional” pārstāve Latvijā. 2018. gada 
decembris bija Latvijas mēnesis, 
kurā īpaša vērība tika pievērsta Lat-
vijā paveiktajam, kas nozīmīgs Eiro-
pas mērogā.

PIKC „Smiltenes tehnikums” ir 
viena Latvijas profesionāli izglītojo-
šajām skolām, kur ļoti daudzveidīgi 
izmanto „Erasmus+” projektu piedā-
vātās iespējas – visu specialitāšu au-
dzēkņiem, skolotājiem, darbiniekiem 
un izglītības iestādes absolventiem 
paplašināt redzesloku un profesionā-
lās zināšanas Francijā, Itālijā, Spāni-
jā, Čehijā, Maltā, Portugālē u.c.

Saskaņā ar skolas stratēģiju – 
PIKC „Smiltenes tehnikums” priori-
tāte ir profesionāli izglītots, Eiropas 
darba tirgū konkurētspējīgs jaunietis, 
kurš pārzina jaunākās tehnoloģijas, 
t.sk. tās, kuras izmanto redzamākie 
nozares uzņēmumi citās Eiropas val-
stīs.

Smiltenes tehnikumam kļūt pat 
jaunāko tehnoloģiju apguves vietu 
palīdzējis Eiropas Reģionālā attīstī-
bas fonda līdzfi nansējums. Rūpējo-
ties par jauniešu un skolas darbinieku 
izaugsmi, skola iesaistījusies vairā-
kos stratēģiskās partnerības projek-
tos.  Jau tuvākajā laikā tiks realizēti 
vēl vairāki „Erasmus+” projekti, kas 
pavērs jaunas iespējas ikvienam sko-
las audzēknim (t.sk., arī ar speciālām 
vajadzībām).

Šā gada sākumā noslēgts jau-
ns „Erasmus+” projekts – „Feeding 
the World”. Projektā iesaistījušās 13 
profesionālās izglītības iestādes no 
Somijas, Holandes, Dānijas, Beļģi-
jas, Spānijas, Zviedrijas, Norvēģi-
jas, Igaunijas, un Latvijas. Projekta 
ietvaros katras dalībvalsts pārstāvji 
piedāvās pārējo skolu audzēkņiem 
mācību moduli, kas izstrādāts pēc 
ECVET principiem (vienotas teo-
rētisko zināšanu un profesionālo ie-
maņu vērtēšanas sistēmas). Mācības 
ilgs trīs nedēļas. Jaunieši šajā laikā 
vienlaikus ar profesionālajām pras-
mēm pilnveidos arī sociālās un ko-
munikatīvās prasmes.

Decembris tehnikumā atnāca ar 
vēl kādu skaistu vēsti – 2. viesnīcu 

pakalpojumu kursa audzēkņi kopā ar 
skolotājiem devās trīs nedēļas ilgās, 
darba vidē balstītās mācībās uz Ma-
deiras salu Portugālē.

PIKC „Smiltenes tehnikums” 
ir Eiropas kulinārā mantojuma tīkla 
biedrs un gan ikdienā, gan svētkos 
rūpējas par to, lai saglabātu un uz-
turētu latviskās tradīcijas. Skolā tiek 
vāktas un popularizētas senās recep-
tes. PIKC „Smiltenes tehnikums” 
atrodas Kalnamuižā, kas ir iecienīta 
tūristu atpūtas vieta. Viens no iecie-
nītākajiem tūrisma piedāvājumiem 
– rudzu maizes cepšana pēc sentēvu 
metodēm un pēc senām receptēm ga-
tavotu muižas ēdienu degustācija.

Šā gada oktobrī skolas jaunieši 
kopā ar skolotājiem Eiropas prasmju 
nedēļas ietvaros jauniešu forumā 
„Profesionālā izglītība ceļā uz izcilī-
bu un ekselenci” prezentēja pasāku-
ma dalībniekiem Vidzemes kulināro 
mantojumu.

 
Konditoru saimei jauni kolēģi!

21. decembrī Smiltenes tehni-
kuma Mājamatniecības centra ka-
mīnu zālē diplomus saņēma jaunie 
konditori – Anna Celmiņa, Samanta 
Ķerpe, Mērija Millere, Arita Skuja 
un Kristaps Purviņš. Viņi visi profe-
siju apguva gada laikā, Jauniešu ga-
rantijas programmas ietvaros. Svētki 
konditoriem allaž ir karstākais darba 
laiks... Tagad viņu saimei nākuši vēl 
pieci jauni – čakli un izaicinājumiem 
gatavi jaunie kolēģi! 

Zenta Mauriņa raksta: „Katram 
pumpuram ir vajadzīgs laiks, saule, 
gaiss un mitrums, lai uzziedētu un 
nestu sēklas. Neatlaidība un sīksta 
pacietība vainago darbu un palīdz arī 
mazā dārzā izaudzēt krāšņas rozes.” 
Smiltenes tehnikums novēl saviem 
audzēkņiem laimīgu ceļavēju! Lai 
viņu profesionālās izaugsmes dārzus 
grezno viskrāšņākās rozes! 

