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Apbalvoti Smiltenes novada uzņēmēji

Šā gada 1. novembrī Smiltenes 
pilsētas Kultūras centrā jau piekto 
gadu notika pasākums „Smiltenes 
novada uzņēmējs”, kur pulcējās vai-
rāk kā 210 novada uzņēmēji, lūgtie 
viesi no valsts institūcijām un kaimi-
ņu novadu pašvaldību  pārstāvji.

Pasākums tradicionāli notika di-
vās daļās, kur ofi ciālajā daļā runāja 
par novada uzņēmējdarbības vidi un 
pašvaldības atbalstu, ekonomikas 

tendencēm Latvijā un pasaulē. Šo-
gad ar prezentāciju „Globalizācijas 
paradokss: kāpēc uzņēmumiem glo-
balizējoties politika lokalizējas” uz-
stājās SIA „Primekss” dibinātājs un 
galvenais izpilddirektors Jānis Oš-
lejs, savukārt domes priekšsēdētājs 
Gints Kukainis prezentācijā pastās-
tīja par paveikto novada attīstībā un 
nākotnes izaicinājumiem.

Uzrunājot pasākuma viesus, 

Smiltenes novada domes priekšsēdē-
tājs Gints Kukainis pauda gandarīju-
mu un lepnumu par novada uzņēmē-
jiem un cilvēkiem, par viņu veikumu 
novada un Latvijas izaugsmes veici-
nāšanā: „Šodien, īpaši vairāk nekā 
citās reizēs, es varu teikt, ka mūsu 
novadā, pilsētā dzīvo ļoti stipri, gud-
ri un mērķtiecīgi cilvēki.  Savā ikdie-
nā, savam darbam un mērķiem velta 
vairāk nekā astoņas stundas – vairāk 

Š.g. 18. novembrī pulksten 
15.00 Smiltenes pilsētas Kultūras 
centrā notiks Latvijas Republikas 
proklamēšanas 101. gadadienai 
veltītais svinīgais pasākums „Es 
mūžam par latvieti saukšos!”, 
kura pirmajā daļā, kā ik gadu, 
sumināsim un teiksim paldies cil-
vēkiem, kuri ar savu darba sparu, 
entuziasmu un pašaizliedzību ir 
uzlabojuši un bagātinājuši līdzcil-
vēku ikdienu, rūpējušies par Smil-
tenes novada labklājību, attīstību 
un atpazīstamību. 

30. oktobrī Smiltenes novada 
domes sēdē deputāti nolēma atbal-
stīt visus 18 iedzīvotāju, uzņēmumu 
un pašvaldības iestāžu izvirzītos ap-
balvojumu pretendentus. 

Pasniegs Smiltenes novada domes apbalvojumus
Augstāko pašvaldības apbal-

vojumu „Smiltenes novada Goda 
cilvēks” šogad pasniegs ilggadē-
jiem SIA „Sarkanā krusta Smilte-
nes slimnīca” medicīnas darbinie-
kiem – traumatologam – ortopēdam  
Viktoram Vilkam un medicīnas 
māsai Marutai Vilkai par mūža ie-
guldījumu medicīnā,  novada iedzī-
votāju veselības aprūpē un sociālās 
labklājības nodrošināšanā. 

Gada balvu „Izglītībā” pa-
sniegs Variņu pamatskolas latviešu 
un literatūras skolotājai Mārai Lā-
cei par sasniegumiem pedagoģis-
kajā darbā, izciliem sasniegumiem 
mācību priekšmetu olimpiādēs, 
konkursos, par novada vārda popu-
larizēšanu valstī un pasaulē. 

Gada balvu „Kultūrā” pa-
sniegs Launkalnes sieviešu vokālā 
ansambļa „Anemones”, bērnu an-
sambļa „Blēņas”  vadītājai un kom-
ponistei Signei Balterei par aktīvu 
radošu darbību, ieguldījumu novada 
popularizēšanā Latvijā,  piedaloties 
gan novada un reģiona rīkotajos pa-
sākumos, par bērnu sagatavošanu 
vokāliem konkursiem, Launkalnes 
pagasta himnas sarakstīšanu un vai-
rāku savu dziesmu autorkoncertu 
rīkošanu. 

Gada balvu „Sportā” pasniegs 
futbola kluba „Smiltene/BJSS” gal-
venajam trenerim Raimondam Dū-
miņam par izciliem sasniegumiem 
un novada vārda popularizēšanu 
Latvijā un pasaulē, ieguldījumu fut-

bola attīstības veicināšanā.  
Gada balvu „Tautsaimniecī-

bā” pasniegs Smiltenes novada ma-
zumtirdzniecības un vairumtirdznie-
cības uzņēmumam SIA „TIM-T” 
par ieguldījumu novada iedzīvotāju 
labklājības nodrošināšanā,  uzņēmu-
ma darbības paplašināšanu un infra-
struktūras attīstību.

Gada balvu „Sabiedriskajā 
darbībā” – ilggadējam Smiltenes 
pilsētas un novada domes priekš-
sēdētājam, 12. Saeimas deputātam  
Aināram Mežulim par aktīvu sa-
biedrisko darbību un ieguldījumu 
novada vārda popularizēšanā Latvi-
jā un pasaulē, sadarbības veicināša-
nu un atbalsta pasākumu organizē-
šanu Ukrainas karadarbībā cietušām 

ģimenēm. 
Gada balvu „Veselības aizsar-

dzībā un sociālajā aprūpē” – ilg-
gadējai Smiltenes medicīnas darbi-
niecei Pārslai Sīkai par godprātīgu 
darbu un ieguldījumu novada iedzī-
votāju sociālās labklājības un veselī-
bas aprūpes nodrošināšanā. 

Goda rakstus, kurus piešķir 
par nopelniem un ieguldījumu taut-
saimniecībā, veselības aizsardzībā, 
kultūrā, izglītībā, zinātnē, sociālajā 
aprūpē, uzņēmējdarbībā, sportā un 
sabiedriskajā darbā, šogad pasniegs:

SIA  „TOM-DŽĪ” īpašnie-
cei Evitai Ozoliņai-Brencei par 
ieguldīto darbu novada sociālās lab-
klājības nodrošināšanā;

J. Ošlejs ar nominācijas „Lielākās ražošanā piesaistītās investīcijas 2018. gadā” laureātiem 
ZS „Bērži”, ZS „Dimanti”, AS „Smiltenes piens”, vakara vadītāju A. Simsonu.

laika, spēka un gudrības.  Šis stāsts 
ir par jums – par darītājiem! Šodien, 
stāvot jūsu priekšā, ir milzīgs lep-
nums par jums, lepnumam ir jābūt 
arī mūsu valstij. No katra paveiktā 
darba jūsu uzņēmumā, no katra dar-
ba, kas paveikts viensētā un katra 
veikuma, radot jaunas darba vietas, 
iegūst ne tikai mūsu novads, ne tikai 
mūsu pilsēta bet iegūst arī valsts. Šis 
vakars ir kā pateicība jums par pa-

veikto darbu, lai šīs svinības, šī sa-
tikšanās un mūsu sarunas ir veiksmī-
gas, lai ir vietā, lai  veicina mūs darīt 
vairāk, jo, tikai darot, mēs varam 
paveikt un varam sasniegt vairāk! Es 
esmu pilnīgi pārliecināts, ka Smilte-
nes novads šodien un rīt var sasniegt 
vēl vairāk!”

turpinājums 4. lpp.

turpinājums 5. lpp.
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Apstiprināt zemes ierīcības 16. 
projektu „Krijas”, Variņu pagasts, 
Smiltenes novads, zemes vienī-
bas kadastra apzīmējums 9490 005 
0008.

Zemes vienību ar kadastra apzī-
mējumu 9490 005 0008 sadala trijās 
daļās:

16.1. zemes vienībai (projektā 
apzīmēta ar Nr. 1), kadastra apzīmē-
jums 9490 005 0098, kas projektēta 
21,5 ha platībā, saglabāt nosaukumu 
„Krijas”, Variņu pagasts, Smiltenes 
novads. Zemes vienībai 21,5 ha pla-
tībā noteikt nekustamā īpašuma lieto-
šanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimnie-
cība (kods 0201); 

16.2. zemes vienībai (projektā 
apzīmēta ar Nr. 2), kadastra apzīmē-
jums 9490 005 0099, kas projektēta 
17,8 ha platībā, piešķirt nosaukumu 
„Krītiņi”, Variņu pagasts, Smiltenes 
novads. Zemes vienībai 17,8 ha pla-
tībā noteikt nekustamā īpašuma lieto-
šanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimnie-
cība (kods 0101);

16.3. zemes vienībai (projektā 
apzīmēta ar Nr. 3), kadastra apzīmē-
jums 9490 005 0100, kas projektēta 
4,4 ha platībā, piešķirt nosaukumu 
„Krītiņi”, Variņu pagasts, Smiltenes 
novads. Zemes vienībai 4,4 ha platī-
bā noteikt nekustamā īpašuma lieto-
šanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimnie-
cība (kods 0101).

Apstiprināt zemes ierīcības 17. 
projektu „Eži”, Grundzāles pagasts, 
Smiltenes novads, zemes vienī-
bas kadastra apzīmējums 9458 002 
0105.

Zemes vienību ar kadastra apzī-
mējumu 9458 002 0105 sadala divās 
daļās:

17.1. zemes vienībai (projektā 
apzīmēta ar Nr. 1), kadastra apzīmē-
jums 9458 002 0192, kas projektēta 
5,0 ha platībā, saglabāt nosaukumu 
„Eži”, Grundzāles pagasts, Smiltenes 
novads. Zemes vienībai 5,0 ha platī-
bā noteikt nekustamā īpašuma lieto-
šanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimnie-
cība (kods 0201). 

17.2. zemes vienībai (projektā 
apzīmēta ar Nr. 2), kadastra apzīmē-
jums 9458 002 0193, kas projektēta 
6,5 ha platībā, piešķirt nosaukumu 
„Adatas”, Grundzāles pagasts, Smil-
tenes novads. Zemes vienībai 6,5 ha 
platībā noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi: zeme, uz kuras gal-
venā saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība (kods 0101).

Apstiprināt zemes ierīcības 18. 
projektu „Kalna Remmeles”, Brantu 
pagasts, Smiltenes novads, zemes 
vienības kadastra apzīmējums 9448 
005 0023.

Zemes vienību ar kadastra apzī-
mējumu 9448 005 0023 sadala divās 
daļās:

18.1. zemes vienībai (projektā 
apzīmēta ar Nr. 1), kadastra apzīmē-
jums 9448 005 0062, kas projektēta 
2,3 ha platībā, piešķirt nosaukumu 
„Lauka Remmeles”, Brantu pagasts, 
Smiltenes novads. Zemes vienībai 
2,3 ha platībā noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība (kods 0101). 

18.2. zemes vienībai (projektā 
apzīmēta ar Nr. 2), kadastra apzīmē-
jums 9448 005 0090, kas projektēta 
11,4 ha platībā, piešķirt nosaukumu 

Smiltenes novada domes lēmumi
Smiltenes novada domes kār-

tējā sēde notika 30. oktobrī. Sēdē 
tika pieņemti 90 lēmumi:

Par saistošo noteikumu pro-1. 
jekta „Par palīdzību bārenim un bez 
vecāku gādības palikušam bērnam  
pēc pilngadības sasniegšanas Smilte-
nes novadā” apstiprināšanu.

Apstiprināt Noteikumu Nr. 2. 
12/19 „Grozījumi 2012. gada 31. 
maija Noteikumos „Kārtība, kādā 
Smiltenes novada pašvaldībā tiek 
izsniegtas atļaujas iebraukt un/vai 
novietot transporta līdzekli stāvēša-
nai teritorijās, kur transporta līdzekļu 
iebraukšana, apstāšanās un stāvēšana 
tiek ierobežota ar ceļa zīmēm”” pro-
jektu.

Par nekustamā īpašuma 3. 
„Palsas”, Palsmanē, Palsmanes pa-
gastā, Smiltenes novadā, atsavinā-
šanu. 

Par nekustamā īpašuma 4. 
„Rūpnieki”-6, Launkalnes pagastā, 
Smiltenes novadā, atsavināšanu. 

Par nekustamā īpašuma 5. 
„Rūpnieki”-2, Launkalnes pagastā, 
Smiltenes novadā, atsavināšanu. 

Par nekustamā īpašuma 6. 
„Silva 8”-5, Silvā, Launkalnes pa-
gastā, Smiltenes novadā, atsavinā-
šanu. 

Par nekustamā īpašuma 7. 
„Lejas Liedulieši”, Launkalnes pa-
gastā, Smiltenes novadā, atsavinā-
šanu. 

Par nekustamā īpašuma 8. 
„Arodvidusskola”, Smiltenes pagas-
tā, Smiltenes novadā, atsavināšanu. 

Par nekustamā īpašuma 9. 
„Zari”, Bilskas pagastā, Smiltenes 
novadā, atsavināšanu. 

No Blomes pagasta nekus-10. 
tamā īpašuma „Kaugari”, kadastra 
numurs 94460060155, atdalāmajai 
zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 94460030100 2,0 ha platībā 
mainīt nosaukumu no „Kaugari”, 
Blomes pagasts, uz „Vīksnas”, Blo-
mes pagasts, Smiltenes novads.

No Variņu pagasta nekusta-11. 
mā īpašuma „Krastūdrupi”, kadastra 
numurs 94900060005, atdalāmajai 
zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 94900060024 16,5 ha platībā 
mainīt nosaukumu no „Krastūdrupi”, 
Variņu pagasts uz „SIA Palsa”, Vari-
ņu pagasts, Smiltenes novads.

No Blomes pagasta nekus-12. 
tamā īpašuma „Priežkalni”, kadastra 
numurs 94460020004, atdalāmajai 
zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 94460010027 1,9 ha platībā 
mainīt nosaukumu no „Priežkalni”, 
Blomes pagasts, uz „Pļava”, Blomes 
pagasts, Smiltenes novads.

No Bilskas pagasta nekus-13. 
tamā īpašuma „Kalējiņi”, kadastra 
numurs 94440100241, atdalāmajai 
zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 94440100295 12,6 ha platībā 
mainīt nosaukumu no „Kalējiņi”, 
Bilskas pagasts,  uz „Kalna Vanagi”, 
Bilskas pagasts, Smiltenes novads.

No Palsmanes pagasta ne-14. 
kustamā īpašuma „Ozoliņi”, kadastra 
numurs 94740010021, atdalāmajai 
zemes vienībai ar kadastra apzīmēju-
mu 94740010067 8,1 ha platībā mai-
nīt nosaukumu no „Ozoliņi”, Palsma-
nes pagasts, uz „Pērļupe”, Palsmanes 
pagasts, Smiltenes novads.

Mainīt nekustamajam īpa-15. 
šumam „Autoceļš V255”, Laun-
kalnes pagastā, kadastra numurs 
94700030463, nosaukumu uz „Ceļš 
Smiltene – Pavāri”, Launkalnes pa-
gasts, Smiltenes novads.

„Kalna Remmeles”, Brantu pagasts, 
Smiltenes novads. Zemes vienībai 
11,4 ha platībā noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir mežsaimniecība (kods 0201).

Apstiprināt zemes ierīcības 19. 
projektu „Veckainaiži”, Brantu pa-
gasts, Smiltenes novads, zemes vie-
nību kadastra apzīmējumi 9448 006 
0004, 9448 006 0038 un 9448 006 
0039.

Zemes vienības ar kadastra ap-
zīmējumu 9448 006 0004, 9448 006 
0038 un 9448 006 0039 sadala un 
pārkārto zemes robežas, veidojot di-
vas zemes vienības:

19.1. zemes vienībai (projektā 
apzīmēta ar Nr. 1), kadastra apzīmē-
jums 9448 006 0043, kas projektēta 
11.4 ha platībā, saglabāt nosaukumu 
„Veckainaiži”, Brantu pagasts, Smil-
tenes novads. Zemes vienībai 11,4 
ha platībā noteikt nekustamā īpašu-
ma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība (kods 0101); 

19.2. zemes vienībai (projektā 
apzīmēta ar Nr. 2), kadastra apzīmē-
jums 9448 006 0054, kas projektēta 
27,1 ha platībā piešķirt nosauku-
mu „Mežkainaiži”, Brantu pagasts, 
Smiltenes novads. Zemes vienībai 
27,1 ha platībā noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir mežsaimniecība (kods 0201).

Apstiprināt zemes ierīcī-20. 
bas projektu „Jaunāšķipi”, Brantu 
pagasts, Smiltenes novads, zemes 
vienības kadastra apzīmējums 9448 
001 0049.

Zemes vienību ar kadastra apzī-
mējumu 9448 001 0049 sadala divās 
daļās:

20.1. zemes vienībai (projektā 
apzīmēta ar Nr. 1), kadastra apzīmē-
jums 9448 001 0108, kas projektēta 
6,36 ha platībā, piešķirt nosaukumu 
„Snīpji”, Brantu pagasts, Smiltenes 
novads. Zemes vienībai 6,36 ha pla-
tībā noteikt nekustamā īpašuma lieto-
šanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimnie-
cība (kods 0101); 

20.2.. zemes vienībai (projektā 
apzīmēta ar Nr. 2), kadastra apzīmē-
jums 9448 001 0109, kas projektēta 
44,76 ha platībā, saglabāt nosauku-
mu „Jaunāšķipi”, Brantu pagasts, 
Smiltenes novads. Zemes vienībai 
44,76 ha platībā noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir mežsaimniecība (kods 0201).

Apstiprināt zemes ierīcības 21. 
projektu „Kalna Apogi”, Brantu pa-
gasts, Smiltenes novads, zemes vie-
nības kadastra apzīmējums 9448 002 
0055.

Zemes vienību ar kadastra apzī-
mējumu 9448 002 0055 sadala divās 
daļās:

21.1. zemes vienībai (projektā 
apzīmēta ar Nr. 1), kadastra apzīmē-
jums 9448 002 0076, kas projektēta 
18,9 ha platībā, piešķirt nosaukumu 
„Apogs”, Brantu pagasts, Smiltenes 
novads. Zemes vienībai 18,9 ha pla-
tībā noteikt nekustamā īpašuma lieto-
šanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimnie-
cība (kods 0101); 

21.2. zemes vienībai (projektā 
apzīmēta ar Nr. 2), kadastra apzīmē-
jums 9448 002 0077, kas projektēta 
9,0 ha platībā, saglabāt nosauku-
mu „Kalna Apogi”, Brantu pagasts, 

Smiltenes novads. Zemes vienībai 
9,0 ha platībā noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir mežsaimniecība (kods 0201).

Apstiprināt zemes ierīcības 22. 
projektu „Egļi”, Launkalnes pagasts, 
Smiltenes novads, zemes vienī-
bas kadastra apzīmējums 9470 013 
0036.

Zemes vienību ar kadastra ap-
zīmējumu 9470 013 0036 sadala trīs 
daļās:

22.1. zemes vienībai (projektā 
apzīmēta ar Nr. 1), kadastra apzīmē-
jums 9470 013 0093, kas projektēta 
2,0 ha platībā, saglabāt nosaukumu 
„Egļi”, Launkalnes pagasts, Smilte-
nes novads. Zemes vienībai 2,0 ha 
platībā noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi: zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mež-
saimniecība (kods 0201); 

22.2. zemes vienībai (projektā 
apzīmēta ar Nr. 2), kadastra apzīmē-
jums 9470 013 0094, kas projektēta 
4,8 ha platībā piešķirt nosaukumu 
„Prieži”, Launkalnes pagasts, Smil-
tenes novads. Zemes vienībai 4,8 ha 
platībā noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi: zeme, uz kuras gal-
venā saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība (kods 0101);

22.3. zemes vienībai (projektā 
apzīmēta ar Nr. 3), kadastra apzīmē-
jums 9470 013 0095, kas projektēta 
3,4 ha platībā, saglabāt nosaukumu 
„Egļi”, Launkalnes pagasts, Smilte-
nes novads. Zemes vienībai 3,4 ha 
platībā noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi: zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mež-
saimniecība (kods 0201).