Smiltenes tehnikuma rūķīši 
tirgū...

Smiltenes tehnikuma rūķīši zina 
– tiem, kuriem ikdienā darbs dzen 
darbu, sirsnīgu, garšīgu un skaistu 

Ziemassvētku dāvaniņu izvēle var 
pārvērsties vislielākajā izaicināju-
mā... Tāpēc skolā jau vairākus mēne-
šus strādāja, lai nāktu talkā Smiltenes 
Ziemassvētku tirdziņa apmeklētā-
jiem...

Vasarā un rudenī pēc senām un 
arī pavisam jaunām receptēm tika 
vārīti brīnumgardi ievārījumi, ku-
rus augstu novērtēja jau Olustveres 
(Igaunija) marmelāžu gadatirgus ap-
meklētāji.

Īpaši rosīgs rūķiem bijis decem-
bris, kad tika „būvētas” piparkūku 
mājiņas, ceptas un garnētas piparkū-
kas un citi našķi. Darāmā patiešām 
netrūka, toties pēc tirdziņa ikvienam, 
kurš iesaistījās minēto kārumu saga-
tavošanā un noformēšanā, bija vār-
dos neizsakāms gandarījums. Viņu 
darbu novērtēja, tas sagādāja prieku 
citiem. 

Panākumi sportā 
Smiltenes tehnikuma jaunietes 

AMI SK 29. sporta spēļu apakšgru-
pas sacensībās dambretē 
izcīnīja pirmo vietu, jau-
nieši ieguva trešo vietu. 
Sacensības notika 13. de-
cembrī Aizkraukles Profe-
sionālajā vidusskolā. Pēc 
nedēļas jaunietes devās uz 
fi nālsacensībām Rīgā, kur 
ieguva sesto vietu Latvijā.

Komandā spēlēja: El-
vita Grudule (3. ēdināša-
nas pakalpojumu kurss), 
Sabīne Budeviča (2. ēdi-

nāšanas pakalpojumu kurss), Sintija 
Bogdanova (1.ēdināšanas pakalpoju-
mu kurss), Ilze Sintija Bite (3. vete-
rinārmedicīnas kurss), Kitija Švītiņa 
(3. veterinārmedicīnas pakalpojumu 
kurss) un Emīlija Tīna Eine (1. ēdi-
nāšanas pakalpojumu kurss).

Apakšgrupas sacensībās jaunie-
šu komandā spēlēja: Kristiāns Ošiņš 
(4. būvniecības kurss), Rens Raijens 
Kreitūzis (3. ēdināšanas pakalpojumu 
kurss), Eltons Čaks (1. hidrobūvnie-
cības kurss), Zigmunds Kleins (3.a 
transporta kurss) un Renāts Kapusts 
(1. vidusskolas veterinārmedicīnas 
kurss).

Citādi Ziemassvētki
Ar jestrām dziesmām, jautriem 

dančiem un rotaļām Jērcēnu folkloras 
kopas „Mežābele” vadībā Smiltenes 
tehnikuma audzēkņi un darbinieki 
20. decembra vakarā piedzīvoja „Ci-
tādus Ziemassvētkus”. Tajos kopā ar 
tagadējiem tehnikuma audzēkņiem 
un darbiniekiem piedalījās arī senio-
ri, kuri šai skolai dāvājuši daudzus 

darba gadus. Pasākuma vadmotīvs 
bija: „Pirms iededz sveci egles zarā, 
dedz svētku liesmu sirdī savā!”

Jaunieši senioriem bija sarūpē-
juši sirsnīgas, pašu rokām gatavotas 
svētku dāvaniņas. Paldies ikvienam, 
kurš no sirds gādāja, lai šie, skolai 
īpašie cilvēki justos gaidīti un jopro-
jām piederīgi Smiltenes tehnikuma 
kolektīvam!

Svētku ieskandināšanu pēc sena-
jām latviešu tautas tradīcijām noslē-
dza svinīgs Ziemassvētku koncerts, 
kurā uzstājās tehnikuma amatier-
teātra „Dramis” dalībnieki, muzicēja 
skolas jauniešu koris, deju kolektīvs 

„Amatnieki”, vokālais un vokāli ins-
trumentālais ansamblis.

„Saulainām rokām atnāca bur-
vis un atslēdza smiedamies debesu 
durvis,“ raksta Vilis Plūdons. Tikpat 
viegla, rotaļīga, prieka un mīlestības 
pilna gaisotne svētku laikā valdīja 
arī Smiltenes tehnikumā. Amatier-
teātra puiši un meitenes secināja, 
ka Ziemassvētkos „tikai sapņi pa 
ielām staigā”. „Durvis un logus ne-
viens neslēdz ciet”, tāpēc „visu nak-
ti sapņi iekšā un ārā iet”. Un vispār 
– „Ziemassvētku prieks arī tev nav 
lieks”…

Cūkas gadā – cūkas laimi!
„Man tāda sajūta, ka esam ļoti 

stipri,” – savā uzrunā teica Smiltenes 
tehnikuma direktors Andris Miezītis. 
„Šodien – it īpaši! Jo kopā ar esoša-
jiem pedagogiem un audzēkņiem ir 
arī tehnikuma bijušie skolotāji. No 
sirds priecājos par jūsu skaistajiem 
priekšnesumiem!

Savā Ziemassvētku pasākumā 
apvienojām seno latviešu un kristīgās 
tradīcijas. Mūsu senči svinēja saul-
griežus, bet mēs līdz ar kristīgo pa-
sauli svinam Jēzus Kristus piedzim-
šanu. Tagad pieņemts, ka saulgrieži 
ir laiks, kad esam kopā ar saviem 
vistuvākajiem, mazliet norimstam un 
meklējam sirdsmieru klusumā.

Saskaņā ar senu ticējumu – Zie-
massvētkos galdā jābūt deviņiem 
ēdieniem un vēl arī cūkas šņukuram. 

Nākamais ir Cūkas gads. Lai jums vi-
siem nākamajā – 2019. gadā ir cūkas 
laime! Esiet ģimenēs, esiet mierīgi, 
uzkrājiet spēku nākamajam mācību 
pusgadam!”

Laureāti mācībās, kultūrā, sportā 
un sabiedriskajā darbā

Pie Ziemassvētku eglītes tika 
sveikta arī šā gada laureāte mācībās – 
3. veterinārmedicīnas kursa audzēk-
ne Laura Zamuele. Titulu – laureāts 
kultūrā Smiltenes tehnikumā godam 
šogad nopelnīja 3. viesnīcu pakalpo-
jumu kursa audzēknis Niks Kristiāns 
Sekalis, bet par laureāti sabiedriskajā 

darbā dienesta viesnīcā 
atzīta 2. ēdināšana pakal-
pojumu kursa audzēkne 
Sabīne Kleine. Titulu 
– Skolas gada sportists 
saņēma Kitija Švītiņa (3. 
veterinārmedicīnas kurss) 
un Emīls Artūrs Sorokins 
(2.a transporta kurss).

Smiltenes vidus-
skolas krievu valodas 
skolotāja Ārija Veitmane 
apbalvoja tehnikuma jau-

niešus, kuri ar labiem panākumiem 
piedalījās Smiltenes novada publis-
kās runas konkursā krievu valodā. 
Pirmo kursu grupā otro vietu izcī-
nīja 1. viesnīcu pakalpojumu kursa 
audzēknes Evita Rācene un Laura 
Veitmane. Pirmā vieta otro kursu 
grupā – Dinijai Gabranovai no 2.a 
veterinārmedicīnas kursa, otrā vieta 
– Katrīnei Platonovai (2.a veterinār-
medicīnas kurss). Trešo kursu grupā 
– otrā vieta – Samantai Zolmanei (3. 
viesnīcu pakalpojumu kurss), bet tre-
šā vieta – Laurai Lukašenkovai (3. 
viesnīcu pakalpojumu kurss).

Konkursā atzinības saņēma: 
Anastasija Morozova (2.a veteri-
nārmedicīnas kurss), Aleksandra 
Jakušenoka (2.b veterinārmedicīnas 
kurss), Laura Vabule (2.b veterinār-
medicīnas kurss), Renārs Jefi movs 
(3. būvniecības kurss) un Niks Kris-
tiāns Sekalis (3. viesnīcu pakalpoju-
mu kurss).

Smiltenes tehnikuma jauniešu 
pašpārvaldes organizētajā konkursā 
par skaistāko, Ziemassvētkiem no-
formēto klasi uzvarēja trešā viesnīcu 
pakalpojumu kursa jaunieši, otrā vie-
ta – otrajam ēdināšanas pakalpojumu 
kursam, trešā vieta – trešajam veteri-
nārmedicīnas kursam.

Teksts: Baiba Vahere
Foto: Guntis Viļums, 

no Smiltenes tehnikuma jauniešu 
arhīva

Aizvadītājā gadā TLMS „Smilte-
ne” sadarbībā ar Biedrību „Sabiedrība 
un attīstība” tika īstenoti 3 projekti.