Apstiprināt zemes ierīcī-23. 
bas projektu „Ozoli”, Palsmanes 
pagasts, Smiltenes novads, zemes 
vienības kadastra apzīmējums 9474 
004 0144.

Zemes vienību ar kadastra apzī-
mējumu 9474 004 0144 sadala divās 
daļās:

23.1. zemes vienībai (projektā 
apzīmēta ar Nr. 1), kadastra apzīmē-
jums 9474 004 0512, kas projektēta 
1,18 ha platībā, saglabāt nosaukumu 
„Ozoli”, Palsmanes pagasts, Smilte-
nes novads. Zemes vienībai 1,18 ha 
platībā, noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi: zeme, uz kuras gal-
venā saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība (kods 0101); 

23.2. zemes vienībai (projektā 
apzīmēta ar Nr. 2), kadastra apzīmē-
jums 9474 004 0513, kas projektēta 
4,42 ha platībā, piešķirt nosaukumu 
„Sauleskalns”, Palsmanes pagasts, 
Smiltenes novads, jo paredzēts pie-
vienot esošajam īpašumam „Saules-
kalns”. Zemes vienībai 4,42 ha platī-
bā noteikt nekustamā īpašuma lieto-
šanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimnie-
cība (kods 0101).

Apstiprināt zemes ierīcī-24. 
bas projektu „Strazdiņi”, Smiltenes 
pagasts, Smiltenes novads, zemes 
vienības kadastra apzīmējums 9480 
006 0053.

Zemes vienību ar kadastra apzī-
mējumu 9480 006 0053 sadala divās 
daļās:

24.1. zemes vienībai (projektā 
apzīmēta ar Nr. 1), kadastra apzīmē-
jums 9480 006 0273, kas projektēta 
1,2 ha platībā, saglabāt nosaukumu 
„Strazdiņi”, Smiltenes pagasts, Smil-
tenes novads. Zemes vienībai 1,2 ha 
platībā noteikt nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi: zeme, uz kuras gal-
venā saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība (kods 0101). 

24.2. zemes vienībai (projektā 
apzīmēta ar Nr. 2), kadastra apzīmē-
jums 9480 006 0274), kas projektēta 
3,3 ha platībā piešķirt nosaukumu 
„Annas”, Smiltenes pagasts, Smil-
tenes novads. Zemes vienībai 3,3 ha 
platībā noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi: zeme, uz kuras gal-
venā saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība (kods 0101).

Apstiprināt zemes ierīcības 25. 
projektu „Jaunozoli – Veckažoki”, 
Launkalnes pagasts, Smiltenes no-
vads, zemes vienību kadastra apzī-
mējumi 9470 012 0027 un 9470 012 
0014.

Zemes vienībām ar kadastra ap-
zīmējumu 9470 012 0027 un 9470 
012 0014 veic robežu pārkārtošanu:

25.1. zemes vienība ar nosauku-
mu „Jaunozoli”, Launkalnes pagasts 
(projektā apzīmēta ar Nr. 1), kadas-
tra apzīmējums 9470 012 0027, tiek 
projektēta 41,6 ha platībā. Zemes 
vienībai 41,6 ha platībā, noteikt ne-
kustamā īpašuma lietošanas mērķi: 
zeme, uz kuras galvenā saimniecis-
kā darbība ir lauksaimniecība (kods 
0101);

25.2. zemes vienība ar nosauku-
mu „Veckažoki”, Launkalnes pagasts 
(projektā apzīmēta ar Nr. 2), kadas-
tra apzīmējums 9470 012 0014, tiek 
projektēta 33,9 ha platībā.  Zemes 
vienībai 33,9 ha platībā, noteikt ne-
kustamā īpašuma lietošanas mērķi: 
zeme, uz kuras galvenā saimniecis-
kā darbība ir lauksaimniecība (kods 
0101).

Izsniegt nekustamā īpašu-26. 
ma „Priedes” (zemes vienības ka-
dastra apzīmējums 94700030211), 
Launkalnes pagastā, Smiltenes 
novadā īpašnieka Imanta Kande-
ļa pilnvarotajam Izpildītājam SIA 
„Mežadārzs” bieži sastopamo de-
rīgo izrakteņu ieguves atļauju Nr.1 
(pielikumā) smilts – grants un smilts 
ieguvei smilts – grants un smilts at-
radnē „Priedes”.

Par zemes robežu pārkārto-27. 
šanu Bilskas pagastā. 

Par Palsmanes pagasta 28. 
padomes 2009. gada 27. janvāra lē-
muma atcelšanu un Lauku apvidus 
zemes nomas līguma Nr. 03/2016 
pārtraukšanu  

Izbeigt zemes nomas līgu-29. 
mu Nr. 47/2019 par zemes vienības 
„Viduszemes”, Brantu pagastā, ka-
dastra apzīmējums 9448 004 0052, 
5,2 ha platībā iznomāšanu sabiedrī-
bai ar ierobežotu atbildību „Vidzemī-
te” (reģistrācijas Nr. 43903000685). 

Izbeigt zemes nomas līgu-30. 
mu Nr. 10/2016 ar V.O. par zemes 
vienības Ezera iela 6, Smiltenē, ka-
dastra apzīmējums 9415 010 0301, 
daļas 984 m2 platībā iznomāšanu. 

Iznomāt I.Z. zemes vienī-31. 
bas Ezera iela 6, Smiltenē, kadastra 
apzīmējums 9415 010 0301, daļu 
984 m2 platībā mazdārziņam uz laiku 
līdz 2024. gada 31. decembrim.

Iznomāt G.B. zemes vienī-32. 
bas „Siluguņi”, Palsmanes pagastā, 
kadastra apzīmējums 9474 004 0484, 
daļu 0,85 ha platībā lauksaimniecis-
kai izmantošanai uz  termiņu līdz 
31.12.2021. 

Iznomāt D.M. zemes vienī-33. 
bas „Siluguņi”, Palsmanes pagastā, 
kadastra apzīmējums 9474 004 0484, 
daļu 0,23 ha platībā lauksaimniecis-
kai izmantošanai.
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Izbeigt zemes nomas līgu-34. 
mu Nr. 69/2014 par zemes vienības 
„Centra katlu māja”, Palsmanes pa-
gastā, kadastra apzīmējums 9474 
004 0354, daļas 0,05 ha platībā izno-
māšanu D.O. 

Piešķirt S.Z. nekustamā 35. 
īpašuma nodokļa atvieglojumus 
50% apmērā par zemi un nekusta-
mā īpašuma nodokļa atvieglojumus 
25% apmērā par ēkām Druvas iela 
8, Smiltenē, Smiltenes novadā, par 
2019. un 2020. gadu.

Piešķirt A.G. nekustamā 36. 
īpašuma nodokļa atvieglojumus 
50% apmērā par zemi „Saltupi 125”, 
Launkalnes pagastā, Smiltenes no-
vadā, par 2020. gadu un nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumus 
25% apmērā par ēkām „Silva 3A”-3, 
Silvā, Launkalnes pagastā, Smilte-
nes novadā, par 2020. gadu.

Par nekustamā īpašuma no-37. 
dokļa parādu dzēšanu.

Pieņemti 7 lēmumi par no-38. 
kavēto nodokļu maksājumu piedziņu 
bezstrīda kārtībā.

Par nekustamā īpašuma 39. 
nodokļa samaksas termiņa pagarinā-
šanu.

Apstiprināt Smiltenes no-40. 
vada pašvaldības nekustamā īpa-
šuma objekta „Raibaci”- 6, Grund-
zāles pagastā, Smiltenes novadā, 
(kadastra numurs 9458 900 0084), 
kas sastāv no dzīvokļa 24,7 m2 
platībā un 273/3384 kopīpašuma 
domājamās daļas no daudzdzīvokļu 
mājas, 273/3384 kopīpašuma domā-
jamās daļas no sešām saimniecības 
ēkām (kopējā vērtība 985 euro) un 
273/3384 kopīpašuma domājamās 
daļas no mājai piesaistītā zemesga-
bala (kadastra apzīmējums 9458 008 
0215) (zemesgabala vērtība 225,00 
euro), 2019. gada 9. oktobra izsoles 
rezultātu, saskaņā ar kuru īpašuma 
objektu par 1210,00 euro (viens tūk-
stotis divi simti desmit euro 00 centi) 
nosolīja E.V.

Apstiprināt Smiltenes no-41. 
vada pašvaldības nekustamā īpašuma 
objekta „Silva 1A”- 5, Silvā, Laun-
kalnes pagastā, Smiltenes novadā, 
(kadastra numurs 9470 900 0317), 
kas sastāv no dzīvokļa 28,1 m2 platībā 
un 281/8028 kopīpašuma domājamās 
daļas no būves ar kadastra apzīmēju-
mu 9470 003 0294 001(4700 euro) 
un 281/8028 kopīpašuma domājamās 
daļas zemes ar kadastra apzīmējumu 
9470 003 0294 (zemes gabala vērība 
– 850,00 euro) 2019. gada 9. oktobra 
izsoles rezultātu, saskaņā ar kuru īpa-
šuma objektu par 5550,00 euro (pieci 
tūkstoši pieci simti piecdesmit euro 
00 centi) nosolīja U.Z.

Apstiprināt Smiltenes no-42. 
vada pašvaldības nekustamā īpašuma 
objekta „Tīles”- 3, Blomes pagastā, 
Smiltenes novadā, (kadastra numurs 
9446 900 0046), kas sastāv no dzī-
vokļa 46,1 m2 platībā un 461/1852 
kopīpašuma domājamās daļas no 
daudzdzīvokļu mājas, divām palīgē-
kām (kopējo vērtību 2950,00 euro) 
un zemes ar kadastra apzīmējumu 
94460030180 (zemesgabala vērtība 

700,00 euro) 2019. gada 9. oktobra 
izsoles rezultātu, saskaņā ar kuru īpa-
šuma objektu par 3650,00 euro (trīs 
tūkstoši seši simti piecdesmit euro un 
00 centi) nosolīja G.B.

Apstiprināt Smiltenes no-43. 
vada pašvaldības nekustamā īpašuma 
objekta – Valmieras iela 31, Smil-
tenē, Smiltenes novadā, (kadastra 
numurs 9415 008 1409), kas sastāv 
no vienas zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 9415 008 1409  0,1267 
ha platībā 2019. gada 18. oktobra 
izsoles rezultātu, saskaņā ar kuru 
īpašuma objektu par 7200,00 euro 
(septiņi tūkstoši divi simti euro un 00 
centi) nosolīja L.L.

Atzīt par nenotikušu 2019.44. 
gada 31. jūlijā (lēmums Nr. 480, 
protokols Nr. 8,5.2.9.§.) izsludināto 
2019. gada 18. oktobra pašvaldības 
nekustamā īpašuma „Mežciems” – 9, 
Launkalnes pagastā, Smiltenes no-
vadā, pirmo izsoli, jo izsolei nebija 
pieteicies neviens dalībnieks.

Atzīt par nenotikušu 2019.45. 
gada 31. jūlijā (lēmums Nr. 480, 
protokols Nr. 8,5.2.9.§.) izsludināto 
2019. gada 18. oktobra pašvaldības 
nekustamā īpašuma „Mežciems” – 8, 
Launkalnes pagastā, Smiltenes no-
vadā, pirmo izsoli, jo izsolei nebija 
pieteicies neviens dalībnieks.

Atzīt par nenotikušu 2019.46. 
gada 31. jūlijā (lēmums Nr. 478, 
protokols Nr. 8,5.2.7.§.) izsludināto 
2019. gada 18. oktobra pašvaldības 
nekustamā īpašuma „Mežciems” – 5, 
Launkalnes pagastā, Smiltenes no-
vadā, pirmo izsoli, jo izsolei nebija 
pieteicies neviens dalībnieks.

Atzīt par nenotikušu 2019.47. 
gada 27. martā (lēmums Nr. 203, 
protokols Nr. 3, 1.§.1. izsludināto 
2019. gada 9. oktobra pašvaldības 
nekustamā īpašuma Dakteru ielā 37 
-2, Smiltenē, Smiltenes novadā, pir-
mo izsoli, jo izsolei nebija pieteicies 
neviens dalībnieks.

Atzīt par nenotikušu 2019.48. 
gada 27. martā (lēmums Nr. 204, 
protokols Nr. 3, 1.§.1.13.) izsludinā-
to 2019. gada 9. oktobra pašvaldības 
nekustamā īpašuma Dakteru iela 37 
- 4, Smiltenē, Smiltenes novadā, pir-
mo izsoli, jo izsolei nebija pieteicies 
neviens dalībnieks.

Atzīt par nenotikušu 2019.49. 
gada 29. maijā (lēmums Nr. 419, pro-
tokols Nr. 6, 23.§.) izsludināto 2019. 
gada 9. oktobra pašvaldības nekusta-
mā īpašuma „Siļķītes”, Blomes pa-
gastā, Smiltenes novadā, otro izsoli, 
jo izsolei nebija pieteicies neviens 
dalībnieks.

Atzīt par nenotikušu 2019. 50. 
gada 24. septembra nekustamā īpa-
šuma Limbažu ielā 8, Smiltenē, no-
mas tiesību izsoli.

Atteikties pirkt 2019. gada 51. 
25. oktobra izsolē nosolīto nekusta-
mo īpašumu Dārza ielā 5, Smiltenē, 
Smiltenes novadā (reģistrēts Smil-
tenes pilsētas zemesgrāmatas noda-
lījumā Nr. 100000103553, kadastra 
numurs 9415 001 0417), kas sastāv 
no zemes gabala ar kadastra apzīmē-
jumu 9415 001 0417 ar kopējo platī-

bu 1103 kv.m (zemes kopplatība pēc 
kadastrālās uzmērīšanas) un dzīvoja-
mās mājas ar kadastra apzīmējumu 
9415 001 0401 002.

Neiebilst  AS „LATVIJAS 52. 
VALSTS MEŽI” (reģistrācijas nu-
murs: 40003466281) pārvaldīšanā 
nodotā valsts nekustamā īpašuma 
„Zaķīšu masīvs” (kadastra numurs 
94480040136, adrese: Brantu pa-
gasts, Smiltenes novads) sastāvā 
esošā zemes vienībā ar kadastra apzī-
mējumu 94480040051 atrodošos bez-
īpašnieka būvju – dzīvojamās mājas 
(kadastra numurs 94480040137001) 
un saimniecības ēkas (kadastra nu-
murs 94480040137002) ar adresi: 
„Sūnekļi”, Brantu pagasts, Smiltenes 
novads, LV-4708, nojaukšanai, jo 
būves ir pilnīgi vai daļēji sagruvušas 
un nonākušas tādā tehniskajā stāvok-
lī, ka ir bīstamas un bojā ainavu.

Piekrist A/S „Smiltenes 53. 
piens” piedāvājumam atpirkt no ne-
kustamā īpašuma ar adresi Cēsu iela 
10, Blome, Blomes pagasts, Smil-
tenes novads, (kadastra numurs 
94460060088) īpašnieka  – dzīvokļu 
īpašnieku kopības, tai piederošo zemi 
zem transporta ceļa, kas nodrošina 
piekļuvi A/S „Smiltenes piens” ražot-
nei Cēsu ielā 8, Blomē, Blomes pagas-
tā, Smiltenes novadā, 50 m2 vairāk vai 
mazāk cik uzrādīsies dabā, par vieno-
šanās cenu – 100,00 euro par vienu 
pārdodamās zemes kvadrātmetru.

Atzīt par bezcerīgu un iz-54. 
slēgt no uzskaites debitora parādu ar 
kopējo summu uz 2019. gada 1. ok-
tobri 210,84 euro (divi simti desmit 
euro 84 centi) saskaņā ar lēmuma 
pielikumu.

Atzīt par bezcerīgiem un 55. 
izslēgt no uzskaites debitoru parā-
dus par dzīvokļa īri ar parādu kopē-
jo debitoru parādu summu uz 2019.
gada 1. novembri 155,96 euro (viens 
simts piecdesmit pieci euro 96 centi) 
saskaņā ar lēmuma pielikumu.

Apstiprināt Projektu līdzfi -56. 
nansēšanas konkursa nevalstiskajām 
organizācijām Smiltenes novadā 
2019. gada konkursa 2. kārtas rezul-
tātus un slēgt vienošanās par līdzfi -
nansējuma piešķiršanu ar sekojošiem 
pieteikumu iesniedzējiem:

56.1. Projekts „Tērpi VPDK 
„Varis””, iesniedzējs biedrība „Lau-
ku iedzīvotāju sadarbības apvienība 
„Variņi”” – piešķirt līdzfi nansējumu 
272,00 EUR apmērā;

56.2. Projekts „Amatu skola 
Smiltenē – ādas apstrāde”, iesnie-
dzējs biedrība „Sabiedrība un attīstī-
ba” – piešķirt līdzfi nansējumu 135,00 
EUR apmērā;

56.3. Projekts „Tautas tērpu iz-
gatavošana – iegāde 1. – 2. klases 
tautas deju kolektīvam „Buciņi” un 
jauniešu deju kolektīvam „Buki””, 
iesniedzējs biedrība „Buki-Buciņi” – 
piešķirt līdzfi nansējumu 491,13 EUR 
apmērā;

56.4. Projekts „Telpu iekārto-
jums ērtākam darbam TLMS „Smil-
tene””, iesniedzējs “Sabiedrība un 
attīstība”- piešķirt līdzfi nansējumu 
199,65 EUR apmērā;

56.5. Projekts „Handicraft Fes-
tival - Transnational cooperation 
project”, iesniedzējs „Abulas lauku 
partnerība” – piešķirt daļēju līdzfi -
nansējumu 656,45 EUR apmērā;

56.6. Projekts „18.gs. Vidzemes 
tērpu komplekts kultūras izpratnei”, 
iesniedzējs „Sabiedrība un attīstī-
ba” – piešķirt daļēju līdzfi nansējumu 
904,35 EUR apmērā.

Par Smiltenes novada teri-57. 
torijas plānojuma 2. redakcijas nodo-
šanu publiskajai apspriešanai.

Par lokālplānojuma Grund-58. 
zāles pagasta, Aumeisteros, Smilte-
nes novadā apstiprināšanu un saisto-
šo noteikumu izdošanu.

Piekrist, ka Smiltenes no-59. 
vada pašvaldības iestāde „Smiltenes 
novada bibliotēka” slēdz sadarbības 
līgumu ar Latvijas Kultūras akadē-
mijas aģentūru „Latvijas Kultūras 
akadēmijas Latvijas Kultūras kole-
dža” par studējošo prakses vietu no-
drošināšanu.

Noteikt izmaksas par vienu 60. 
izglītojamo mēnesī Smiltenes nova-
da pašvaldības vispārējās izglītības 
iestādēs.

Noteikt izmaksas par vienu 61. 
izglītojamo mēnesī Smiltenes nova-
da pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādēs.

Par mērķdotācijas sadali 62. 
pašvaldības pamata un vispārējās 
vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību 
speciālās izglītības iestāžu un pašval-
dību profesionālās izglītības iestāžu 
pedagogu darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām Smiltenes novadā.