Īstenots projekts „Smiltenes 
novada tautas tērpu komplekta pa-
pildināšana atbilstoši novada tradī-
cijām” (Nr. 17-09-AL10-A019.2204-
000010) ar mērķi popularizēt Smilte-
nes novada tradīcijas, saglabāt kul-
tūrvēsturisko mantojumu. Projekta 
ietvaros tika izgatavoti 2 vīriešu īsie 
svārki, 2 vīriešu muduraiņi, 5 sievie-
šu virssvārki, 2 zīļu jostas, 2 vīriešu 
svītrainās audenes, 6 sieviešu zābaki, 
2 cepures „neģenes”, 2 sieviešu au-
bes, 2 sieviešu matauklas, snātene, 
2 kučas, 5 sieviešu plecu lakati. Šis 
ir turpinājums projektam „Smiltenes 
novada tautas tērpu komplektēšana 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienesta

TLMS „Smiltene” noslēgušies vairāki projekti

atbilstoši novada tradīcijām”  (Nr 
16-09-AL10-A019.2204-000009). 
Tērpus ir iespējams izmantot katram, 
kas prezentē Smiltenes novadu vai tā 
tērpu. Projekta kopējais fi nansējums 
bija 4916,00 euro, no tā  ELFLA fon-
da publiskais fi nansējums 4424,40 
euro un Smiltenes novada līdzfi nan-
sējums 491,60 euro, kas iegūts pro-
jektu līdzfi nansēšanas konkursā ne-
valstiskajām organizācijām. 

Īstenots projekts  „Amatu 
skola Smiltenē” (Nr. 17-09-AL10-
A019.2205-000001) ar mērķi sagla-
bāt un popularizēt novada lietišķo 

mākslu, kultūrvēsturisko mantojumu, 
apmācot cilvēkus tāss apstrādē un pa-
lielināt zināšanas par Vidzemes šatie-
ra segām. Projekta kopējais fi nansē-
jums bija 842,00 euro, no tā  ELFLA 
fonda publiskais fi nansējums 757,80 
euro un Smiltenes novada līdzfi nan-
sējums 84,20 euro, kas iegūts projek-
tu līdzfi nansēšanas konkursā nevals-
tiskajām organizācijām.

Īstenots projekts „Austuves 
modernizācija smilteniešiem” (Nr. 
18-09-AL10-A019.2202-000006) 
ar mērķi Tautas lietišķās mākslas 
studijā „Smiltene” iegādāties divas 

pilnībā aprīkotas stelles un aušanas 
datorprogrammu. Projekta kopē-
jais fi nansējums 4763,80 euro, no tā 
ELFLA fonda publiskais fi nansējums 
4287,42 euro. 

Projekta pieteikums sagatavots 
un guvis atbalstu vietējās rīcības gru-
pas biedrības „Abulas lauku partne-
rības” sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģijas 2015. – 2020. 
gadam izsludinātajā projektu pietei-
kumu iesniegšanas 1. kārtā. Projekts 
īstenots Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014. – 2020. gadam pa-
sākumā „Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstī-
bas stratēģiju” ar Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai fi nan-
sējumu. Valsts un Eiropas Savienības 

atbalsta piešķiršanu administrē Lauku 
atbalsta dienests. Vairāk informācijas 
par Eiropas Lauksaimniecības fondu 
lauku attīstībai (ELFLA) pieejams 
Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē. 

Informējam, ka Tautas lietišķās 
mākslas studijā „Smiltene”, kas atro-
das Smiltenē, Atmodas ielā 2, pamat-
nozare ir aušana. Studijā paralēli var 
apgūt dažādus rokdarbus, kā arī tāss 
apstrādi. Studiju vada Liene Strazdi-
ņa, aušanas pulciņu iepriekš vadīja 
Baiba Albertiņa, bet kopš šā gada 4. 
janvāra Ginta Rubene, ilggadēja stu-
dijas dalībniece.

Liene Strazdiņa,
TLMS „Smiltene” vadītāja 
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11. janvārī Smiltenes pilsētas 
Kultūras centrā sirsnīgā un emo-
cijām bagātā apbalvošanas cere-
monijā par Smiltenes novada gada 
labākajiem sportistiem atzina orien-
tieristu Artūru Pauliņu un BMX 
sportisti Vinetu Pētersoni. Kopumā 
balvas tika pasniegtas 14 dažādās 
nominācijās.

Smiltenes novada iedzīvotā-
ju un citu pilsētu viesu piepildītajā 
Smiltenes pilsētas Kultūras centra 
lielajā zālē piektdienas vakarā no-
risinājās astotās Smiltenes novada 
Gada balva sportā svinīgā apbalvo-
šanas ceremonija. Tā pulcēja kā no-
vada labākos sportistus, komandas, 
trenerus, sporta personības, tā arī 
Latvijā labi zināmas un panākumus 
guvušas personības un vienkāršus 
sporta līdzjutējus. 

Pasākums iesākās ar skaistu 
Smiltenes jauno sportistu uzvedu-
mu, kura laikā ikviens klātesošais 
varēja spilgti pārliecināties cik 
daudzveidīgs un krāšņs ir sports 
Smiltenes novadā. Gada balvas 
sportā, publikas aplausu pavadīti, 
ienesa jaunākie vietējās sporta sko-
las audzēkņi. 

Par 2018. gada Smiltenes no-
vada labāko sportistu tika atzīts 
Latvijas izlases orientierists Artūrs 
Pauliņš. Grundzālietis aizvadītajā 
sezonā izcīnīja Latvijas un Baltijas 
čempiona titulus, ieguva 11. vietu 
Eiropas čempionāta sprinta stafetē 
un 28. vietu vidējā distancē. Ar-
tūram arī gūta 30. vieta pasaules 
čempionāta garajā distancē. Balvu 
viņam, skaļu aplausu pavadīts, pa-
sniedza Latvijas gada labākais spor-
tists, olimpisko spēļu medaļnieks un 
pasaules čempions bobslejā Oskars 
Melbārdis. Artūra treneris Māris 
Stabiņš saņēma balvu kā labākā 
sportista treneris. 

Pēc piecu gadu pārtraukuma 
Smiltenes novada Gada balva sportā 
atkal tika pasniegta balva labākajai 
sportistei. Šo nozīmīgo titulu ieguva 
BMX braucēja, Latvijas čempione 
Vineta Pētersone, kura aizvadīta-

Par Smiltenes novada gada labākajiem sportistiem atzīst 
Artūru Pauliņu un Vinetu Pētersoni

O. Melbārdis, M. Stabiņš un A. Pauliņš.

jā gadā izcīnīja augsto piekto vietu 
Pasaules kausa posmā, bet šo sacen-
sību kopvērtējumā ieguva desmito 
vietu. Sportiste pasākuma laikā at-
radās Francijā, lai gatavotos nedē-
ļas nogalē gaidāmajām sacensībām. 
Smilteniešu novadnieks, Latvijas 
Nacionālā teātra izpilddirektors 
Ojārs Rubenis balvu pasniedza Vi-
netas brālim Arnim Pētersonam, bet 
treneris Ģirts Kātiņš saņēma labākās 
sportistes trenera balvu. 

Par Smiltenes novada gada 
labāko jauno sportistu tika atzīts 
vieglatlēts Ginters Ķelps, bet Gun-
tars Markss saņēma labākā jaunā 

sportista trenera balvu. Abus ap-
balvojumus pasniedza trenera Jāņa 
Akmentiņa audzēkņi – Olimpiskais 
bronzas medaļnieks šosejas riteņ-
braukšanā Dainis Ozols un  viņa 
cīņu biedrs Egils Skudriņš. Pirmo 
reizi labākās jaunās sportistes balvu 
saņēma talantīgā orientieriste Agni-
ja Caune, bet Māris Stabiņš ieguva 
labākās jaunās sportistes trenera bal-
vu, ko pasniedza sekmīga uzņēmēja 
Inga Ērgle, kuras uzņēmums „InGo” 
ražo sportistiem tika ļoti nepiecieša-
mos muslibatoniņus. 

Pēc gada pārtraukuma par Smil-
tenes novada gada labāko tehnisko 

sporta viedu pārstāvi kļuva šobrīd 
labākais mūsu valsts motofrīstailists 
Kalvis Skrastiņš, kurš pasākuma lai-
kā iedarbināja savu uz skatuves eso-
šo motociklu. Balvu blomēnietim 
pasniedza Smiltenes novada domes 
priekšsēdētājs Gints Kukainis. 

Par gada labāko komandu tika 
atzīta futbola kluba „Smiltene/ 
BJSS” 1. līgas vienība. Ar skaistu 
muzikālu pārsteigumu futbolistus 
sveica un balvu pasniedza koris 
„Lidojums”. Bijušais Latvijas Na-
cionālo bruņoto spēku komandieris 
Raimonds Graube pasniedza balvu 
Smiltenes novada gada labākajam 

Sports

amatieru sportistam. Šo nozīmīgo 
apbalvojumu saņēma riteņbraucējs 
Agnis Apse. 

Vakara neapšaubāmi sirsnī-
gākā daļa bija balvas par mūža ie-
guldījumu Smiltenes novada sportā 
pasniegšana. Visiem klātesošajiem 
stāvot kājās, šo balvu futbola kluba 
„Smiltene” prezidents Ainārs Me-
žulis pasniedza ilggadējam futbola 
trenerim, kluba vadītājam, sacensī-
bu organizatoram, kā arī futbola un 
basketbola tiesnesim Jānim Derga-
čam, kurš Smiltenes sportu attīsta 
jau kopš 1977. gada. Emociju pār-
ņemts, Jānis Dergačs pateicās savai 
ģimenei un visiem līdzgaitniekiem, 
kuri laika gaitā bijuši klāt un palī-
dzējuši futbola attīstībā Smiltenē. 