Par mērķdotāciju sadali 63. 
pašvaldības izglītības iestādēs bērnu 
no piecu gadu vecuma izglītošanā 
nodarbināto pedagoģisko darbinieku 
darba samaksai un valsts sociālās ap-
drošināšanas obligātajām iemaksām 
Smiltenes novadā.

Par mērķdotācijas sadali 64. 
pašvaldību speciālajām pirmsskolas 
iestādēm, internātskolām, Izglītības 
iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīs-
tības un rehabilitācijas centriem un 
speciālajām internātskolām bērniem 
ar fi ziskās un garīgās attīstības trau-
cējumiem.

Par mērķdotācijas sadali 65. 
interešu izglītības programmām pe-
dagogu daļējai darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas obli-
gātajām iemaksām.

Pagarināt ar A.Z. 2010.66. 
gadā noslēgtā īres līguma par dzī-
vojamās telpas ar adresi Limbažu 
ielā 10 dzīv. 4, Smiltenē, Smiltenes 
novads,, īri, termiņu uz vienu gadu, 
ar tiesībām īres līgumu pagarināt uz 
nākamo termiņu.

Pagarināt ar G.G. 2016.67. 
gadā noslēgtā īres līguma par dzīvo-
jamās telpas ar adresi Limbažu ielā 3 
dzīv. 4, Smiltenē, Smiltenes novads 
īri, termiņu uz vienu gadu, ar tiesī-
bām īres līgumu pagarināt uz nāka-
mo termiņu.

Par I.K. iekļaušanu dzīvo-68. 
jamās telpas izīrēšanas reģistrā.

Par E.P. iekļaušanu dzīvo-69. 

jamās telpas izīrēšanas reģistrā.
Apstiprināt Noteikumu 70. 

Nr. 13/19 „Grozījumi Smiltenes no-
vada domes 2019. gada 27. februāra 
noteikumos Nr. 5/19 „Smiltenes no-
vada pašvaldības videonovērošanas 
sistēmas drošības noteikumi” projek-
ta apstiprināšana”” projektu.

Apstiprināt Noteikumu 71. 
14/19 „Grozījumi Smiltenes novada 
domes 2014. gada 28. oktobra Notei-
kumos Nr. 5/14 „Dāvinājumu (ziedo-
jumu) pieņemšanas, izlietošanas un 
uzskaites kārtība Smiltenes novada 
pašvaldībā”” projektu.

Apstiprināt Noteikumu 72. 
15/19 „Reprezentācijas un pasākumu 
izdevumu uzskaites un norakstīšanas 
kārtība” projektu.

Apstiprināt nolikuma Nr. 73. 
11/19 „Grozījumi Smiltenes nova-
da domes 2011. gada 24. novembra 
Pašvaldības mantas novērtēšanas, at-
savināšanas un izsoles komisija noli-
kums” projektu.

Par izmaiņām Dāvinājumu 74. 
(ziedojumu) un dāvanu novērtēšanas 
komisijas sastāvā.

Par izmaiņām Smiltenes 75. 
novada domes Licencēšanas komisi-
jas sastāvā.

Apstiprināt Nolikuma Nr. 76. 
12/19 „Smiltenes novada domes 
Saimnieciskās darbības nodaļas no-
likums” projektu.

Apstiprināt Nolikuma Nr. 77. 
13/19 „Grozījums Smiltenes novada 
domes 2012. gada 27. septembra No-
likumā „Smiltenes novada domes Ju-
ridiskās nodaļas nolikums” projektu.

Apstiprināt Nolikuma Nr. 78. 
14/19 „Grozījumi 2010. gada 28. 
oktobra Nolikumā „Smiltenes nova-
da Pašvaldības Policijas nolikums”” 
projektu.

Apstiprināt Nolikuma Nr. 79. 
15/19 „Smiltenes novada pašvaldī-
bas iestādes „Smiltenes novada Kul-
tūras, sporta un mūžizglītības pārval-
de” projektu.

Apstiprināt Smiltenes no-80. 
vada pašvaldības iestādes „Smiltenes 
novada Kultūras, sporta un mūžiz-
glītības pārvalde” amatu vienību sa-
rakstu un mēnešalgas likmes.

Par izmaiņām Smiltenes 81. 
novada domes administrācijas amatu 
vienību sarakstā.

Atbrīvot deputāti Aiju 82. 
Cunsku no  domes Kultūras, izglītī-
bas un sporta jautājumu pastāvīgās 
komitejas locekļa pienākumu pildī-
šanas.

Ievēlēt deputātu Kārli La-83. 
piņu domes Kultūras, izglītības un 
sporta jautājumu pastāvīgās komite-
jas sastāvā.

Par Smiltenes novada paš-84. 
valdības apbalvojumu piešķiršanu.

Š.g. 22. oktobrī notika Smilte-
nes domes ārkārtas sēde, kurā tika 
pieņemti divi lēmumi:

par Smiltenes novada zī-
mola projektu

par nekustamā īpašuma ie-
gādi.

D. Kaupe,
Kancelejas nodaļas vadītāja

Saskaņā ar Smiltenes novada 
domes 2019. gada 30. oktobra lēmu-
mu Nr. 723, (protokols Nr.13, 10.§.) 
no 7.11.2019. līdz 29.11.2019. tiek 
organizēta Smiltenes novada terito-
rijas plānojuma 2. redakcijas pub-
liskā apspriešana.

Teritorijas plānojuma un Vides 
pārskata izstrādātājs: SIA „Reģio-

Paziņojums par Teritorijas plānojuma nodošanu publiskai apspriešanai
nālie projekti”, Rūpniecības iela 
32b – 501, Rīga, LV-1045, Latvija. 
Interneta mājaslapa www.rp.lv. 

Ar Teritorijas plānojuma 2. re-
dakcijas un Vides pārskata ELEK-
TRONISKO VERSIJU var iepa-
zīties Smiltenes novadā novada 
mājas lapā www.smiltene.lv, Valsts 
vienotajā ģeotelpiskās informācijas 

portālā www.geolatvija.lv/geo. 
Ar Teritorijas plānojuma 2. re-

dakcijas un Vides pārskata DRU-
KĀTIEM MATERIĀLIEM var 
iepazīties Smiltenes novada domē 
(Dārza iela 3, Smiltene) darba laikā.

Publiskās apspriešanas sa-
nāksme notiks:

Š.g. 21. novembrī plkst. 17.30 

Smiltenes novada domes ēkā Pils 
ielā 2, Smiltenē, sanāksmju zālē;

Rakstiskus priekšlikumus var 
iesniegt līdz 29.11.2019. (pasta zī-
mogs, ja sūta pa pastu) plkst. 16:00 
Smiltenes novada domē, Dārza ielā 
3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-
4729.

Elektroniski tīmekļa vietnē – 

https://geolatvija.lv/geo/tapis vai 
pa e-pastu dome@smiltene.lv.

Apmeklētājus pieņem domes 
darba laikā Smiltenes novada domē 
Attīstības un plānošanas nodaļā, 
Dārza iela 3, Smiltenē.

Sarmīte Daudziete,
Teritorijas plānotāja
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Pašvaldībā
Pasākuma „Smiltenes novada 

uzņēmējs” laikā Latvijas valdības 
vārda uzņēmējus sveica Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības 
ministrs Juris Pūce, kurš atzinīgi 
novērtēja to, ko uzņēmēji ir pavei-
kuši Smiltenē un caur to arī visai 
Latvijai: „Uzņēmējs ir cilvēks, kas 
ir gatavs riskēt, kas ir gatavs uzņem-
ties visu mūsu vietā atbildību,  vai 
sanāks vai nesanāks. To nekad ne-
var zināt, nav nekādu garantiju. Uz-
ņēmēji, tādi kā jūs – jūs turaties un 
cīnaties, tāda veidā ar savu darbu un 
veiksmi, ar centību panākat kopīgu 
rezultātu. Kopīgais rezultāts – tās ir 
darba vietas, ekonomikas izaugsme, 
vieta, kur Latvijas iedzīvotāji vēlas 
dzīvot un strādāt. Vēlos teikt mil-
zīgu paldies par to, ko jūs esiet iz-
darījuši te Smiltenē un caur to visai 
Latvijai. Jūsu darbs ir nozīmīgs un 
vērtīgs. Jūsu turēšanās un cīnīšanās 
tiek novērtēta!”

Pasākumā pašvaldība godināja 
Smiltenes novada uzņēmējus, kuri 
veiksmīgi un godprātīgi darbojas 
savā nozarē, sekmējot uzņēmējdar-
bības vides attīstību novadā. Kopā 
tika pasniegtas 12 balvas astoņās 
nominācijās.

Nominācijā „Lielākais no-
dokļu maksātājs Smiltenes no-
vada pašvaldības budžetā 2018. 
gadā” nemainīgi savas pozīcijas 
saglabāja visi trīs novada uzņē-
mēji SIA „Firma Madara 89”, 
SIA „8 CBR” un AS „Smiltenes 
piens” .

SIA „Firma Madara 89” – ir 
viens no lielākajiem pārtikas un ne-
pārtikas preču vairumtirdzniecības 
un mazumtirdzniecības uzņēmu-
miem Latvijā. Uzņēmums turpina 
strauji attīstīties, palielinot realizāci-
jas apjomus, atverot jaunas tirdznie-
cības vietas, un pagājušā gadā apgro-
zījums sasniedza jau vairāk  kā 127 
milj. EUR. Uzņēmuma darbinieku 
skaits arī katru gadu pieaug, 2018. 
gadā kopumā uzņēmumā strādāja 
vairāk kā 1500 darbinieku, no ku-
riem 434 ir Smiltenes novadā reģis-
trētie iedzīvotāji. Uzņēmums 2018. 
gadā iedzīvotāju ienākuma nodok-
ļos ir iemaksājis 381 923  eiro.

SIA „8 CBR” – ir viens no va-
došajiem ceļu būves uzņēmumiem 
Latvijā, kura apgrozījums pagāju-
šajā gadā pieaudzis līdz 26,87 milj. 
EUR. Apgrozījuma lielāko daļu 
sastāda ieņēmumi no būvdarbiem, 
kā arī pakalpojumu un preču reali-
zācija. Uzņēmuma kopējais darbi-
nieku skaits 2018. gadā bija vairāk 
kā 230, no kuriem 163 ir Smilte-
nes novadā reģistrētie iedzīvotāji. 
Uzņēmums 2018. gadā iedzīvotāju 
ienākuma nodokļos ir iemaksājis 
321 671 EUR. Uzņēmuma misija 
ir, lai cilvēki varētu nokļūt viens 
pie otra – droši, mierīgi un ērti!

AS „Smiltenes piens” – ir se-
nākais uzņēmums Smiltenes nova-
dā, kurš ir arī viens no lielākajiem 
piena produktu ražotājiem Latvijā. 
2018. gadā uzņēmuma apgrozījums 
pieauga līdz 19 milj. eiro, kas ir par 
7,6% vairāk nekā gadu iepriekš. Uz-
ņēmumā strādā 137 Smiltenes nova-
dā reģistrēti iedzīvotāji. 2018. gadā 
uzņēmums iedzīvotāju ienākuma 
nodokļos ir iemaksājis 221 068,15 
eiro.

Nominācijā „Lielākās ražo-
šanā piesaistītās investīcijas 2018.
gadā”, kurā laureāti tiek noteikti, 
izvērtējot Lauku atbalsta dienesta, 
Attīstības fi nanšu institūcijas „AL-
TUM”, Latvijas Investīciju un attīs-
tības aģentūras, Centrālās fi nanšu un 
līgumu aģentūras datus par piesais-
tītām lielākām investīcijām 2018.
gadā, apbalvojumus saņēma:

ZS „Bērži” –  Grundzāles pa-
gasta zemnieku saimniecība ir di-
bināta 1996. gadā un nodarbojas ar 
piena lopkopību. Saimniecībā dar-
bojas visa ģimene, pārraugot vai-
rāk nekā 200 liellopu. 2018. gadā 
ar Lauku atbalsta dienesta atbalstu 
saimniecība ir īstenojusi projektu, 
kurā piesaistījusi investīcijas 476 
272 eiro apmērā, uzbūvējot jaunu 
liellopu novietni un iegādājoties jau-
nu slaukšanas robotu sistēmu.

ZS „Dimanti” – ģimenes saim-
niecība nodarbojas ar piena lopkopī-
bu jau no 1993. gada. Kopš  2009.
gada ir uzsākuši arī piena pārstrādi 
un kā mājražotāji piedāvā pircējiem 
23 dažādus sierus, jogurtus ar pašu 
gatavotiem ievārījumiem, biezpie-
nu, sviestu un citus piena produktus. 
Saimniecībā ir ap 300 slaucamās 
govis, bet kopā pavisam ap 700 liel-
lopu. 2018. gadā saimniecība, lai 
veicinātu attīstību, īstenojot projek-
tu, ir iegādājusies trīs jaunus slauk-
šanas robotus un jaunus ražošanas 
pamatlīdzekļus, tai skaitā lauku 
veltni, rituļu presi, pļaujmašīnu un 
citus, piesaistot 197 500 eiro lielas 
investīcijas.

AS „Smiltenes piens”– piena 
pārstrādes uzņēmums AS “Smilte-
nes piens” realizē dažādus inves-
tīcijas projektus, lai modernizētu, 
automatizētu ražošanas procesus un 
palielinātu ražošanas efektivitāti, 
piemēram, 2018. gadā uzņēmums 
ar Lauku atbalsta dienesta atbalstu ir 
īstenojis projektu, veicot piesaistītās 
investīcijas 133 228 eiro apmērā ra-
žošanas notekūdeņu attīrīšanas sis-
tēmas modernizācijā un iegādājoties 
trauciņu aizkausēšanas iekārtu, kā 
arī AS „Smiltenes piens” ir iecerējis 
realizēt projektus, kas veicinās jau-
nu produktu izstrādi un sortimenta 
optimizāciju.

Nominācijā „Sociāli atbil-
dīgs uzņēmums” balvu saņēma 
vairumtirdzniecības uzņēmums 
SIA „Lauku apgāds un melio-
rācija”, kurš aktīvi līdzdarbojies 
sabiedriski nozīmīgās aktivitātēs. 
2018. gadā uzņēmums ziedojis dzi-
ju biedrībai „Pūra lāde”, lai no tās 
noadītu siltus zeķīšu un cepurīšu 
komplektus priekšlaikus dzimuša-
jiem mazuļiem. Uzņēmums aktīvi 
atbalsta pasākumus un nometnes, 
kuru mērķauditorija ir bērni un maz-
nodrošinātie iedzīvotāji, dāvinot da-
žādus materiālus pasākuma nodro-
šināšanai – kokmateriālus, dzijas, 
fl oristikas un citus materiālus. Tāpat 
uzņēmums aktīvi iesaistās Nodarbi-
nātības valsts aģentūras pasākumos 
un vasaras brīvlaikā darbu nodroši-
nāja vairāk kā 6 skolēniem.

Nominācijā „Ieguldījums 
Smiltenes novada tēla populari-
zēšanā” balvu saņēma SIA „Smil-
tene Impex”, kurš ir dibināts 1994.
gadā un tā  mērķis bija radīt uzņē-
mumu, kurš veicinātu Latvijas mē-
beļu ražotāju produkcijas eksportu 

un rūpētos par pastāvīgu realizācijas 
tirgu nodrošināšanu. Šogad uzņē-
mums atzīmēja jau 25 savas darbī-
bas gadus. Kokapstrādes uzņēmums 
pieder pie nozares līderiem Latvijā 
un eksportē savu saražoto produk-
ciju ar augstu pievienoto vērtību uz 
vairāk nekā 20 pasaules valstīm, tajā 
skaitā uz Japānu, Dienvidkoreju, 
Ķīnu, Ēgipti, Pakistānu, Lielbritāni-
ju un Īriju. Uzņēmums nepārtraukti 
paplašina potenciālo pircēju loku, 
piedaloties nozares izstādēs, tirdz-
niecības misijās un kontaktbiržās. 
Smiltenes vārds lasāms uz katra sa-
ražotās produkcijas iepakojuma, kas  
tālāk tiek eksportēts, nesot ne tikai 
uzņēmuma, bet arī Smiltenes vārdu 
pasaulē.

Nominācijā „Smiltenes nova-
da jaunais uzņēmējs” balva tika 
piešķirta SIA „Pērle G”, kuri 
darbojas informāciju tehnoloģiju 
(IT) nozarē. Tā ir viena no visstrau-
jāk augošajām tautsaimniecības 
nozarēm, kas kļūst aizvien populā-
rāka. To apliecina gan pieaugošais 
IT uzņēmumu skaits, gan arī šo ko-
mersantu fi nanšu rādītāji. Smiltenes 
novada uzņēmums SIA „Pērle G” ir 
uzsācis savu darbību 2016. gadā un 
jau tagad ir spējis uzrādīt labus fi -
nanšu radītājus. Uzņēmuma darbība 
ir informācijas tehnoloģiju nozare, 
sniedzot programmēšanas pakalpo-
jumus, veidojot datu bāzes un infor-
māciju sistēmas dažādiem ārzemju 
uzņēmumiem. Galvenie klienti nāk 
arī no tādām valstīm, kā ASV. 

Nominācijā „Smiltenes no-
vada labākais darba devējs” 
balvu saņēma SIA „Mežvalde 
AD”- mežizstrādes uzņēmums 
ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi 
un stabilu reputāciju gan savā 
darbības nozarē, gan kā darba 
devējs. Uzņēmuma galvenie darbī-
bas virzieni ir meža īpašumu pirk-
šana, mežizstrāde un kokmateriālu 
transportēšana  gan Latvijā, gan 
Igaunijā. 2018.gadā uzņēmumā 
strādāja vairāk nekā 25 darbinieki, 
no kuriem 12 ir Smiltenes novadā 
reģistrēti iedzīvotāji.

Nominācijā „Uzņēmējdar-
bības būve” balvu saņēma kok-
apstrādes uzņēmums SIA „LV 
Timber”, agrāk zināms kā SIA 
„Eirotilts”, kurš ir dibināts 2006.
gadā un strādā Smiltenes nova-
da Bilskas pagastā. Pēdējos gados 
uzņēmums attīstījis savu ražošanas 
teritoriju, realizējot vairākus būv-
niecības projektus. 2018. gadā uz-
ņēmums nodeva ekspluatācijā katlu 
mājas kompleksu un kokapstrādes 
instrumentu apkopes centru. Darbs 
pie teritorijas attīstības turpinās, jo 
tiek būvētas jaunas ražošanas ēkas, 
tādējādi attīstot ne tikai uzņēmumu, 
bet arī lauku teritoriju Bilskas pa-
gasta Loberģos.

Nominācijā „Inovācija” balvu 
saņēma SIA „AW Latvia” – viens 
no Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūras TOP 5 eksportspējīgā-
kajiem uzņēmumiem, jo vairāk kā 
90% savas produkcijas eksportē uz 
vismaz 30 pasaules valstīm. Uzņē-
mums rada ekoloģisku, otrreiz pār-
strādātu sienu apdares materiālus, 
kas gatavoti ar rokām īpašā tehnikā  
un ir unikāli. Ar saviem ekoloģiska-
jiem un inovatīvajiem sienu apdares 
risinājumiem uzņēmums piedalās 

Balvu SIA „Lauku apgāds un meliorācija” pasniedza Nodarbinātības 
valsts aģentūras direktore E. Simsone.

Balvu SIA „Smiltenes impex” 
pasniedza domes priekšsēdētāja 

vietnieks K. Lapiņš. 