Par Smiltenes novada gada 
sporta veterāni tika atzīta distanču 
slēpotāja un skrējēja Žanete Lei-
mane, kurai balvu pasniedza Valkas 
ģimnāzijas ilggadējais sporta sko-
lotājs, aktīvs slēpotājs, skrējējs un 
riteņbraucējs Andris Dainis. Smilte-
nes novada gada populārāko sporta 
notikumu noteica tikai līdzjutēji ar 
interneta balsojuma palīdzību. Pār-
liecinošu uzvaru tajā guva Grun-
dzāles dīķa hokeja kauss, kas šogad 
pulcēs jau vairāk nekā 40 komandu. 
Vienam no sacensību rīkotājiem – 
Emīlam Salmiņam – balvu pasnie-
dza „STV Studija” žurnāliste un rai-
dījumu veidotāja Evita Ūdre. 

Par pasākuma muzikālo nofor-
mējumu rūpējās Kristīne Timerma-
ne un Gatis Ivans, bet lielu enerģijas 
devu ikvienam klātesošajam sniedza 
brake dance grupa „Camelot”. 

Smiltenes novada Gada balva 
sportā rīkotājs Toms Markss pasakās 
visiem pasākuma rīkošanā iesaistīta-
jiem, īpaši izceļot Smiltenes novada 
domi, Smiltenes novada sporta pār-
valdi, Smiltenes pilsētas Kultūras 
centru, „STV Studija”, portālu un 
laikrakstu „Ziemeļlatvija”. 

Toms Markss,
Smiltenes novada 

Gada balva sportā rīkotājs
Foto: A. Melderis

Jānis Dergačs.

Beidzot ir iestājies ziemai atbil-
stošais laiks, kuru daudzi tik ļoti gai-
dīja, tādēļ piedāvājam jums Smilte-
nes novada Tūrisma informācijas 
centra apkopoto informāciju par 
ziemas aktivitātēm Smiltenē.
Slēpošanas inventāra noma

Smiltenes tehnikumā, Kalna-
muižā, ikviens interesents jebku-
rā laikā var izīrēt slēpošanas in-
ventāru, sazinoties ar  Leonu Peļ-
ņu (+371 26544935). Slēpošanas 
inventārs atrodas viesnīcas „Kalna 
ligzda” pagrabiņā.

Smiltenes āra slidotava (hokeja 
laukums)

Smiltenē, Dakteru ielas galā, 
līdzās Tepera ezeram atrodas Smil-
tenes āra slidotava. Slidotava ir pie-
ejama apmeklētājiem, kad ir labvē-
līgi laika apstākļi ledus nodrošinā-
šanai laukumā un ar savu personīgo 
inventāru. Slidotava ikvienam atvēr-
ta darbadienās līdz pulksten 20:30, 
bet brīvdienās līdz pulksten 18:00, 

Ziemas aktivitātes Smiltenē un tās apkārtnē

savukārt slidotavas atvēršana atkarī-
ga no laukuma sagatavošanas darbu 
veikšanas (ledus atjaunošanas) ilgu-
ma un laika apstākļiem. Jāpiebilst, 
ka satumstot āra slidotava tiek iz-
gaismota. Jāņem vērā, ka inventārs 
gan pagaidām jāgādā pašiem un 
slidotavas pieejamība ir atkarīga no 
laikapstākļiem, tādēļ jautājumu ga-
dījumā ieteicams sazināties ar Ilgva-
ru Plētienu 29336726.

Vecais parks un Tepera ezera 
promenāde

Dodies lēnā pastaigā un izbaudi 
skaisto ziemas ainavu Vecajā par-
kā līdz Tepera ezera promenādei. 
Vecā parka teritorijā ir ierīkoti jauni 
sakopti gājēju celiņi, kā arī Tepera 
promenādei ir atjaunoti un izgais-
moti gājēju celiņi, līdz ar to doties 
pastaigās ir iespējams arī vakaros. 
Abula upes skaistie loki un reljefs 
īpaši izceļas uz baltā sniega fona. 
Viesnīcas „Brūzis” restorānā ir ie-
spējams iegādāties līdzņemšanai 
Smiltenes sidra darītavas gatavoto, 
izcilo karstvīnu no vietējām ogām 
un augļiem vai karstu tēju, kas sasil-
dīs vēsajā laikā. Vietējie iedzīvotāji 
ziemā ļoti ir iecienījuši Tepera ezera 
ūdenskritumu, kas ziemā sasalstot 
rada skaistus ledus veidojumus.

Būdas kalna trase
Publiski pieejama, labiekārtota 

distanču slēpošanas trase Launkal-
nes pagastā, kas ir 5 – 6 km gara, bet 

izvēloties vairākus papildus lokus 
distanci var pagarināt. Trase ved pa 
skaistu, daudziem pakalniem ba-
gātu mežu, kur netrūkst, lielāku un 
mazāku nobraucienu un kāpumu. 
Slēpošanu var sākt pie kafejnīcas 
„Jautrais ods”. Distanču trase pielā-
gota gan slidsolim, gan klasiskajam 
slēpojumam.

Niedrāja ezers un tā apkārtne
Piemērota vieta aktīvai atpūtai 

arī ziemā. Ainaviskas takas un celiņi 
nūjošanai, nesteidzīgām pastaigām 
un dabas baudīšanai, trase slēpoša-
nai, kā arī plaša ezera virsma slido-
šanas priekiem. Niedrāja ezera kras-
tos pieejamas labiekārtotas vietas 
atpūtai, kur sasildīties pie ugunskura 
un baudīt karstu tēju.  Informējam, 
ka ziemas laikā, lai iekurtu uguns-
kuru, malka ir jāņem līdzi pašiem, 
un uguni drīkst kurināt tikai tam 

īpaši paredzētajās vietās.

Cērtenes pilskalns
Senais latviešu pilskalns ar savu 

skaisto un mierpilno apkaimi aicina 
izjust tā cēlās virsotnes, stāvās no-
gāzes un pastaigu takas arī ziemā. 
Smiltenieši jau izsenis devušies šeit 
baudīt ziemas priekus un skaisto ai-
navu. Aicinām atpūšoties būt mod-
riem un padomāt par savu un līdz-
cilvēku drošību.
Atpūtas komplekss „Slīpi” un tā 
teritorija

Atpūtas komplekss „Slīpi” jau 
sagatavojuši slēpošanas trasi un gai-
da aktīvos slēpot gribētājus, izbaudīt 
mierpilno Slīpa ezera un meža teri-
toriju. Slēpošanas trase ir bezmak-
sas, nāc ar savu inventāru un droši 
baudi dabas burvību. Iepriekšēja 
pieteikšanās  28830522.

Aicinām ikvienu atpūsties gribētāju baudīt ziemas priekus  
Smiltenes novadā!

Sporta Balvas laureāti, balvu pasniedzeji.
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Pasākumi novada 
pagastos 

18. janvārī plkst. 16:00 Launkalnes namā Launkalnes 
sākumskolas bērnu teātra pulciņa izrāde „Rūķi”. Ieeja bez 
maksas.
19. janvārī plkst. 19:00 Launkalnes namā „Kā dzīvot la-
bāk Latvijā!” Sadarbībā ar atvērto saimniecību „Zadiņi” 
sākam lekciju ciklu „Vieta, kur zaļot!”. Ieeja bez maksas.
23. janvārī plkst. 13:00 Palsmanes kultūras namā Jaun-
gada pasākums senioriem.
25. janvārī plkst. 17:00 Variņu tautas namā Leļļu teātra 
„Tims” koncertprogramma „Šreks un Ēzelītis dejā lec…”. 
Ieejas maksa: 1,00 eiro.
25. janvārī plkst. 19:00 SIA „Vidzemīte” klubā, Brantu 
pagastā Kauguru amatierteātra izrāde „Diriģents”. Ieejas 
maksa: 2,00 eiro.
26. janvārī plkst. 21:00 Palsmanes kultūras namā Bas-
ketbola Gada balle. Ieejas maksa 3,00 eiro.
9. februārī plkst. 19:00 Grundzāles kultūras namā tau-
tisko deju sadraudzības koncerts „Nāc sildīties putenī”, 
ieeja bez maksas. Plkst. 22:00 balle ar grupu „Galaktika”, 
ieejas maksa: 3,00 eiro.
16. februārī plkst. 19:00 Palsmanes kultūras namā Smil-
tenes novada vokālo ansambļu skate 2019. Koncerts 
„Dziesmu randiņš”. Pēc skates un koncerta balle ar grupu 
„Stradivari”. Ieejas maksa ballē: 3,00 eiro.
23. februārī plkst. 19:00 Palsmanes kultūras namā 
PIRMIZRĀDE – Palsmanes amatierteātra un autores 
M. Svīķes izrāde „Karte uz tauriņa spārna”, režisore 
Z. Bērza. Ieejas maksa: 2,00 eiro.

Izdevējs: Smiltenes novada dome, Dārza iela 3, Smiltene, LV-4729.
Reģ. nr. LV90009067337. Metiens 6000 eks. Iespiests SIA „Erante” tipogrāfi jā, Brīvības iela 212, Jēkabpils, LV-5201

Smiltenes novada domes ofi ciālā informācija: www.smiltene.lv

Pasākumi Smiltenes 
pilsētas Kultūras 

centrā 
JANVĀRA nogalē
23. janvārī plkst. 19:00 Kultūras centra teātra zālē 
4. stāvā Smiltenes Tautas teātra izrāde „Pēc kaut kā 
cēla, nezināma”, režisors – Agris Māsēns, režisora 
asistente – Zinaida Bērza, lomās – Dace Purvlīce, 
Rita Rozīte, Aigars Veldre, Laimonis Matulis. 
Biļetes iepriekšpārdošanā Smiltenes pilsētas KC 
kasē – 5,00 eiro.