Balvu SIA „Mežvalde AD” 
pasniedza 13. Saeimas deputāts 

A. Ašeradens.

SIA „8 CBR”, 13. Saeimas deputāte I. Krapāne, uzņēmēja G. Mūrniece. 

turpinājums no 1. lpp.

Domes priekšsēdētājs G. Kukainis ar novada uzņēmēju G. Mūrnieci.
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Balvu SIA „LV Timber” pasniedza domes 
deputāts E.Avotiņš.

arī dažādās izstādēs gan Lat-
vijā, gan ārzemēs.

Papildus pašvaldības 
apbalvojumiem, pasākuma 
laikā Attīstības fi nanšu insti-
tūcijas „ALTUM” Vidzemes 
reģiona vadītāja Olita Untāla 
pateicības rakstus par mērķ-
tiecīgu uzņēmuma attīstību 
pasniedza SIA „Latwing”, bet 
par uzņēmējdarbības attīstību 
lauku teritorijā – ZS „Veccep-
ļi”. Latvijas Tirdzniecības un 
rūpniecības kameras priekš-
sēdētājs Aigars Rostovskis 
pasniedza pateicības rakstu 
uzņēmējai Gitai Mūrniecei, 
bet AS „Citadele banka” pri-
vātpersonu apkalpošanas direkci-
jas vadītāja Anna Fišere-Kalķe SIA 
„Vudlande” īpašniekam Mārim 
Zālītim. Pasākumā 13. Saeimas 
deputāte Ieva Krapāne LR Ekono-
mikas ministrijas pateicības rakstus 
par ieguldījumu Smiltenes novada 

Balvu SIA „AW Latvia” pasniedza VARAM 
ministrs J. Pūce.

attīstībā pasniedza AS „Smiltenes 
piens”, SIA „Madara 89” un SIA „8 
CBR”.

Šogad pasākumu vadīja Ar-
mands Simsons, koncertu sniedza 
grupa „Latvian Blues Band” un 
svētku balli spēlēja grupa „Dziļi 

violets”. Smiltenes novada dome 
pateicas uzņēmējiem par dalību pa-
sākumā un ieguldījumu Smiltenes 
novada attīstībā. Paldies vēlamies 
teikt arī visiem sadarbības part-
neriem, kas palīdzēja šos svētkus 
radīt: Evai Mincei un ziedu salona 

„Laura” kolektīvam, Inesei 
Brakmanei un SIA „Vibo” 
komandai, Agijai Sinkai un 
SIA „Agne 97”, SIA „Mar-
tandi” komandai, Uģim Sir-
majam no SIA „S Visual”, 
Jurim Rozenbergam un  SIA 
„Rozenbergi” komandai,  
Smiltenes pilsētas Kultūras 
centra kolektīvam un pasā-
kuma radošajai darba gru-
pai!

Mēs varam būt lepni 
par mūsu cilvēkiem, kuri 
rada un dara!

Informācijai:
Konkursa pretendentus 

konkursa komisija noteica 
pamatojoties uz Valsts ieņēmu-
ma dienesta, Uzņēmumu reģistra, 
LURSOFT, Lauku atbalsta dienes-
ta, attīstības fi nanšu institūcijas 
“ALTUM”, Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūras, Centrālās fi -
nanšu un līgumu aģentūras, Smil-

tenes novada domes u.c. datiem. 
Pretendentus izvērtēja vērtēšanas 
komisija septiņu locekļu sastāvā, 
kurā iekļauti trīs domes deputāti, 
domes izpilddirektors, Vidzemes 
plānošanas reģiona pārstāvis, At-
tīstības fi nanšu institūcijas „AL-
TUM” pārstāvis, Valmieras Biznesa 
un inovāciju inkubatora pārstāvis.

Uz šo pasākumu Smiltenes 
novada pašvaldība aicināja nova-
da uzņēmējus, kuri atbilst vismaz 
vienam no kritērijiem, kā piem., ir 
nomināciju saņēmēji; apgrozījums 
par pēdējo noslēgto gadu ir lielāks 
par 70 000 EUR, ieturētā iedzīvo-
tāju ienākuma nodokļa summa par 
pēdējo noslēgto gadu ir lielāka par 
2500 EUR; ir pašvaldības sadarbī-
bas partneri uzņēmējdarbības vei-
cināšanas projektu īstenošanā un 
citi kritēriji.

Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: A. Melderis

Smiltenes deju kopas  „Pī-
lādzītis” vadītājai Raitai Lindei par 
aktīvu sabiedrisko darbu un ieguldī-
jumu novada vārda popularizēšanā 
Latvijā; 

SIA  „Vudlande” īpašnie-
kam Mārim Zālītim par atbalsta 
sniegšanu Smiltenes novada un 
Latvijas sportistiem savu mērķu sa-
sniegšanai un sporta infrastruktūras 
sakārtošanai; 

Laikraksta  „Ziemeļlatvija” 
žurnālistei Sandrai Pētersonei par 
ilggadēju ieguldījumu un objektīvas 
informācijas nodošanu, atspoguļo-

šanu laikraksta lasītājiem; 
Smiltenes novada biblio-

tēkas vadītājai Intai Mežulei par 
profesionālu pieeju un ieguldījumu 
novada bibliotēku pakalpojumu uz-
labošanā;  

Bilskas pagasta pārvaldes 
bibliotekārei un lietvedei Maldai 
Pabērzai par godprātīgu un pašaiz-
liedzīgu, sabiedriski aktīvu darbu 
pagasta labklājības nodrošināšanā;

Smiltenes novada biblio-
tēkas bibliogrāfei Aldai Liukei par 
ilggadēju darbu un nozīmīgu iegul-
dījumu novadpētniecības jomā; 

Grundzāles pagasta ama-

tierteātra „Cik jaudas!” režisorei 
Dzintrai Mednei par ieguldījumu 
amatiertmākslas attīstībā Grundzā-
les pagastā un novadā un aktīvu sa-
biedrības līdzdalības veicināšanu.  

Pateicības rakstus, kurus pie-
šķir par godprātīgu darbu, aktīvu 
dalību pašvaldības rīkotajos pasāku-
mos, par ieguldījumu izglītībā, kul-
tūrā, tautsaimniecībā, sabiedriskajā 
darbā un par sadarbību ar Smiltenes 
novada domi, šogad pasniegs:

Ilggadējai Smiltenes pirms-
skolas izglītības iestāžu pavārei Lī-
vijai Tiļčikai par godprātīgu darbu 
Smiltenes pirmsskolas vecuma bēr-

nu ēdināšanā 39 gadu garumā. 
Launkalnes sākumskolas 

skolotājai Ligitai Balterei  par ilg-
gadēju un godprātīgu pedagoģisko 
darbu 33 gadu garumā. 

Par godu apbalvojumu saņēmē-
jiem un ikvienam klātesošajam pasā-
kuma otrajā daļā izskanēs koncertuz-
vedums „Zelta krustiņš” pēc Jāņa 
Klīdzēja stāsta motīviem. Latviešu 
ziņģēm un tautasdziesmām apvīto 
stāstu par dullo ermoņiku spēlmani 
Benediktu izstāstīs un izdziedās Jā-
nis Streičs, Viktorija Streiča, Ka-
rina Lučiņina, Sarmīte Rubule, 
Jānis Paukštello un Mārtiņš Eg-

liens. Tā būs sirsnīga vakarēšana, kā 
izcilā latviešu režisora bērnībā, kad 
ziemas vakaros sanā ca kaimiņ ienes, 
lai, darinot lī dzpaņ emtos rokdarbus, 
varē tu klausī ties, ko Streič u Jā nī tis 
tā m lasī ja priekš ā . Pasākumu vadīs 
aktrise un dziedātāja Vita Baļču-
naite. 

Mīļi gaidīsim ikvienu, lai kopā 
sveiktu mūsu Latvijas 101. gadadie-
nu!

Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Madara Mūrniece,
Smiltenes pilsētas Kultūras centra 

mākslinieciskā vadītāja 

turpinājums no 1. lpp.

Aicināti pieteikties nekustamo īpašumu izsolēm
Smiltenes novada dome 2019.

gada 19. decembrī rīko pašvaldī-
bas nekustamo īpašumu izsoles:

1. Dakteru iela 37-2, Smiltenē, 
Smiltenes novadā, (kadastra numurs 
9415 900 1120). Īpašums sastāv no 
dzīvokļa 36,1 m2 platībā, 361/1551 
kopīpašuma domājamās daļas no 
daudzdzīvokļu mājas, 361/1551 
kopīpašuma domājamās daļas no 
saimniecības ēkas un 361/1551 kop-
īpašuma domājamās daļas no  mājai 
piesaistītā zemes gabala. Izsoles ob-
jekta sākumcena noteikta 5440,00 
euro (pieci tūkstoši četri simti četr-
desmit euro 00 centi).

2. Dakteru iela 37-4, Smiltenē, 
Smiltenes novadā, (kadastra numurs 
9415 900 1119). Īpašums sastāv no 
dzīvokļa 20,3 m2 platībā, 203/1551 
kopīpašuma domājamās daļas no 
daudzdzīvokļu mājas, 203/1551 
kopīpašuma domājamās daļas no 
saimniecības ēkas un 203/1551 kop-
īpašuma domājamās daļas no mājai 
piesaistītā zemes gabala. Izsoles ob-
jekta sākumcena noteikta 3440,00 
euro (trīs tūkstoši četri simti četr-
desmit euro 00 centi). 

3. „Siļķītes”, Blomes pagastā, 
Smiltenes novadā, (kadastra numurs 

9446 006 0270). Īpašums sastāv no 
divām zemes vienībām ar kadastra 
apzīmējumu 9446 006 0270  3,83 
ha un 9446 006 0269  0,94 ha platī-
bā, un četrām ēkām. Izsoles objekta 
sākumcena noteikta 13120,00 euro 
(trīspadsmit tūkstoši viens simts 
divdesmit euro).

4. „Mežciems” – 5, Launkalnes 
pagastā, Smiltenes novadā, kadastra 
numurs 9470 900 0337. Īpašums sa-
stāv no dzīvokļa 45,1 m2 platībā un 
451/5132 kopīpašuma domājamās 
daļas no būvēm ar kadastra apzīmē-
jumu 9470 014 0143 001, 9470 014 
0143 002, 9470 014 0143 003 un 
451/5132 kopīpašuma domājamās 
daļas zemes ar kadastra apzīmēju-
mu 9470 014 0143. Izsoles objekta 
sākumcena noteikta 2680 euro, sa-
maksu varēs veikt piecu gadu laikā.

5. „Mežciems” – 8, Launkalnes 
pagastā, Smiltenes novadā, kadastra 
numurs 9470 900 0341. Īpašums sa-
stāv no dzīvokļa 32,9 m2 platībā un 
329/5132 kopīpašuma domājamās 
daļas no būvēm ar kadastra apzīmē-
jumu 9470 014 0143 001, 9470 014 
0143 002, 9470 014 0143 003 un 
329/5132 kopīpašuma domājamās 
daļas zemes ar kadastra apzīmējumu 

9470 014 0143.
Izsoles objekta sākumcena no-

teikta 2180 euro, samaksu varēs 
veikt piecu gadu laikā.

„Mežciems” – 9, Launkalnes 
pagastā, Smiltenes novadā, kadastra 
numurs 9470 900 0334. Īpašums sa-
stāv no dzīvokļa 54,3 m2 platībā un 
543/5132 kopīpašuma domājamās 
daļas no būvēm ar kadastra apzīmē-
jumu 9470 014 0143 001, 9470 014 
0143 002, 9470 014 0143 003 un 
543/5132 kopīpašuma domājamās 
daļas zemes ar kadastra apzīmēju-
mu 9470 014 0143. Izsoles objekta 

Smiltenes novada dome 2019. gada 19. decembrī rīko zemes nomas tiesību mutisku izsoli:

Nosaukums Kadastra 
apzīmējums

Platība 
(ha)

t.sk. 
LIZ

Nomas līguma 
termiņš (līdz)

Izsoles 
sākumcena 

(euro)

Izsoles 
minimālais 

solis
„Lūkupe”, Palsmanes pag., 
Smiltenes nov. 9474 004 0483 0,7 0,7 31.12.2024. 30,80 5.00

„Upeslīči”, Grundzāles 
pag., Smiltenes nov. 9458 010 0115 4,21 2,2 31.12.2024. 96,80 5.00 

Pieteikšanās dalībai izsolē saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada domē, Dār-
za ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā līdz 
2019. gada 17. decembrim (ieskaitot). Plašāku informāciju par izsoļu norises laikiem, vietu un noteikumiem 
skatīt www.smiltene.lv sadaļā „Pašvaldība/Izsoles”, vai griezties Smiltenes novada domes Valsts un pašvaldības 
vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 3, Smiltenē.

Ieva Meldere,
Nekustamo īpašumu speciāliste

sākumcena noteikta 2980 euro, sa-
maksu varēs veikt piecu gadu laikā.

„Veckainaiži”-3, Launkalnes 
pagastā, Smiltenes novadā, (kadas-
tra numurs 9470 900 0330), Īpašums 
sastāv no dzīvokļa 29,7 m2 platībā, 
290/2102 kopīpašuma domājamās 
daļas no daudzdzīvokļu mājas un 
290/2102 kopīpašuma domājamās 
daļas no mājai piesaistītā zemes-
gabala (kadastra apzīmējums 9470 
004 0086). Izsoles objekta sākum-
cena noteikta 800,00 euro (astoņi 
simti euro).

Pieteikšanās dalībai izsolē sa-
skaņā ar izsoles noteikumiem tiek 
veikta Smiltenes novada domē, 
Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes 
novadā, Valsts un pašvaldības 
vienotajā klientu apkalpošanas 
centrā līdz 2019. gada 17. decem-
brim (ieskaitot). Plašāku infor-
māciju par izsoļu norises laikiem, 
vietu un noteikumiem skatīt www.
smiltene.lv sadaļā „Pašvaldība/Iz-
soles”, vai griezties Smiltenes no-
vada domes Valsts un pašvaldības 
vienotajā klientu apkalpošanas cen-
trā, Dārza ielā 3, Smiltenē.

Pabeigti būvdarbi projektā „Strantes vējdzirnavu atjaunošana”

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienesta

2019. gada 18. oktobrī pabeigti 
būvdarbi projektā „Strantes vējdzir-
navu atjaunošana”,   „Dzirnaviņās”, 
Brantu pagastā. Projektā tika no-
mainīts vecais grīdas dēļu segums 
2. un 3. stāvā, izbūvētas trepju atda-
lošās starpsienas, uzstādītas trepju 
margas, kā arī radīta gan biedrības 

biedriem,  gan Smiltenes  novada ie-
dzīvotājiem estētiska vide.

Projekta realizācija kļuva ie-
spējama piesaistot līdzekļus Eiro-

pas Lauksaimniecības fonda Lauku 
attīstībai „Latvijas Lauku attīstības 
programmas  2014. – 2020. gadam 
apakš pasākumā  „Darbības īsteno-

šana saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju””.

Būvdarbus veica SIA „OD 
Būve”. 

Projekta „Strantes vējdzirna-
vu atjaunošana” (Nr. 19-09-AL10-
A019.2202-000001) kopējas izmak-
sas ir 8255,78 eiro, no kurām Lauku 

atbalsta dienests līdzfi nansē 7430,20 
eiro un mednieku biedrības „Vidze-
me” fi nansējums ir 825,58 eiro.

Renārs Apīnis,
mednieku biedrības „Vidzeme”

valdes priekšsēdētājs 
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Pieteikuma dokumentus: CV 
(dzīves aprakstu), motivācijas vēs-
tuli un izglītības dokumentu kopi-
jas iesniegt personīgi vai pa pastu 
Smiltenes novada domes Klientu 
apkalpošanas centrā Dārza ielā 3, 
Smiltenē, Smiltenes novadā, slēg-
tā aploksnē ar norādi „Pašvaldī-

Lai uzlabotu Smiltenes novadā 
dzīvojošo bāreņu un bez vecāku gā-
dības palikušo bērnu materiālo stā-
vokli, kā arī veicinātu viņu iekļau-
šanos sabiedrībā pēc pilngadības 
sasniegšanas, 30. oktobrī Smiltenes 
novada domes sēdē tika pieņemti 
saistošie noteikumi „Par palīdzību 
bārenim un pēc pilngadības sasnieg-
šanas Smiltenes novadā”.

Līdz šim Smiltenes novada 
domē pašvaldības nodrošināto ma-
teriālo atbalstu bāreņiem un bez ve-
cāku gādības palikušajiem bērniem, 
to apmērus un saņemšanas nosa-
cījumus noteica 27.01.2016. sais-
tošie noteikumi Nr. 1/16 „Par dzī-
vokļa pabalstu bārenim un bērnam, 
kurš palicis bez vecāku gādības”, 
25.10.2017. saistošie noteikumi Nr. 

Smiltenē viesojas bērni un jaunieši no Ukrainas
No 21. līdz 27. oktobrim Smil-

tenes novadā viesojās 6 bērni, 
jaunieši un skolotāja no Čerņivcu 
apgabala Ukrainā, kuru ģimenes 
cietušas karadarbībā.

Smiltenes novada pašvaldība, 
atsaucoties uz Ukrainas vēstniecī-
bas Latvijā aicinājumu, jau trešo 
reizi organizē Ukrainas bērnu un 
jauniešu, kuru ģimenes ir cietušas 
kara darbības rezultātā, uzņemšanu, 
izmitināšanu, ēdināšanu, ekskursi-
jas un dažādas citas aktivitātes, ar 
mērķi dot iespēju viņiem paplašināt 
redzesloku, iepazīst jaunu kultūru 
un veicināt psiholoģisko atslodzi 
pēc piedzīvotā savās mājās.

Nedēļas ietvaros bērni tikās ar 
Smiltenes novada dome priekšsē-
dētāju, iepazina domes darbu, kā 
arī Smiltenes pilsētu un novadu. 

Devās ekskursijā uz Smiltenes teh-
nikumu, ZOO Ezerlejas, tāpat arī uz 
Igauniju, AHHAA zinātnes centru, 
Aura akvaparku. Viesojās Ukrainas 
vēstniecībā Rīgā, iepazina arī mūsu 
galvaspilsētu, kā arī piedalījās citās 
sagatavotajās aktivitātēs. Neska-
toties uz rudenīgajiem laika aps-
tākļiem, jauniešus ļoti iepriecināja 
jūras, Ainažu mola un Saulkrastu 
baltās kāpas apmeklējums. 

Bērnu un jauniešu uzņemšanu 
organizēja Smiltenes novada paš-
valdības iestādes – Bērnu un ģime-
nes atbalsta centrs un Bāriņtiesa. 
Paldies par ieguldīto darbu un dā-
vāto sirdsiltumu. 

Inga Kovala,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Domes priekšsēdētājs G. Kukainis, Bērnu un ģimenes atbalsta centra 
vadītājs V. Ņikiforovs kopā ar bērniem un skolotāju no Ukrainas. 

Dzimtsarakstu 
nodaļa informē

2019. gada oktobra mēnesī 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 7 
jaundzimušie, noslēgtas 2 laulības 
un sastādīti 9 miršanas reģistri. Smil-
tenes Evaņģēliski luteriskā  draudzē 
noslēgta viena laulība.

Oktobra mēnesī dzimšanas ap-
liecības saņēma 7 zēni.

Nodaļā sastādīti 9 miršanas re-
ģistri. Miruši 3 vīrieši (vecumā no 40 
līdz 78 gadiem)  un mirušas 6 sievie-
tes (vecumā no 52 līdz 94 gadiem). 
Reģistrēti miruši 3 iedzīvotāji no 
Smiltenes pilsētas, pa 2 iedzīvotā-
jiem no Bilskas un Variņu pagastiem 
un pa 1 iedzīvotājam no Launkalnes 
un Palsmanes pagastiem.