FEBRUĀRĪ
2. februārī plkst. 18:00 Kultūras centra mazajā 
zālē Brantu pagasta amatierteātra izrāde „Kalnu 
Tāle”, režisore – Gita Skadiņa, lugas autore – Lelde 
Stumbre. Biļetes pirms pasākuma –  2,00 eiro.
8. februārī plkst. 18:30 Kultūras centra lielajā zālē 
teatralizēta cirka izrāde „Alise Aizspogulijā”. Cirka 
kolektīvs „Argo” Latvijā ieradies no Marijampoles 
Ukrainā. Izrādes veidotāji sola, ka skatītājs tiks 
aizvests maģiskā bērnības pasaulē, kur satiks 
Alisi, Češīras kaķi, ultravioletus spokus, kāpurus, 
gigantiskus sienāžus, milzu tauriņus un Siržu 
karalieni. Cirka izrāde ir tēlaina un teatrāla, un tā 
pārsteigs ar iespaidīgiem šova elementiem. Cirka 
programmu ieskaņojis populārais latviešu mūziķis 
Normunds Rutulis. Biļetes iespējams iegādāties 
„Biļešu Paradīze” tirdzniecības vietās un www.
bilesuparadize.lv. Biļetes cena – 8,00 eiro. Bērniem 
līdz 3 gadu vecumam ieeja bez maksas, neaizņemot 
papildu sēdvietu.
27. februārī plkst. 19:00 Kultūras centra teātra zālē 
4. stāvā Smiltenes Tautas teātra izrāde „Pēc kaut kā 
cēla, nezināma”, režisors – Agris Māsēns, režisora 
asistente – Zinaida Bērza, lomās – Dace Purvlīce, 
Rita Rozīte, Aigars Veldre, Laimonis Matulis. 
Biļetes iepriekšpārdošanā Smiltenes pilsētas KC 
kasē – 5,00 eiro.

Aicinām jaunās māmiņas 
ar bērniem uz iknedēļas 

satikšanos
Sievietes ikdiena pēc bērna 
piedzimšanas krasi mainās. 
Lielākā daļa uzmanības ir jā-
velta mazulim, savukārt sev 
un savām interesēm laika pie-
trūkst, vairs nav tik daudz ie-
spēju satikties ar draugiem vai 
apmeklēt kādu pasākumu.
Šo problēmu risināt vēlas 
smiltenietes Baiba Jāņkalne 
un Inga Sīle, pēc kuru inicia-
tīvas Smiltenes novada biblio-
tēkas Bērnu apkalpošanas no-
daļā, Gaujas ielā 1, turpmāk notiks jauno māmiņu un viņu 
bērniņu tikšanās „Skanīgais bērnu rīts”, uz kuru aicinātas 
māmiņas ar bērniem līdz skolas vecumam. 
Janvārī tikšanās notiks katru ceturtdienu plkst.10:15. Par 
turpmāko mēnešu tikšanās laikiem jāseko līdzi informācijai 
bibliotēkas Facebook lapā.
Tikšanās mērķis ir satikties brīvā, nepiespiestā gaisotnē, sa-
runāties, sniegt atbalstu, darboties nodarbībās ar dziesmām, 
rotaļām, apgūt jaunas prasmes kopā ar bērniem. Tāpat tā 
bērniem būs pirmā iepazīšanās ar grāmatu pasauli.
B. Jāņkalne norāda, ka šī ir iespēja sanākt kopā mammām 
ar bērniem un pozitīvā gaisotnē iesākt burvīgi rītu, lai atli-
kusī diena būtu piepildīta ar jauniem iespaidiem gan mam-
mai, gan bērniņam.
Ieeja bez maksas.
Sīkāka informācija pa tālruni 64774839 (bibliotēka) vai 
27326776 (Baiba). 

Sanita Lārmane,
Smiltenes novada bibliotēkas

Bērnu apkalpošanas nodaļas vecākā bibliotekāre

Eiropas Sociālais 
fonds

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienesta

Tikšanās par dalību darbnīcās 
2019. gadā
21.01.2019. plkst. 17:00 
SIA Vidzemes klubā
22.01.2019. plkst. 17:00 
Palsmanes kultūras namā
23.01.2019. plkst. 17:00 
Launkalnes tautas namā

Info: 26555539, Līga

SMILTENES NOVADA BIBLIOTĒKĀ 

Baznīcas laukumā 13
 2019. gada janvārī vēl var apskatīt sekojošas izstādes:

„• Sapņi un īstenība” – Smiltenes Mākslas skolas absolventu 
tekstildarbu izstāde
„• Smiltene 100 grāmatās” – grāmatu, kurās minēts Smilte-
nes vārds, attēlu izstāde.

BĒRNU APKALPOŠANAS NODAĻĀ

Gaujas ielā 1 

No 15. janvāra līdz 15. februārim 
Ineša Bruņinieka klūgu pinumu izstā-
de „Brīvības garša”.
22. janvārī plkst. 15:00 „Bērnu, jau-
niešu un vecāku žūrijas 2018” noslē-
guma pasākums. 
24. janvārī un 31. janvārī māmiņu 
un bērniņu tikšanās „Skanīgais bērnu 
rīts”. 