Dace Ērģele,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja  

Izsludināts konkurss uz 
pašvaldības policijas priekšnieka 

vietnieka amatu

Palielināts materiālais atbalsts bāreņiem un bez vecāku gādības 
palikušiem bērniem

14/17 „Par sociālās palīdzības pa-
balstiem Smiltenes novadā”. 

Ievērojot Labklājības ministrijas 
un Vides aizsardzības un reģionālas 
attīstības ministrijas izstrādātās vad-
līnijas par pašvaldības nodrošināto 
atbalstu bāreņiem un bez vecāku gā-
dības palikušajiem bērniem, kā arī, 
lai uzlabotu minētajai personu gru-
pai sniegto materiālo atbalstu, Smil-
tenes novada domē tika izstrādāti 
jauni saistošie noteikumi Nr. 11/19 
„Par palīdzību bārenim un bez ve-
cāku gādības palikušam bērnam pēc 
pilngadības sasniegšanas Smiltenes 
novadā” (turpmāk Saistošie notei-
kumi).

Jaunajos saistošajos noteikumos 
ir ietverts gan Ministru kabineta no-
teikumos paredzētais materiālais 

atbalsts, kas pašvaldībai jāsniedz 
bāreņiem un bez vecāku gādības pa-
likušajiem bērniem, gan pašvaldības 
palīdzība, kas šajā jomā tiek sniegta 
pēc pašvaldības iniciatīvas. 

Saistošie noteikumi paredz sep-
tiņus pabalstu veidus: 

1) vienreizēju pabalstu pat-
stāvīgas dzīves uzsākšanai;

2) vienreizēju pabalstu sadzī-
ves priekšmetu un mīkstā inventāra 
iegādei;

3) pabalstu ikmēneša izdevu-
miem bārenim, kurš mācās vai studē 
izglītības iestādē;

4) vienreizēju pabalstu re-
montmateriālu iegādei;

5) pabalstu mācību piederu-
mu iegādei;

6) dzīvokļa pabalstu;

7) pabalstu pilngadību sasnie-
guša bāreņa integrēšanai sabiedrībā.

Ņemot vērā pašreizējos eko-
nomiskos apstākļus un tirgus cenas 
valstī, Smiltenes novada dome lēma 
par atsevišķu pabalstu veidu mini-
māli noteikto atbalsta apmēru palie-
lināšanu. Palielināts vienreizējs pa-
balsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai 
no 128,06 euro uz 250,00 euro un 
vienreizējs pabalsts sadzīves priekš-
metu un mīkstā inventāra iegādei no 
250,00 euro uz 500,00 euro. 

Ar Saistošajiem noteikumiem 
tiek noteikti arī jauni materiālā at-
balsta veidi: pabalsts mācību līdzek-
ļu iegādei, uzsākot mācību gadu 
– 60,00 euro,  pabalsts remontmate-
riālu iegādei, ja piešķirta dzīvojamā 
platība Smiltenes novada  adminis-

tratīvajā teritorijā, bet tajā nepie-
ciešams veikt kosmētisku remontu 
– 250,00 euro  un pabalsts pilnga-
dību sasnieguša bērna integrēšanai 
sabiedrībā 250,00 euro apmērā.

Lai pretendētu uz kādu no Sais-
tošajos noteikumos noteiktajiem 
pabalsta veidiem, personai jāvēršas 
Smiltenes novada Sociālajā die-
nestā, uzrādot personu apliecinošu 
dokumentu un iesniedzot rakstisku 
iesniegumu, klāt pievienojot notei-
kumos noteiktos dokumentus. 

Saistošie noteikumi stāsies spē-
kā pēc to publicēšanas  ofi ciālajā 
izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. Plā-
notais laiks š.g. decembris. 

Inga Kovala,
Sabiedrisko attiecību  speciāliste

Šā gada 30. oktobrī Smiltenes 
novada domes kārtējā sēdē deputāti 
apstiprināja projektu līdzfi nansēša-
nas konkursa nevalstiskajām orga-
nizācijām rezultātus. Pašvaldības 
atbalstu saņems nevalstiskās orga-
nizācijas sešu dažādu projektu īste-
nošanai.

Projektu līdzfi nansēšanas 2019.
gada konkursa 2. kārtas pieteiku-
mu iesniegšanas termiņš bija līdz 
šā gada 11. oktobrim Norādītajā 
termiņā  saņemti septiņi projektu 
līdzfi nansēšanas pieteikumi. Smilte-
nes novada domes izveidotā un ap-
stiprinātā konkursa komisija veica 
iesniegto projektu līdzfi nansēšanas 
pieteikumu izvērtēšanu. Atbalstu sa-
ņēma šādi projektu līdzfi nansēšanas 
pieteikumi:

1. Projekts „Tērpi VPDK „Va-
ris””, iesniedzējs biedrība „Lauku 

Pašvaldības atbalstu saņems nevalstiskās 
organizācijas sešu projektu īstenošanai

iedzīvotāju sadarbības apvienība 
„Variņi”” – piešķirts līdzfi nansē-
jums 272,00 EUR apmērā;

2. Projekts „Amatu skola Smil-
tenē – ādas apstrāde”, iesniedzējs 
biedrība „Sabiedrība un attīstība" 
– piešķirts līdzfi nansējums 135,00 
EUR apmērā;

3. Projekts „Tautas tērpu iz-
gatavošana – iegāde 1. – 2. klases 
tautas deju kolektīvam „Buciņi” un 
jauniešu deju kolektīvam „Buki””, 
iesniedzējs biedrība „Buki-Buciņi” 
– piešķirts līdzfi nansējums 491,13 
EUR apmērā;

4. Projekts „Telpu iekārto-
jums ērtākam darbam TLMS „Smil-
tene””, iesniedzējs „Sabiedrība un 
attīstība” – piešķirts līdzfi nansējums 
199,65 EUR apmērā;

5. Projekts „Handicraft Fes-
tival – Transnational cooperation 

project”, iesniedzējs „Abulas lauku 
partnerība” – piešķirts daļējs līdzfi -
nansējums 656,45 EUR apmērā;

6. Projekts „18. gs. Vidzemes 
tērpu komplekts kultūras izpratnei”, 
iesniedzējs „Sabiedrība un attīstība" 
– piešķirts daļējs līdzfi nansējums 
904,35 EUR apmērā.

Projektu līdzfi nansēšanas kon-
kursam 2019. gadā kopumā Smil-
tenes novada domes budžetā tika 
atvēlēti 6000,00 EUR. Projektu 
konkursa mērķis ir ar līdzfi nansē-
jumu atbalstīt pašvaldības attīstības 
stratēģijai atbilstošas projektu idejas 
izglītības, kultūras, sporta, sociālo, 
jauniešu iniciatīvas un teritorijas 
labiekārtošanas jomās.

Zelma Mičule,
Attīstības un plānošanas nodaļas 

projektu vadītāja

Smiltenes novada dome atgā-
dina tiem zemes nomniekiem, ku-
riem zemes nomas līguma termiņš 
beidzās 31.12.2019. gadā, savlaicīgi 
uzrakstīt iesniegumu par līguma pa-
garināšanu. 

Informējam, ja iesniegums par 
zemes nomu nebūs saņemts mēneša 

Zemes nomnieku zināšanai
laikā pēc līguma termiņa beigām, ze-
mes vienības var tik  izliktas  izsolei.  

Pašvaldība aicina juridiskās un 
fi ziskās personas pieteikties nekusta-
mā īpašuma nodokļa (NĪN) nodokļa 
maksāšanas paziņojumu, kā arī ze-
mes nomas rēķinus saņemt elektro-
niski – e-pastā. Pieteikties elektro-

Smiltenes novada Pašvaldības 
policija (SNPP) 2019. gada oktob-
ra mēnesī sastādījusi 34 adminis-
tratīvo pārkāpumu protokolus, no 
kuriem 16 par Latvijas Administra-
tīvo pārkāpumu kodeksu un 18 par 
Smiltenes novada domes saistošo 
noteikumu pārkāpumiem. Reģistrēti 
177 notikumi. No kuriem 10 ga-
dījumos pārkāpumus veica nepiln-
gadīgas personas, par kuriem tika 
sastādīti administratīvā pārkāpuma 
protokoli, 4 gadījumos tika veikta 
smēķēšanas ierobežojumu pārkāp-
šana un 6 gadījumos nepilngadīgie 
lietoja vai atradās alkoholisko dzē-
rienu ietekmē. 

Smiltenes novada Pašvaldības 
policijas atskaite par 
2019. gada oktobri

SNPP atgādina, ka Bērnu tiesī-
bu aizsardzības likumā ir teikts, ka 
bērns ir 18 gadu vecumu nesa-
sniegusi persona. Administratīvā 
atbildība bērnam iestājas no 14 gadu 
vecuma. Lūdzam bērnu vecākus 
pievērst papildus uzmanību savām 
atvasēm!

Aicinām par jebkuru sabiedris-
kās kārtības pārkāpumu vai personu 
tiesību un brīvības apdraudējumu 
nekavējoties ziņot: 

28 65 99 33  vai  110.

Egija Cekula,
Smiltenes novada Pašvaldības 

policijas priekšniece       

niskai dokumentu saņemšanai var, 
rakstot uz e-pastu ilze.rusina@smil-
tene.lv.     

Lūgums zemes nomniekiem, 
kam uzrakstīti jaunie zemes nomas 
līgumi, ierasties nekustamo īpašu-
mu nodaļā, lai tos parakstītu! 

Nekustamo īpašumu nodaļa

bas policijas priekšnieka vietnieka 
amata konkursam” vai e-pastu: per-
sonals@smiltene.lv līdz 2019. 
gada 22. novembrim. Tel. informā-
cijai 64707584.

Plašāka informācija par amata 
pienākumiem un prasībām 

www.smiltene.lv sadaļā – vakances. 
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vietis. Paldies Jums saka Blomes 
pamatskolas skolēni, lai veselība un 
veiksme Jums un Jūsu cilvēkiem!

Otrs pieturas punkts  bija SIA 

Biedrība Orientēšanās sporta 
klubs „Azimuts” šobrīd īsteno pro-
jektu Nr.19-09-AL12-A019.2202-
000005 „Inventāra iegāde orien-
tēšanās, distanču slēpošanas un 
orientēšanās ar slēpēm populari-
zēšanai un attīstīšanai Grundzāles 
pagastā”.

Jau piegādāti slēpošanas trena-
žieri roku un kāju muskuļu trenēša-
nai un slēpošanas tehnikas pilnvei-
došanai, bezkontakta atzīmēšanās 
ierīces- rezultātu fi ksēšanai sacensī-
bās, ziemas orientēšanās planšetes, 

Norisinās projekta „Inventāra iegāde orientēšanās, distanču slēpošanas un 
orientēšanās ar slēpēm popularizēšanai un attīstīšanai 

Grundzāles pagastā” īstenošana

kompasi, kontrolpunktu prizmas un 
orientēšanās starta – fi niša pulks-
tenis. Daļa šī inventāra pirmo reizi 
tiks lietoti Lāčplēša dienai veltītajās 
orientēšanās sacensībās „Grundzā-
les nakts”.

Tuvākajā laikā saņemsim rol-
lerslēpes treniņiem bezsniega aps-
tākļos, slēpes, nūjas, zābakus, slēpju 

apstrādes statīvu, arī līdzsvara un 
koordinācijas treniņam paredzētos 
dažādu veidu paklājiņus.

Projekta mērķis ir veicināt spor-
tisko aktivitāšu dažādošanu, ģimeņu 
kopābūšanu sportojot svaigā gaisā 
un nodrošināt daudzveidīga sporta 
inventāra pieejamību vienlaicīgi da-
žāda auguma un fi ziskās sagatavotī-

bas sportot gribētājiem.
Projekta realizācija kļuva iespē-

jama, piesaistot Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai Lat-
vijas Lauku attīstības programmas 
2014. – 2020. gadam apakšpasāku-
ma 19.2 „Darbību īstenošana saska-
ņā ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju" līdzekļus. Pro-
jekta kopējās izmaksas ir 17558,33 
EUR, no kurām Lauku atbalsta 
dienests fi nansē 15802,49 EUR, 
savukārt 1000,00 EUR ir Smiltenes 
novada domes un 755,84 EUR  ir 

biedrības Orientēšanās sporta klubs 
„Azimuts” līdzfi nansējums. Projek-
tu plānots pabeigt līdz 2020. gada 
1. jūnijam.

Vairāk informācijas par Eiro-
pas Lauksaimniecības fondu lauku 
attīstībai (ELFLA) pieejams Eiro-
pas Komisijas tīmekļa vietnē http://
ec.europa.eu/agriculture/rural-deve-
lopment-2014-2020/index_lv.htm

Informāciju sagatavoja projekta 
vadītājs 

Māris Stabiņš

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienesta

Iedzīvotāji aicināti iesaistīties bezmaksas, veselības veicinošās aktivitātēs
Projekta „Pasākumi vie-

tējās sabiedrības veselības 
veicināšanai Smiltenes nova-
dā” ietvaros aicinām Smilte-
nes novada iedzīvotājus iesaistīties  
bezmaksas nodarbībās: 

Joga 
Nodarbību mērķis ir apgūt pras-

mes saglabāt veselību un spēkus, 
harmoniski mijiedarboties ar iekšē-
jo un ārējo pasauli, pielietot šīs pras-
mes ikdienā. Nodarbībās tiks apgū-
tas jogas pamata pozas, elpošanas 
vingrinājumi. Jogas vingrinājumi 
lieliski aktivizē ķermeni, veidojot 
to stipru un lokanu. Jogas vingri-
nājumi ir vienreizēji, jo praktizējot 
tos, enerģija tiek piesaistīta vairāk 
nekā atdota, tādēļ  pēc nodarbībām 
ir jūtams enerģijas pieplūdums un 
labs garastāvoklis.

Nodarbības notiek katru 
pirmdienu  plkst. 20.00 –  Smil-
tenes pilsētas bērnu un jaunat-
nes Sporta skolas zālē, Smiltenē 
un katru otrdienu plkst. 18.00 – 

Grundzāles kultūras nama zālē, 
Tilta ielā 5, Grundzālē. Jogas no-
darbības plānotas līdz 2020. gada 
30. aprīlim.

Peldēšanas nodarbības iedzī-
votājiem no 54 gadu vecuma 

Smiltenes novada dome orga-
nizē bezmaksas peldēšanas nodar-
bības senioriem, kurām var pieteik-
ties Smiltenes novada iedzīvotāji no 
54 gadu vecuma. Baseina un pirts 
apmeklējumi  plānoti uz Priekuļu 
peldbaseinu „RIFS” svētdienās. No-
darbības notiks 2019. gadā novem-
bra, decembra mēnešos, 2020. gadā  
janvāra, februāra, marta mēnešos, 
kuros rezervācijas jau ir veiktas. Ai-
cināti vēl pieteikties uz nodarbībām 
2020. gada aprīlī.  

Izbraukšana uz Priekuļu peld-
baseinu „RIFS” plkst. 10.00 no pie-
turas Baznīcas laukumā  16, pretī 

vecajam ugunsdzēsēju depo, 
Smiltenē. Nodarbības ilgums 
– 1 stunda. 

Iepriekšēja  pieteikša-
nās ir obligāta pie Sociālā dienes-
ta darbinieces Anitas Šteinbergas,  
zvanot pa  tel. 28680831. Lūgums 
zvanīt darba laikā.

Lekcija „Par veselības paš-
kontroli”

6. decembrī, plkst. 13.00, Pen-
sionāru  apvienības  telpās, Smil-
šu ielā 4, Smiltenē, notiks tikšanās 
ar ģimenes ārsti Evitu Zušmani un 
ārstu onkologu, kīmijterapeitu Tiju 
Zaļkalni. 

Cilvēka dabā ir tendence sava 
organisma raidītos signālus nolikt 
otrā plānā, nepievēršot tiem pietie-
kami lielu uzmanību. Mūsdienās par 
aktualitāti kļuvušas onkoloģiskās 
saslimšanas, kas plaši izpaužas, ne-
šķirojot iedzīvotājus pēc to vecuma, 
dzimuma vai kādiem citiem kritēri-
jiem. Tā var piemeklēt ikvienu, jeb-
kurā laikā.  Tikšanās ar speciālistiem 

vienmēr palīdz noskaidrot atbildes 
nezināmajam un pielāgoties jaunām 
situācijām, lai kādas likstas piemek-
lētu pašu vai līdzcilvēku. Būs ie-
spēja uzdot  jautājumus, noskaidrot  
pašizmeklēšanās nepieciešamību, 
vēršot uzmanību uz nepieciešamību  
laicīgi apmeklēt ārstu.  

Gaidīsim pensijas vecuma  ie-
dzīvotājus, kam rūp savas un savu 
līdzcilvēku veselības un labsajūtas 
uzturēšana ilgtermiņā. Vietu skaits 
ir ierobežots, vēlams iepriekš pie-
teikties pie R. Bormanes, zvanot  pa 
tel. 26514012.

 Veselīga  uztura meistardarb-
nīcas vecāko klašu skolēniem

Meistardarbnīcās jauniešiem 
būs iespējas iepazīt veselīga uztu-
ra pamatprincipus, pašiem veidot 
ēdienkarti un pagatavot veselīgu 
ēdienu. Tiek plānotas 8 nodarbī-
bas decembra mēnesī. Nodarbības 
notiks pēc mācību stundām un to 
garums – 3 stundas. Vidusskolas 
vecumposmā skolēni kļūst patstāvī-

gi, taču pietrūkst praktisko iemaņu, 
tāpēc šīs meistardarbnīcas palīdzēs 
tās veidot.  Ja pareizs uzturs tiek 
ievērots jaunībā, tad šīs iemaņas un 
paradumi nezūd visā dzīves laikā.

Novembra mēnesī darbu tur-
pina  atbalsta grupas:

vecākiem, kuri  audzina  - 
bērnus līdz skolas vecumam;

vecākiem, kuri audzina - 
pusaudžus;

personām arī īpašām  vaja-- 
dzībām un viņu ģimenes locekļiem. 

Projekta ietvaros tiek organi-
zētas arī mūzikas nodarbības SIA 
„Sarkanā Krusta Smiltenes slim-
nīca” klientiem un veselīga uztura 
meistardarbnīcas senioriem PIKC 
Smiltenes tehnikumā. 

Jautājumu gadījumā par no-
darbībām un projektu aicinām sa-
zināties ar Sociālo darbinieci  Anitu 
Šteinbergu, tel. 28680831 

Anita Šteinberga,
Sociālā dienesta darbiniece

Projekta „Zivju resursu pavairo-
šana Smiltenes novada ezeros 2019.
gadā” Nr. 60 ietvaros 4. jūlijā Blo-
mes dzirnavezerā tika ielaisti 400 
līdaku mazuļi. Savukārt, 10. oktobrī 
Tepera ezers tika papildināts ar 900 
un Bilskas ezers ar 800 zandartu ma-
zuļiem. Līdaku un zandartus mazu-
ļus zivju resursu pavairošanai Smil-

Papildināti zivju resursi Blomes, Tepera un Bilskas ezeros
Smiltenes novada ezeros un radīt 
pamatu licencētās makšķerēšanas 
ieviešanai un pilnveidot aktīvā tūris-
ma attīstību. Projekta kopējās plāno-
tās izmaksas ir 822,80 EUR. Zivju 
fonda fi nansējums ir 654,15 EUR  
un pašvaldības līdzfi nansējums ir 
168,65 EUR. 

Izglītība

Par citiem ar Zivju fonda at-
balstu realizētajiem projektiem var 
izlasīt Smiltenes novada mājas lapā 
www.smiltene.lv, sadaļā Projekti.

Zelma Mičule,
Attīstības un plānošanas nodaļas 

projektu vadītāja

tenes novada ezeros piegādāja zem-
nieku saimniecība „SKALDAS” no 
Kuldīgas novada. Projekta mērķis ir 
palielināt un atjaunot zivju resursus 

Oktobra sākumā Blomes pa-
matskolā notika skolu programmas 
„Laukiem būt!” informatīvā diena, 
kurā LLKC uzņēmējdarbības kon-
sultante Valda Empele skolēnus 
iepazīstināja ar lauku profesijām, 
ar iespējām dzīvot un saimniekot 
laukos. Skolēni arī uzzināja, kur 
var apgūt šīs profesijas. Stāstījumu 
papildināja Smiltenes novada lauk-
saimnieku konsultante Laima Ābol-
tiņa, kura dalījās pieredzē par darbu 
savā krūmmelleņu saimniecībā, kā 
arī pastāstīja par veiksmīgākajām 
un darbīgākajām lauku saimniecī-
bām Smiltenes novadā. Par lauku 
saimniecībām Blomes pagastā un 
darbu un attīstību savā saimniecībā 
pastāstīja lauku konsultante Gunta 
Mangale.

Blomes pamatskola iesaistās skolu programmā „Laukiem būt!”
31. oktobrī programmas ie-

tvaros 8. – 9. klašu skolēni devās 
ekskursijā, lai praktiski redzētu, kā 
veiksmīgi saimnieko dažādu profe-
siju cilvēki laukos. Pirmā apskates 
vieta bija Rankas pagasta zemnieku 
saimniecība „Ķelmēni”, kur ir attīs-
tīta noslēgtā cikla bioloģiskā maizes 
ražošana – paši audzē rudzus un cep 
maizi. Katru dienu cilvēki Latvi-
jā var ēst savā zemē cepto maizīti. 
Mēs visi – gan skolēni, gan skolo-
tāji – nobaudījām maizīti ar bērnī-
bas garšu un izjutām  „Ķelmēnu”  
saimnieka Jura mīlestību, rūpību, 
sirsnību, uzmanību, pat patriotismu 
pret savu zemi, darbu un cilvēkiem. 
Katrs darba solis rūpīgi izplānots un 
izdomāts, katra vieta sakopta – tā 
dzīvot un strādāt var tikai īsts lat-

„Amberfarm”, kur saimnieko un 
smiltsērkšķu ražošanu attīsta jaunais 
saimnieks Andrejs Nika. Mums bija 
iespēja apskatīt un izstaigāt smilt-

sērkšķu laukus. Šobrīd saimniecībā 
notiek  būvniecība. Mēs nobaudī-
jām smiltsērkšķu tēju, sukādes un 
konfektes. Paldies saimniekam par 
interesanto un pamācošo stāstījumu. 
Lai veicas!

Ekskursijas noslēgumā pabi-
jām lauku mājās „Kalbakas”, kur 
programmas „Piena upe pankūku 
krastos” ietvaros  separējām pienu, 
pēc vecmāmiņu metodes gatavojām 
sviestu un paši cepām pankūkas, pro-
tams, arī ēdām. Paldies saimniekiem 
Līgai un Intam Augām par viesmīlī-
bu, vasaras smaržu un garšu!

Paldies Valdai un Laimai par 
doto iespēju iepazīt šos čaklos un 
sirsnīgos ļaudis!

Dzintra Palma,
Blomes pamatskolas skolotāja

Skolēni viesojas ZS „Ķelmēni”. 
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Rudens, kas ieies Smiltenes vidusskolas vēsturē
Smiltenes vidusskolas skolēni 

paplašinājuši redzesloku ASV. Pie 
skolas atklāta piemiņas plāksne 
bijušajam direktoram Elmāram 
Blīgznam. Skolēni aktīvi  iesais-
tījušies Eiropas Savienības Prog-
rammēšanas un Karjeras nedēļās, 
piedalījušies konkursā „Kultūras 
kanons, radošā un mana brīvība”. 
Ir kronēts Smiltenes vidusskolas 
jaunais prezidents Kārlis Rozītis. 
Šis rudens atnācis ar daudz spilg-
tiem un skaistiem notikumiem, 
kas ieies skolas vēsturē.

Iespēja tikties ar patiesas apbrī-
nas cienīgajiem Čikāgas latviešiem, 
kuri vairākus gadu desmitus nosar-
gājuši un joprojām uztur latviskās 
tradīcijas. Satikšanās ar pozitīvi 
noskaņotajiem, draudzībai un jau-
niem iespaidiem atvērtajiem ame-
rikāņiem. Neaizmirstamais skats uz 
Čikāgas debesskrāpjiem Mičigana 
ezera krastā, NHL kluba – Čikāgas 
„Blackhawks” pirmā šīs sezonas 
spēle, pasaulslavenu muzeju kolek-
cijas… Tas viss Smiltenes vidussko-
las skolēnu Martas Dūles, Amandas 
Pērkones, Arvīda Bāliņa, Kristapa 
Kažuro, Ronalda Kalniņa un Kārļa 
Sīmaņa atmiņā paliks uz mūžu.

„Bija vērts censties,” atgriezu-
šies mājās, atzina Smiltenes novada 
domes konkursā uzvarējušie jaunieši, 
neslēpjot, ka, nonākuši debesskrāpju 
pilsētā, bieži jutušies kā bērni, ku-
riem viss viņu ceļā ir kā liels brīnums.
„Ģimenes, kurās viesojāmies, atvēra 
mums ne tikai savas mājas durvis, 
bet arī sirdi,” stāsta Amanda. „Šis 
brauciens mums pavēra lielisku 
iespēju būt vairākās ASV skolās, 
tikties ar skolēniem un arī mums 
pašiem iepazīt citam citu tuvāk,” pa-
pildina Marta. 

Jaunieši jūtas lepni, ka viņi varē-
ja ASV skolēniem stāstīt par Latviju 
un Eiropu, piedalīties diskusijās un 
piedzīvot neviltotu interesi par valsti 
un pilsētu, no kuras nāk. Kārli ļoti uz-
runājušas arī ASV skolēnu rūpīgi sa-
gatavotās prezentācijas par Latviju.
Kristaps augstu novērtē Čikāgas lat-
viešu stāstus par viņu aizbraukšanu 
un pirmajiem dzīves gadiem ASV. 
Abi jaunieši labprāt ar šo valsti sais-
tītu arī savu nākotni.

„No sirds apbrīnoju Čikāgas lat-
viešu kopienu,” stāsta Arvīds. „Pie-
dalījāmies Miķeļdienas pasākumā 
Krišjāņa Barona latviešu skolā, ASV 
dzirdējām latviešu kora dziesmas un 
redzējām latviešu tautas dejas.” Jau-
nietis sajūsmināts arī par Čikāgas 
Mākslas institūtā, Fīlda dabas vēstu-
res muzejā, kā arī Zinātnes un indus-
trijas muzejā redzēto. Arvīdam īpaši 
atmiņā palikusi kosmosa izpētei vel-
tītā telpa, kurā varējis apskatīt NASA 
izveidoto  kapsulu, ar kuru cilvēks 
pirmoreiz veiksmīgi piezemējies uz 
Mēness virsmas. Skolēni ar lielu sa-
jūsmu atceras NHL kluba – Čikāgas 
„Blackhawks” sezonas atklāšanas 
spēli „United Center”, uz kuru iera-
dušies aptuveni 21 000 hokeja fanu.
Jaunieši pateicas Smiltenes novada 
domei par viņiem dāvāto iespēju pa-
plašināt redzesloku, kā arī skolas di-
rektorei Ilzei Verginai un Smiltenes 
Tūrisma informācijas centra vadītā-
jam Modrim Apsītim par atbalstu un 
sirsnīgo kopā būšanu brauciena laikā. 

„Vidusskolēni brauciena laikā 
viesojās arī Konkordijas universitā-
tē, kur apmeklēja profesores Astrī-
das Cīrulis lekciju matemātikā,” 
stāsta skolas direktore Ilze Vergina. 

„Ja viss izdosies, kā iecerēts, profe-
sore pavasarī ar savām lekcijām vie-
sosies Smiltenes vidusskolā. Tāpat 
būtu jauki, ja ASV latviešu ģimenes 
nākamvasar atbrauktu uz Smiltenes 
pilsētas 100. dzimšanas dienu. Esam 
viens no latviskākajiem novadiem. 
Ārzemju latviešu bērni varētu braukt 
uz šejieni, lai piedalītos dažādās va-
saras nometnēs un mācītos latviešu 
valodu.” Ilze Vergina kā ļoti emocio-
nālu un skaistu atceras arī tikšanos ar 
„Čikāgas piecīti” Armandu Birkenu.

Atklāj piemiņas plāksni biju-
šajam direktoram Elmāram Blīg-
znam

3. novembrī pie Smiltenes vi-
dusskolas ēkas Dakteru ielā 27 tika 
atklāta piemiņas plāksne bijušajam 
skolas direktoram Elmāram Blīg-
znam. Viņa vadībā Smiltenes vidus-
skola pēckara gados kļuva par pilsē-
tas kultūras un mākslas centru.

Kolēģu, skolēnu, viņu vecāku 
un ļoti daudzu smilteniešu atmiņās 
viņš vienmēr paliks kā izcila perso-
nība, kura stāvēja pāri komunistiskā 
režīma ideoloģijai, motivēja izvirzīt 
un sasniegt augstus mērķus, nekad 
neaizmirstot pamatvērtības – godī-
gumu un izglītību. Pie skolas pulcē-
jās daudz direktora laikabiedru, viņa 
bijušie kolēģi un audzēkņi, kuru at-
miņas kliedēja drēgnos rudens vējus 
un lietus mākoņus. Tiem, kuri mīl, 
ciena un novērtē stipras personības, 
vienmēr ir gaisma, kurā sildīties un 
iedvesmoties…

Piemiņas plāksne izgatavota par 
biedrības „Sabiedrības izaugsmei” 
savāktajiem ziedojumiem. Tās atklā-
šanā piedalījās arī bareljefa autors, 
mākslinieks Jānis Strupulis.

„Šī piemiņas plāksne ir pateicī-
ba direktoram Elmāram Blīgznam, 
viņa lolotajai skolai un skolotāju ko-
mandai par to, ka viņi grūtajos pēc-
kara gados spēja izveidot tik izcilu 
izglītības iestādi! Piemiņas plāksne 
ir arī dāvana Latvijas simtgadei un 
apliecinājums tam, ko mēs, latvieši, 
varam izdarīt, ja vadāmies pēc gai-
šām domām, ja mums ir svešs pro-
vinciālisms,” piemiņas pasākumā 
teica biedrības „Sabiedrības izaugs-
mei” valdes loceklis Jānis Siliņš. 
„Lai Elmāra Blīgznas popularizētās 
vērtības un viņa laikā iedibinātās tra-
dīcijas stiprina un iedvesmo arī taga-
dējo skolas kolektīvu un skolēnus,” 
vēl Jānis Siliņš.

Elmāra Blīgznas laikabiedru 
atmiņas veido būtisku mūsu valsts 
vēstures daļu. Tās raksturo vērtības, 
kas Latviju veido par stipru un neat-
karīgu valsti. Tāpēc šos atmiņu stās-
tus iecerēts savākt un apkopot.

Piedalās konkursā „Kultūras 
kanons, radošā un mana brīvība”

14. oktobrī Smiltenes vidussko-
las skolēnu komanda – Ance Pakal-
ne, Ginters Kelps (10.a klase), Linda 
Amanda Bluķe (12.a klase) un Kriš-
jānis Graudiņš (11.b klase) devās 
uz Cēsīm, lai piedalītos konkursa 
„Kultūras kanons, radošā un mana 
brīvība” pirmajā kārtā. Pasākums 
notika Cēsu vēstures un mākslas 
muzejā, Cēsu Jaunajā pilī. Skolēni 
bija sagatavojuši prezentāciju par 
trīs vērtībām Kultūras kanonā, kas, 
viņuprāt, visspilgtāk atspoguļo brī-
vības jēdzienu. Žūrijas komisija at-
zinīgi novērtēja jauniešu sniegumu 
un iedrošināja vēl vairāk meklēt at-
bildes uz sevi interesējošiem jautāju-
miem personīgajā pieredzē. Paldies 
skolotājām Ilvai Dūmiņai un Dainai 

Zelmenei, kuras skolēniem palīdzēja 
sagatavoties konkursam!

Iesaistās Eiropas Savienības 
Programmēšanas nedēļas aktivi-
tātēs

Smiltenes vidusskolas skolēni 
šoruden pirmo reizi iesaistījās Ei-
ropas Savienības Programmēšanas 
nedēļas aktivitātēs.

Nodarbības „Programmējam ar 
prieku” sākumskolas klašu skolē-
niem datorikas stundās vadīja skolo-
tāja Vita Leite, pamatskolas klašu in-
formātikas stundās - skolotāja Vera 
Rācene, pamatskolas un vidusskolas 
klašu matemātikas un informātikas 
stundās – skolotāja Sandra Pakule. 
Daudzās aktivitātes skolēnos rosi-
nājusi interesi par programmēšanu 
un vēlmi to pielietot ikdienā. Mā-
cīšanās programmēt viņiem palīdz 
labāk izprast strauji mainīgo pasauli 
un paplašināt izpratni par jaunajām 
tehnoloģijām.

„Sporto visa klase”
Smiltenes vidusskolā sports ir 

vērtība. Tāpēc skola arī šogad turpi-
na iesaistīties projektā „Sporto visa 
klase”. 1. novembrī uz aizraujošo 
„Sporto visa klase 2019” atklāšanas 
ceremoniju „Arēnā Rīga” devās 
3.a un 2.c klases skolēni. Turēsim 
īkšķus, lai mūsējiem veicas tikpat 
labi kā pagājušajā sezonā!

3. vieta zīmējumu konkursā 
„Manai robežsardzei 100”

Smiltenes vidusskolas 4.a klases 

skolniece Anete Brikmane konkursā 
„Manai robežsardzei 100” ieguva 
trešo vietu Latvijā! Anete talantu zī-
mēšanā pilnveidojusi skolas vizuālās 
mākslas pulciņā. „Jau no pirmajām 
dienām pamanīju, ka viņa ir ļoti ta-
lantīga, centīga un apzinīga skolnie-
ce,” par audzēkni saka vizuālā pulci-
ņa vadītāja Ilva Dūmiņa.

Skolotāja saviem skolēniem re-
gulāri piedāvā piedalīties dažādos 
konkursos, jo tie viņiem paver iespē-
ju parādīt savu talantu arī plašākai 
sabiedrībai un palīdz nostiprināt ticī-
bu sev. Panākumi rosina neapstāties 
pie sasniegtā, bet turpināt izaugsmi. 
Arī Anetei priekšā vēl daudz jaunu 
un skaistu iespēju.

Gustavs Stāvausis-Bērtiņš 
piedalās „Gudrs, vēl gudrāks” 
pusfi nālā

No sirds lepojamies ar 6. a kla-
ses skolnieku Gustavu Stāvausi-Bēr-
tiņu, kurš pārliecinoši parādīja savu 
erudīciju LTV raidījuma „Gudrs, vēl 
gudrāks” septītās sezonas atklāšanā, 
sesto klašu pusfi nālā!

Puisis ir interesantu faktu krā-
jējs jau kopš mazotnes. Viņam ļoti 
patīk kopā ar ģimeni skatīties eru-
dīcijas konkursus. „Kopš vien sevi 
atceros, vienmēr kopā ar mammu, 
tēti un māsu esam spēlējuši arī da-
žādas galda spēles. Erudīcijas kon-
kursam nepieciešamās zināšanas 
Gustavs ieguvis skolā un lasot žur-
nālu „Ilustrētā Junioriem”, kura abo-
nementu vienmēr saņem dāvanā no 
ģimenes Ziemassvētkos. „Sākumā, 
kad nostājos TV kameru priekšā, 
mazliet uztraucos, bet klasesbiedru 
un ģimenes atbalsts ļoti iedrošināja 
un palīdzēja koncentrēties uz būtis-
kāko. Piedalīšanās TV spēlē ir mans 
gudrākais šā rudens piedzīvojums,” 
atzīst Gustavs un ir apņēmības pilns 
nākamgad startēt atkal. 

Angļu valodas olimpiādes otrā 
kārta

29. oktobrī Smiltenes vidusskolā 
notika angļu valodas valsts 49. olim-
piāde. Lai vispusīgi pārbaudītu jaunie-
šu zināšanas un prasmes angļu valodā 
un literatūrā, olimpiādē tika ietverti 
valodas lietojuma uzdevumi, testa iz-
pratnes pārbaude un diktāts. Jaunieši, 
kuri olimpiādes 2. posmā būs startēju-
ši vislabāk, tiks izvirzīti dalībai valsts 
olimpiādes pirmajā kārtai.

Karjeras nedēļā 
Smiltenes vidusskolai rūp, lai 

tās audzēkņi atrastu ne vien šodie-
nas, bet arī nākotnes darba tirgū va-

jadzīgas profesijas. Tāpēc šā gada 
Karjeras nedēļas centrā –  sarunas 
par to, kā tuvāko gadu laikā varētu 
mainīties situācija darba tirgū un kā 
cilvēkam tajā nezaudēt savu vērtību 
arī desmit un divdesmit gadus pēc 
skolas beigšanas.

Vissirsnīgākais paldies visiem, 
kuri Karjeras nedēļā skolēniem pa-
stāstīja par savu profesiju un tās lie-
lākajiem izaicinājumiem! Smiltenes 
vidusskolas audzēkņu zināšanas kar-
jeras izglītībā bagātināja: Gints Ku-
kainis, Andris Lacbergs, Kārlis Ani-
tens, Elizabete Pičukāne, Andrejs 
Vanags, Jānis Mežulis Aigars Vel-
dre, Aija Cunska, Inese Odiņa Lai-
zāne, Jānis Leitis, Ilze Ulmane, Jā-
nis Lapiņš, Kristiāna Līdaka, Dina 
Kaupe, Andris Lapiņš, Una Kalnīte, 
Ilze Loža, Valdis Laganovskis, Jānis 
Albertiņš, VUGD „Smiltenes poste-
nis” vīri, Smiltenes policijas iecirkņa 
darbinieki, Antra un Ansis Dzērves, 
Dana Zetmane, a/s „Stora Enso” pār-
stāvji, Signe Segleniece, Armands 
Timermanis, Ēriks Ceplis, Ieva Mūr-
mane, Ivars Pupčenoks, Arnis Purs, 
Līga Valdmane, Artis Mālkalns, Jā-
nis Gļauda, Montis Rubenis, Elvis 
Kazainis, Evija Timermane, Arnis 
Platpīrs, Raitis Pudāns, Laila Tiltiņa, 
Ārija Baumane, Jānis Bērtiņš, Daiga 
Ote, Ilze Haka, Smiltenes tehnikuma 
un a/s „Smiltenes piens” darbinieki, 
Renārs Žeļezkins, Kristiāna Vincju-
na, Kaspars Putrālis, Kaspars Jēkab-
sons, Dana Purmale, Iveta Purmale, 
Eva Mince, Zanda Pukste, Ilze Dan-
ce, Māris Grizāns un Aivis Šēns.

 „Rudens karuselī”
18. oktobrī, dienu pirms rudens 

brīvlaika Smiltenes vidusskolas pir-
mo līdz ceturto klašu skolēni „grie-
zās” aizraujošā „Rudens karuselī”. 
Šis pasākums skolā pamazām kļūst 
par jauku tradīciju. Skolēni apmek-
lēja dažādas „Rudens karuseļa” sta-
cijas, kurās interesantā un atraktīvā 
veidā atkārtoja un nostiprināja bū-
tiskāko, kas rudenī jāzina un jāprot 
ikvienam sākumskolēnam.

Kronēts jaunais skolas prezi-
dents

17. oktobrī ģimeniski sirsnīgā 
un pacilājoši svinīgā gaisotnē tika 
kronēts Smiltenes vidusskolas jau-
nais prezidents Kārlis Rozītis. Viņu 
sveikt bija ieradušies no zoodārza 
izbēguši zvēri, pandas no skolēnu 
līdzpārvaldes, čūskas, kas nes laimi, 
bruņurupuči, kas prot spēlēt futbolu, 
cūkas, kas izcili spēlē šahu, zeb-
ras – jogas meistares, labākie ķengu-
ri boksā, karsējkomanda no 12.b un 
daudz, daudz citu, ļoti īpašu viesu.
Prezidentam pirms kronēšanas cere-
monijas bija jāiztur vairāki nopietni 
pārbaudījumi – tika vērtētas gan viņa 
prasmes jāt ar baltu zirgu, boksēties, 
gan spēja likt atgūt nāriņām balsi. Kār-
lim vajadzēja attēlot cūku veiksmes 
simbolu pērtiķīti, stāties pretī pie šaha 
galdiņa „Trakajam Ezim”, kas uzvarē-
jis vairāk nekā 2000 spēlēs...

Būt daudzpusīgam, zinošam, 
veiklam, mīlošam, rotaļīgam un at-
jautīgam – tas viss Smiltenes vidus-
skolas jaunajam prezidentam izde-
vās aplausu cienīgi!

Tikt ievēlētam par skolas pre-
zidentu – tas ir Kārļa sapnis jau no 
pirmās klases. Lai to piepildītu, ir arī 
daudz paveikts. 

Teksts: Baiba Vahere, 
Sandra Pakule un Ilva Dūmiņa
Foto: no Smiltenes vidusskolas 

arhīva

6. a klases skolnieks Gustavs 
Stāvausis – Bērtiņš pārliecinoši 

parādīja savu erudīciju LTV 
raidījuma „Gudrs, vēl gudrāks” 

septītās sezonas atklāšanā.

Smiltenes vidusskolas direktores vietniece Inese Raiskuma un skolēni  
„Sporto visa klase” atklāšanas ceremonijā.
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Grundzāles pamatskolā 
2019./2020. m.g. mācās 84 skolēni 
un 38 pirmsskolēni, un strādā 21 pe-
dagogs. Visi turpina ar prieku nākt 
uz skolu un apgūt jaunas zināšanas 
un prasmes mācību stundās, un pēc 
tām darbojas atbilstoši savām intere-
sēm, un piedāvājums ir ļoti plašs. 

Skolā turpinām īstenot 3 Eras-
mus+ programmas starptautiskās 
sadarbības projektus. Projektā „Ķē-
des reakcija” 4 skolotāji un 4 skolēni 
apmeklēja Rumānijas pilsētu Buzau, 
kur iepazina rumāņu dzīvesveidu, 
izglītības sistēmu un paskatījās uz 
velosipēdu kā mākslas un vēstures 
objektu. Lielākais pārdzīvojums bija 
došanās ar funikulieri 2100 m aug-
stumā kalnos. Šajā projektā skolā 
notika konkurss „Zīmē ar velosipē-
du!”, kurā, braucot ar velosipēdu un 
fi ksējot to ar kādu no aplikācijām, 
varēja uzzīmēt kādu attēlu – skolē-
ni bija radījuši gan perfekti izzīmētu 
putniņu ar knābīti, spārniņiem un 
astīti, gan savus iniciāļus, gan Lat-
vijas kontūru. Projekta ideja ir popu-
larizēt visu, kas saistīts ar velosipē-
diem, tāpēc ar prieku piedalījāmies 
Smiltenes novada rīkotājā pasākumā 
Grundzālē „Ieriteņo rudenī!” – 13 
km brauca 7 skolēni, 26 km – 10  
dalībnieki – gan skolotāji, gan sko-
lēni, gan vecāki. Pasākumā 4 skolēni 
varēja izmantot par projekta līdzek-
ļiem iegādātos velosipēdus.

Projektā „Starpdisciplinaritāte” 
īstenojām projektu metodē balstītu 
mācīšanos: 6. klases skolēni pētīja 
ūdeni no dažādiem aspektiem – so-
ciālajās zinībās diskutēja par ūdens 
resursu taupīšanas iespējām, ma-

Jaunrades konkursā „Kas mēs 
bijām, būsim, esam” uzvar Keita 
Šiliņa un Sabīne Lapiņa

12. oktobrī,  Alojā 15. gadu pēc 
kārtas norisinājās jaunrades dziesmu 
konkursa „Kas mēs bijām, būsim, 
esam” otrā – fi nāla kārta, kurā jau-
no autoru darbus atskaņoja Latvijas 
mūzikas skolu kori. Konkurss veltīts 
alojiešu novadniekam, dzejniekam 
Auseklim.

Izvērtējot gan sākotnēji  iesnieg-
to darbu partitūru, gan darba pirmat-
skaņojumu, žūrija noteica uzvarētā-
jus. Jaunākajā grupā  1. vietu iegu-
va nu jau Smiltenes mūzikas skolas 
absolvente Keita Šiliņa par savu 
kompozīciju „Sudraba jātnieks” (ar 
autores vārdiem), kuru koncertā iz-
pildīja Valmieras mūzikas skolas ko-
ris „SolLaRe” (diriģente Irēna  Zel-
ča). Savukārt 2. vietu ieguva mūsu 
skolas audzēkne Sabīne Lapiņa par 
savu kompozīciju „Āmura dziesma” 
(ar Jāņa Baltvilka vārdiem), kuru at-
skaņoja Cēsu Valsts ģimnāzijas mei-
teņu koris „Volante” (diriģente Ilga 
Šķendere). Vecākajā grupā mūsu 
skolas absolvente Santa Vintere  ar 
savu kompozīciju „Apiņi” (ar Andra 
Akmentiņa vārdiem) saņēma veici-
nāšanas prēmiju, dziesmu izpildīja 
Jāzepa Mediņa Rīgas 1. Mūzikas 
skolas koris „Vivace” (diriģente Ali-
se Koknēviča). 

Konkursā savus darbus iesnie-
dza  četri skolas audzēkņi – Santa 
Vintere, Keita Šiliņa, Selīna Dorše, 
Sabīne Lapiņa (pedagoģe Inga Rāce-
ne).  Izturot 1. kārtas atlasi, uz otro 

Smiltenes mūzikas skolas audzēkņi veiksmīgi startē konkursos

kārtu tika tālāk visi iepriekšminētie 
audzēkņi.  Izlozes kārtībā iesniegtos 
darbus izpildīja bērnu kori. 

„Mūzikas skolā jaunradi piedā-
vājam apgūt tiem audzēkņiem, kuri 
labi un teicami mācās, īpaši izceļot 
tādus mācību priekšmetus kā solfe-
džo un mūzikas literatūru, jo bez šīm 
zināšanām komponēt akadēmiskā 
līmenī nav iespējams,” stāsta jaun-
rades pasniedzēja Inga Rācene, pie 
kuras ik gadu kompozīcijas pamatus 
apgūst četri mūzikas skolas audzēk-
ņi. Skolotāja norāda, ka gatavošanās 
šim konkursam bijusi ilga – visa 
gada garumā, janvārī iesniegtas no-
tis, un līdz šim brīdim notikusi gata-
vošanās – nošu pieslīpēšana un kora 

sadarbība ar komponistu. 
Konkursā piedalījās arī Smilte-

nes mūzikas skolas vecāko klašu ko-
ris (diriģente Baiba Žēbina), kas iz-
lozes kārtībā izpildīja Ādažu mākslas 
un mūzikas skolas audzēkņa Henrija 
Branta skaņdarbu „Plīvuru audums” 
(ar Aspazijas vārdiem), kas konkursā 
ieguva 3. vietu. Pedagoģe B. Žēbina 
uzteic sadarbību ar Henriju Brantu, 
jo dziesmas sagatavošanā konkur-
sam esot ļoti aktīvi iesaistījusies visa 
Henrija ģimene un kopumā sadarbī-
ba ar jauno mākslinieku esot bijusi 
ļoti interesanta. 

Konkursam varēja iesniegt 
publiski neatskaņotas, neierakstītas 
oriģināldziesmas bērnu kora a cap-

Smiltenes mūzikas skolas vecāko klašu koris jaunrades konkursā „Kas mēs bijām, būsim, esam”, 
kas izpildīja jaunā autora darbu. 

pella izpildījumam divām līdz čet-
rām balsīm.  Konkursa ideja – jaunie 
raksta jaunajiem. Ciešā sadarbībā ar 
dziesmas autoru kori sagatavo dzies-
mu izpildīšanai konkursā. Dziesmas, 
meistarklasē tiekoties ar jaunajiem 
autoriem un viņu pedagogiem, ana-
lizē konkursa žūrija – komponisti 
Selga Mence, Ēriks Ešenvalds un 
kordiriģente Māra Skride, un sniedz 
jauniešiem vērtīgu pieredzi talanta 
tālākai attīstīšanai.

Konkursa izskaņā izdevniecī-
bas „Musica Baltica” pārstāve Irīna 
Svarcbaha prezentēja jau trešo kon-
kursā godalgoto dziesmu nošu krā-
jumu „Jaunie jaunajiem”, kurā pub-
licēta arī Smiltenes mūzikas skolas 

absolventes Santas Vinteres latviešu 
tautas dziesmas „Caur sidraba birzi 
gāju” apdare.  

Jauno fl autistu konkursā       
1. vietu iegūst Paula Šūtele

24. oktobrī 3. klases fl autas spē-
les audzēkne Paula Šūtele no III Lat-
vijas fl autas spēles jauno izpildītāju 
konkursa „Sudraba fl auta” pārveda 
1. vietu!

Šis ir jau 3. konkurss un tas nori-
sinās ik pēc diviem gadiem, pulcējot 
Latvijas mūzikas skolu audzēkņus, 
lai attīstu un pilnveidotu fl autas spē-
les iemaņas un prasmes, veicinātu 
jauno fl autistu interesi  par mūziku un 
izpildītājmākslu un veicinātu fl autas 
spēles apmācības procesa kvalitāti. 

Koncertlekcijā „Alfrēda Kal-
niņa daiļrade jauno talantu izpil-
dījumā”  piedalījās arī vokālās 
mūzikas audzēkne Ance Moruza

25. oktobrī Latvijas Nacionālās 
Bibliotēkas Kores zālē notika kon-
certlekcija „Alfrēda Kalniņa daiļrade 
jauno talantu izpildījuma”. 

Jau četrus gadus tiek veidoti 
koncerti, kuros aplūko komponista 
dzīves un daiļrades dažādus posmus. 
Šā gada pasākumā piedalījās Alfrēda 
Kalniņa jauno pianistu un vokālistu 
konkursu uzvarētāji, kā arī jauno vo-
kālistu konkursa „Vidzemes cīrulīši” 
uzvarētāja Ance Moruza (pedagoģe 
Baiba Žēbina, koncertmeistare Zai-
ga Rozenberga). Koncerts tika veltīts 
komponista 140. jubilejas atceres 
dienai.

Sanita Bukava,
Smiltenes mūzikas skolas

Pirmie divi mēneši Grundzāles pamatskolā labi padarītu darbu jūra
temātikā aprēķināja patērēto ūdens 
daudzumu ģimenē un skolā, mū-
zikā atsauca atmiņā dziesmas par 
ūdeņiem, literatūrā sacerēja izcilus 
dzejoļus par to, kas patīk un nepatīk 
ūdenim, dabaszinībās devās uz Viz-
las upi pētīt lašu nārstošanas vietas, 
kā arī ar SIA NKUP atbalstu apmek-
lēja Grundzāles pagasta ūdens iegu-
ves vietu, kā arī attīrīšanas iekārtas,. 
Tādā veidā skolēni attīsta dažādus 
intelekta veidus un saskata saikni ar 
reālo dzīvi.

Skolotāji saka lielu paldies arī 
9. klases skolēniem, kas skolotāju 
dienā uzņēmās skolotāju lomu, lai 
pedagogi varētu smelties jaunas ide-
jas Alūksnes pusē. Savukārt 5. klase 
ir kļuvusi par pilntiesīgiem skolas 
2. stāva iedzīvotājiem, jo izturēja 9. 
klases sagatavotos pārbaudījumus 
savās iesvētībās.

Arī sākumskolas skolēni aktīvi 
piedalās dažādos konkursos: 3. klase 
piedalījās konkursā „Drošākā klase” 
un atgādināja drošības noteikumus 
ceļā uz skolu un skolā; 2. un 4. klase 
piedalījās konkursā „Pārsteidz Dra-
ko”, un 4. klase iekļuva Vidzemes 
reģiona laureātu sarakstā; 4.klases 
aktīvākie riteņbraucēji, kas CSDD 
projektā „Iegūsti velosipēda apliecī-
bu savā skolā” apgūst ceļu satiksmes 
noteikumus,  piedalījās Velodrošības 
sacensībās Baložos, kur parādīja sa-
vas praktiskās riteņbraukšanas pras-
mes, gan zināšanas ceļu satiksmes 
noteikumos, pirmajā palīdzībā, gan 
velosipēdu uzbūvē un sacentās lēn-
braukšanā. Tā bija viņu pirmā piere-
dze šādās sacensībās, tomēr āķis ir 
lūpā un skolēni gatavojas piedalīties 

sacensību nākamajos posmos. 
Pēdējā mācību dienā pirms ru-

dens brīvlaika notika pašpārvaldes 
rīkots pasākums „Iepazīsti citus un 
parādi sevi!”, kurā katra klase rādīja 
vai stāstīja par sevi: 1. klase dziedāja 
Alfabēta dziesmu, 2. klasi skolotāja 
tāpat kā pasakas Kazlēns saskaitīja, 
3. klase popielā tēloja 5 nopietnus 
biznesmeņus, 4. klase talantu šovā 
rādīja katrs savu talantu (piem., sak-
sofona spēli vai prasmi braukt ar 
giro skūteri), 5. klase iepazīstināja ar 
saviem hobijiem, 6. klase bija sace-
rējuši dzejoli par sevi, 7. klase dzie-
dāja dziesmu par sevi un septiņiem 
rūķīšiem, 8. klase mēģināja uzstādīt 
Ginesa rekordu volejbola piespēlēs, 
9. klase mēmajā šovā lika pārējiem 
atminēt, kādi tad viņi ir kļuvuši pa 
šiem gadiem. Visi ar lielu interesi 
vēroja klases biedru uzstāšanos. Pa-
sākumā viesojās arī skolas absolven-
ti, kas rādīja savus talantus – Ralfs 
Ruks visus pārsteidza ar kāršu tri-
kiem, savukārt šobrīd skolā strādājo-
šais galvenais pavārs Lauris Zubovs 
žonglēja ar bumbiņām.

Oktobra pēdējā dienā ar laipnu 
pagasta pārvaldes vadītājas atbalstu 
jau trešo gadu skolēniem bija iespē-
ja apmeklēt iedvesmas konferenci 
„Uzdrīksties uzvarēt!” Rīgā, kurā 
piedalījās vairāk kā 5000 skolēnu un 
12 sabiedrībā pazīstami cilvēki stās-
tīja par to, kā viņi katrs klupdami un 
krizdami ir kļuvuši par to, kas viņi ir 
šodien. Skolēni atbrauca iedvesmoti 
rīkoties, par to liecina kāda skolēna 
doma: „Šī konference man palīdz 
sākt kaut ko darīt un beigt sēdēt un 
gaidīt, kad lietas un vēlmes pašas at-

nāks pie manis.”
Savukārt uzņēmējdarbības in-

terešu izglītības programmas „Esi 
līderis!” skolēni devās uz Bauskas 
puses Griķu pamatskolu, kur sadrau-
dzējās ar skolēniem, kas apgūst šo 
pašu programmu. Spēlējot spēles, 
izstaigājot skolu, apmeklējot blakus 
esošos tūrisma objektus, skolēniem 
ir iespēja salīdzināt un novērtēt gan 
savas priekšrocības, gan pamanīt to, 
kas jāattīsta vai jāuzlabo gan skolā, 
gan sevī. Mūsu skolēni nākamajā 
semestrī gaidīs ciemos jauniegūtos 
draugus. 

Sporta aktivitāšu kā vienmēr ir 
daudz – skolēni piedalījās gan skolu 
krosā, gan skolā uzņēmām „Grun-
dzāles izaicinājuma” kausu futbolā 
lauku skolām, apmeklēja peldēt ap-
mācības nodarbības Priekuļu peld-
baseinā, kā arī skolā uz pieredzes 
apmaiņu bija ieradušies novada 
sporta skolotāji, kas vēroja skolotāja 
M.Stabiņa sporta stundu, pārrunāja 
ieguvumus no trešās sporta stundas 
un izmēģināja arī skolas gudros ve-
losipēdu trenažierus, kas iegādāti 
Erasmus+ projekta „Min pedāļus, lai 
labāk mācītos!” ietvaros. Protams, 
vēl joprojām lepojamies, ka mūsu 
skolā mācās jaunā un daudzsološā 
šķēpmetēja Hanna Gabriela Ziemi-
ņa, kas septembrī sacensībās Čehijā 
ieguva sudraba medaļu.

Dziesmu un deju svētkiem ga-
tavojas visi trīs skolas tautas deju 
kolektīvi, skolas 1. klases skolēni 
ar aizrautību apmeklēja robotikas 
nodarbības, kurās, izmantojot LeGo 
robotikas komplektus, it kā spēlējo-
ties apgūst dzīvē tik ļoti nepiecieša-

mās plānošanas un programmēšanas 
prasmes.

Projekta „Dzīves krāsas un otas 
pašu rokās”, kas tapis ar pagasta pār-
valdes vadītājas A. Zvejnieces  pa-
līdzību, ietvaros skolā viesojās ielu 
vingrotāji no Blomes, kas skolas sta-
dionā parādīja visiem skolēniem, kā 
trenēties, neieguldot lielus līdzekļus. 
Rudens brīvlaikā mūsu skolas skolē-
ni ciemojās Bilskas pamatskolā, kas 
ir projekta partneris. Viesošanās lai-
kā skolēni tikās ar Gulbenes jauniešu 
centra pārstāvjiem, kas stāstīja par 
savu rūgto dzīves pieredzi un kā tikt 
galā dažādās dzīves situācijās, kā arī 
iepazīstināja ar brīvprātīgā darba ie-
spējām.

Projekta „Latvijas skolas soma” 
ietvaros 8. – 9. klases skolēni apmek-
lēja teātra izrādi „Nekas” Valmieras 
drāmas teātrī, pēc kuras noskatīšanās 
vairāki skolēni teica, ka tā esot labā-
kā līdz šim redzētā izrāde, jo likusi 
padomāt par savu dzīves jēgu un iz-
vērtēt savu rīcību dažādās situācijās. 
Savukārt 7.– 9.klašu skolēni apmek-
lēja Cēsu vēstures muzeju un zināt-
nes centrā „Zinoo” nodarbībā „Ze-
mestrīce” no ierobežotiem resursiem 
uzkonstruēja būvi, kuras uzdevums 
bija pēc iespējas ilgāk izturēt insci-
nētus pazemes grūdienus. Visvairāk 
emocijas izraisīja tieši zemestrīce.

Prieks par to, ka skola ne tikai 
dod zināšanas ierastajā veidā, bet at-
rod iespēju katram skolēnam attīstīt 
viņa personību un pavērt pasauli pla-
šāku daudzveidīgos veidos.

Dace Kalniņa,
skolotāja
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30. oktobrī   pilsoniskās izglītī-
bas programmas „Jaunais pilsonis” 
ietvaros 7. – 9. klases skolēniem no-
tika izglītojoša lekcija, kuru vadīja 
bērnu un jauniešu centra „Dari Vari” 
biedrības valdes priekšsēdētājs Ed-
gars Muktupāvels. Tās  laikā skolē-
ni iepazina vienpadsmit pilsoniskās 
līdzdalības formas, izspēlēja inter-
aktīvo spēli „Četri stūri.” Skolēni 
daudz ko uzzināja par nevalstisko 
organizāciju darbību, katra iespēju 
iesaistīties dažādās līdzdalības akti-
vitātēs, kā arī  šo aktivitāšu nozīmi  
demokrātiskā sabiedrībā. Skolēni sa-
ņēma arī  mājas uzdevumu, tika aici-
nāti īstenot pašu iecerētu pilsonisko 
aktivitāti, saņemot nelielu fi nansēju-
mu aktivitātes veikšanai. 

Ilva Pētersone,
skolotāja

Pilsoniskās 
līdzdalības 

stunda Palsmanes 
pamatskolā

Kultūra

Esi pats savas veiksmes kalējs
Šajā mācību gadā Blomes pa-

matskola realizē projektu „Esi pats 
savas veiksmes kalējs”. Projekta 
ietvaros jau ir notikuši vairāki pa-
sākumi. 

23. septembrī skolā viesojās 
Ielu vingrošanas kustības aizsā-
cējs Latvijā Renārs Skalbergs  un 
Lauris Stonka. Puiši ar personīgo 
piemēru parādīja, kā var saturīgi 
pavadīt brīvo laiku, apvienojot to 
ar fi ziskajām aktivitātēm. Ikvienam 
bija iespēja pārbaudīt savus spēkus 
un varēšanu gan pie vingrošanas 
stieņa, gan izpildot dažādusspēka 
vingrinājumus.

Jaukā 26. septembra pēcpus-
dienā, kad ārā spoži spīdēja saule 
un bija iekrāsojušās rudens lapas 
viszeltainākajos toņos, pie mums 
ciemojās mūziķis, komponists un 
arī dzejnieks Lauris Valters. Ar jau-
ku, muzikālu sveicienu un savu ie-
priekšējā dienā izdoto dzejas krāju-
mu „Visumā veidoti vārdi”, Lauris 

Blomes pamatskolas skolēnus ie-
priecināja nelielā koncertprogram-
mā, ko lieliski izdevās apvienot ar 
septembra mēneša ikgadējo Dzejas 
dienu pasākumu. 

Jaunais mākslinieks skolēnus 
prata aizraut gan muzicējot, gan ru-
nājot savu dzeju, gan arī pastāstot 
par saviem spilgtākajiem piedzīvo-
jumiem un atziņām, kā nokļūt līdz 
savu mērķu piepildīšanai, sasnieg-
šanai. Laura stāstītais bija iedves-
mojošs, noderīgs, klausītāju vidū 
varēja sajust lielu interesi par to, 
kā no vienkārša jaunieša pamazām 
var izaugt par Latvijā populāru 
mākslinieku. 

Mums ir liels prieks, ka pro-
jekta ietvaros, sadarbojoties ar 
Smiltenes novada bibliotēku, varē-
jām rast iespēju šādam satikšanās 
piedzīvojumam. 

18. oktobrī Blomes pamatsko-
las skolēniem bija lieliska iespēja 
piedalīties trīs interesantās meis-

tardarbnīcās, jo pie mums skolā 
viesojās 4 brīnišķīgas sava amata 
meistares.

Matu kopšanas un veidošanas 
meistarklasē skolēni uzzināja, kā 
pareizi kopt un kādus līdzekļus iz-
mantot, lai sakārtotu matus ikdie-
nā un izskatītos stilīgs. Praktiskajā 
nodarbībā meiteņu mati pārtapa 
skaistās bizēs. Arī puiši atļāva sa-
vus matus pārveidot interesantās 
frizūrās.

Frizierīšu prasmīgā darboša-
nās iedvesmoja ikvienu. Mazais 
pirmklasnieks Artis apņēmās mājās 
mammai iemācīt pīt skaistu bizi, 
lai arī mazā māsa varētu izskatīties 
stilīgi.

Nagu kopšanas speciāliste sko-
lēnus iepazīstināja ar naga uzbūvi, 
ar nagu un roku kopšanas līdzek-
ļiem un pastāstīja, kā pareizi jā-
kopj nagi. Speciāliste atgādināja, 
ka nagu kopšana ir svarīga ne tikai 
no estētiskā, bet arī no higiēnas vie-

26. oktobrī Smiltenes pilsētas 
Kultūras centrā, jaunās sezonas ie-
skaņas koncertā satikās visi Kultū-
ras centra amatiermākslas kolektīvi. 
Koncerta vadmotīvs bija satikšanās. 
Arī jauktā kora „Vidzemīte” dalīb-
niekiem aizvadītā sezona atnesusi 
daudz skaistu satikšanos gan nova-
da, gan Latvijas un arī starptautiskā 
mērogā.

Spilgtākā satikšanās – Eiropas 
koru olimpiādē Gēteborgā, Zviedri-
jā, kur koris kategorijā „Sakrālā mū-
zika ar pavadījumu” ieguva sudraba 
diplomu (augsto devīto pakāpi), kas 
ir „Vidzemītes” līdz šim augstākais 
mākslinieciskais sasniegums. Par to 
koris jaunās sezonas ieskaņas kon-
certā saņēma Smiltenes novada do-
mes pateicības rakstu. 

Kā saka rakstnieks Otto Ozols 
„Latvieši ir visur!” Vārdos neiz-
mērojams bija prieks satikt mūsu 
tautiešus arī Gēteborgā un ar viņu 
gādību tikt uz olimpiādes atklāšanas 
ceremoniju. Katrs Zviedrijā pava-
dītais brīvais brīdis tika izmantots, 
lai iepazītu šo valsti, tās cilvēkus un 
kultūru no iespējami dažādākiem 
rakursiem. „Tas bija ļoti interesanti 

„Vidzemītes” īpašās satikšanās

– redzēt un dzirdēt citus korus. Sa-
prast, cik spēj saņemties pašu ko-
lektīvs,” atzīst diriģentes Dzidra Jē-
kabsone un Baiba Žēbina. „Protams, 
tas nes līdzi arī zināmu spriedzi, jo 
kolektīvs tiek nopietni vērtēts, kā to 
nedara festivālos, kur svarīgākais ir 
sadraudzības moments. 

Paldies koncertmeistarei Ingai 

Strazdiņai un kora prezidentei Ingai 
Štrālei par katru brīvā brīža piepil-
dīšanu, korim paverot iespēju tik 
daudz redzēt! Kopā ar kori uz Gēte-
borgu devās arī komponiste Madara 
Kalniņa, kurai korim jāpateicas par 
daudz brīnišķīgām dziesmām. 

Patīkami bija redzēt žūrijas at-
saucīgās un smaidīgās sejas. Korim 

Piedalīšanās Eiropas koru olimpiādē bija lielākais „Vidzemītes” notikums, kuram gatavošanās notika gandrīz 
visu aizvadīto sezonu.

pietrūka tikai nedaudz līdz zelta dip-
lomam. Mūs, protams, pārdziedāja 
Ķīnas universitāšu kori ar daudz 
lielāku sastāvu. Tiesa, mazliet sa-
mulsumu radīja tas, ka 80% Eiropas 
koru olimpiādes dalībnieku nāca no 
Āzijas. Tam bija jābeidzas skaļi, un 
tā tas arī notika.”

„„Vidzemītē” uzticīgi dzied pa-

tiesi dziesmu mīļotāji, kuri ne tikai 
dod, bet arī prot gūt gandarījumu 
dziedot, jo katrā dziesmā, kas veido-
jas, ir kripatiņa katra dziedātāja dar-
ba, pūļu, nervu un sirds enerģijas,” 
atzīst diriģente Baiba Žēbina.

Otrs spilgtākais notikums aiz-
vadītajā sezonā, kuram gatavojoties, 
daudziem koristiem kaklā sprūda 
aizkustinājuma asaras – kora krust-
mātes Lolitas Balodes piemiņas 
koncerts Variņos. Taču arī visskum-
jākās šķiršanās dziedē prieks par 
dziesmu un sirsnīgu kopā būšanu. 
Tā teica Lolita, un šis koncerts bija 
spilgts apliecinājums tam, ka viņai ir 
taisnība.” Redzēt, kā meitenēm kak-
lā pulsē dzīsliņas, bet viņas smaida, 
tas bija ļoti sirsnīgi un pamācoši ik-
vienam,” atzīst Dzidra Jēkabsone. 

Tikpat spilgti notikumi kora 
dzīvē – dalība Kurzemes dziesmu 
svētkos Liepājā un – „Vidzemītes” 
atkalsatikšanās ar kopīgo zupas vā-
rīšanu. Šoreiz Ulda Kalniņa „Ilgās”, 
kur pirmatskaņojumu piedzīvoja 
kora mazā himna. Tās autori – Rai-
vis Brolišs un Inga Deigele.

 Baiba Vahere

Par godu Lāčplēša  kara  ordeņa 
dibināšanas 100 gadadienai, kā arī, 
lai godinātu novada karavīrus, kuri 
apbalvoti ar Lāčplēša kara ordeni, 
11. novembrī  svinīgi tika atklātas iz-
veidotās piemiņas vietas Palsmanes 
un Smiltenes pilsētas kapsētās. 

Pagājušajā gadā, gatavojoties 
Latvijas 100. dzimšanas dienai, bie-
žāk tika pārlapotas vēstures grāma-
tas, ilgāk pakavējoties pie lappusēm 
par Latvijas valsts dibināšanu un 
Brīvības cīņām, par drosmīgo kara-
vīru apbalvošanu ar Lāčplēša Kara 
ordeni (LKO). Tajā laikā Grundzāles 
pagasta iedzīvotāja Skaidrīte Rence 
vērsās pašvaldībā ar ierosinājumu 
apzināt un godā celt mūsu novada 
varoņus – Lāčplēša Kara ordeņa 
kavalierus. Darbs gada garumā no 
idejas izlološanas līdz tās realizācijai 

Uzstādītas piemiņas plāksnes Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem
ir vainagojies ar rezultātu- novada 
kapsētās Smiltenē un Palsmanē ir iz-
vietotas piemiņas zīmes un informā-
cijas stendi par mūsu novada LKO 
kavalieriem. 

Pulcējot novadniekus, viesus, 
skolēnus no novada izglītības iestā-
dēm, kā arī piedaloties LKO karavīru 
tuviniekiem, 11. novembrī, godinot 
drosmīgo karavīru piemiņu un atzī-
mējot 100.gadadienu kopš Lāčplēša 
kara ordeņa dibināšanas, ar svētbrī-
žiem un svinīgiem pasākumiem, tika 
atklātas piemiņas vietas – piemiņas 
plāksnes Palsmanes kapsētā un gra-
nīta piemiņas stends Smiltenes pilsē-
tas kapsētā. 

Idejas autore Skaidrīte Rence: 
„Mēs esam laimīgi, ka varam dzī-
vot brīvā valstī, runāt savā dzimtajā 
valodā, paši esam saimnieki savā 

zemē. Par to esam pateicību parādā 
mūsu brīvības cīnītājiem. Tiem, kuri 
atdeva Dieva svētāko dāvanu- savu 
dzīvību, ziedojot to tautai un nāka-
majām paaudzēm. Par drosmi un 
kauju nopelniem brīvības cīnītājus 
apbalvoja ar Lāčplēša Kara ordeni. 
Grundzāles pagastā ir dzimuši as-
toņi nākamie Lāčplēša Kara ordeņa 
kavalieri. Trīs atdusas Aumeisteru 
kapsētā, viens Gaujienas un četri 
Palsmanes kapsētās. Aumeisteru un 
Gaujienas kapsētās Lāčplēša Kara 
ordeņa kavalieru atdusas vietās jau ir 
uzstādītas piemiņas plāksnes un ko-
piņas sakoptas. Paldies par to nova-
du pašvaldībām un iedzīvotājiem.

Palsmanes kapsētā dus septiņi 
Smiltenes novada LKO kavalieri: 
Rūdolfs Aleksandrs Beitiks, Kārlis 
Brītiņš, Rihards Zīle, Jūlijs Zīle, Pē-

teris Rabācs, Roberts Kukurītis un 
Ernests Lielmanis. Brāļiem Rihar-
dam un Jūlijam Zīlēm apbedījuma 
vietas visus šos gadus nebija zinā-
mas, tās man parādīja bijusī kapu sar-
dze Ausma Lapiņa. Viņa pastāstīja, 
ka padomju gados brāļu Zīļu atdusas 
vietai virsū ir apglabāti citi aizgājēji, 
tadējādi Zīlēm nav pat kapu kopiņu. 
Vai nu kāds ir bijis liels padomju 
varas mīlētājs, vai arī piederīgie ne-
kopa. Domāju, ka tā ir necieņa pret 
tiem, kuri ziedoja savas dzīvības par 
mūsu valsts brīvību. Pastāstīju paš-
valdības darbiniekiem par ideju uz-
stādīt piemiņas plāksnes Palsmanes 
kapos apglabātajiem Lāčplēša Kara 
ordeņa kavalieriem. Nu šī ideja ir īs-
tenojusies. Paldies visiem, kuri to at-
balstīja un realizēja! Paldies Valkas 
novadpētniecības muzeja galvenajai 

krājumu glabātājai Aijai Priedītei par 
konsultēšanu un padomu.”

Smiltenes novada domes teri-
torijas apsaimniekošanas speciāliste 
Agija Kukaine informē, ka Palsma-
nes kapsētā uzstādītas 5 piemiņas 
plāksnes un 7 stendi ar informāciju 
par LKO kavalieriem, kas apglabāti 
Palsmanes kapsētā. Smiltenē uzstā-
dīts granīta stends pie pieminekļa 
Brīvības kara varoņiem. Uz granīta 
stenda iegravēti 34 LKO kavalieru 
vārdi, kas dzimuši un dzīvojuši ta-
gadējā Smiltenes novada teritorijā. 
Papildus veikta pieminekļa Brīvī-
bas kara varoņiem šūnakmens šuvju 
atjaunošana. Darbu veicējs ir SIA 
„Aivars-K”.

A. Zvejniece,
Grundzāles pagasta pārvaldes 

vadītāja

dokļa, jo tieši uz rokām un aiz na-
giem sakrājas ļoti daudz mikrobu.

Savukārt vecmāte Signe aici-
nāja skolēnus domāt par veselīgiem 
ēšanas paradumiem, būt fi ziski ak-
tīviem, domāt par savu iekšējo un 
ārējo skaistumu un par to rūpēties 
diendienā. 

Ļoti vērtīga tikšanās ar vecmā-
ti izvērtēs vecāko klašu skolēniem, 
jo nu beidzot viņi rada atbildes uz 
visiem sev interesējošajiem jautā-
jumiem, jo tie bija jāuzraksta uz 
lapiņas pirms tikšanās. Tā taču pa-
jautāt ir vieglāk!

Liels paldies par jaunajām zi-
nāšanām un lietderīgi pavadīto die-
nu Vidzemes slimnīcas vecmātei 
Signei Markovai, nagu kopšanas 
speciālistei Ritmai Akulei un sa-
lona „Akcents” frizierēm Mārītei 
Jāksonei un Alisei Rudakai.

Dz. Palma, A. Egle, I. Burova, 
skolotājas
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gadi kopš Smiltenes novada izvei-
došanas, apvienojot Smiltenes pil-
sētu un 8 apkārtējos pagastus. Esam 
lepni par paveikto un sasniegto šajos 
10 gados un sakām paldies ikvienam 
par ieguldījumu novada attīstībā un 
tā vārda popularizēšanā Latvijā un 
pasaulē. 

Turpinot atzīmēt Smiltenes no-
vada 10 gadu pastāvēšanu, ik mē-
nesi Smiltenes novada pašvaldība 
veido video stāstus par pagastiem, 
lai atskatītos uz paveikto pagastos 
un pilsētā, aprunātos ar novada cil-
vēkiem un uzņēmējiem, atklājot lie-
tas, vietas un notikumus, ar kuriem 
varam lepoties dzīvodami Smiltenes 
novadā! Video stāstus aicinām ska-
tīties raidījumā „Nedēļa Smiltenes 
novadā”, kas skatāms Re:TV kanālā, 
svētdienās plkst. 19.00 vai internetā 
– portālā youtube.com Smiltenes 
novada kanālā un Facebook pašval-
dības lapā. 

Šoreiz informatīvā izdevuma 
„Smiltenes Novada Domes Vēstis” 
lasītājiem piedāvājam iepazīties 
ar Smiltenes pagastu.  Smiltenes 
pagasts atrodas novada adminis-
tratīvās teritorijas vidienē, kas 
robežojas ar sava novada Smilte-
nes pilsētu un Bilskas, Launkal-
nes, Brantu un Blomes pagastiem, 
kā arī Beverīnas novada Trikātas 
pagastu un Strenču novada Plāņu 
pagastu. Smiltenes pagasta teritorija 
aizņem:  69 km2, iedzīvotāju skaits 
– 1047 (PMLP dati uz 01.07.2019.). 
Pagasta administratīvais centrs at-
rodas Kalnamuižā.   

Kalnamuižas ēkas celtas no 
1767. – 1771. gadam. Tajā laikā 
muižas īpašnieks bija Vidzemes ģe-
nerālgubernators G. Brauns. Vēlāk 
to pārdeva Rīgas tirgotājam Ban-
davam. 1893. gadā muižu nopirka 
fi rsta Līvena māte, lai to uzdāvinā-
tu savam dēlam Paulam Līvenam. 
Ar šo laiku sākās fi rsta Paula Lī-
vena valdīšanas gadi, kad Smil-
tenes pilsēta ļoti strauji attīstījās.
Kalnamuižā ir saglabājušās vairākas 
ēkas: muižas pārvaldnieka māja, le-

dus pagrabs, mednieku māja, stallis, 
skābbarības tornis, klēts ar seniem 
vejrāžiem, Vācu ordeņa pilsdrupas 
ar siera namiņu – sierūzi (1763. g.). 
Pils celta 1370. g., tā piederējusi 
Rīgas arhibīskapam. Mūsdienās sa-
glabājušies tikai atsevišķi mūra frag-
menti stāvā Vidusezera krasta nogā-
zes augšdaļā. Vēstures avotos 1427. 
gadā pirmo reizi pie pils pieminēta 
arī tirgotāju un amatnieku apmetne 
– Smiltesele, tas liecina par to, ka 
šeit varētu būt meklējami Smiltenes 
pilsetas pirmssākumi. Ievērojams ar-
hitektūras piemineklis Smiltenes pa-
gastā ir 18. gs. celtā Mācītājmuiža, 
kas saistīta ar visiem ievērojamiem 
Smiltenes mācītājiem, bet jo īpaši 
ar Kārli Kundziņu (1850–1937) – 
Smiltenes luterāņu mācītāju, rakst-
nieku, Latvijas Evaņģēliski luteriskā 
baznīcas virsvaldes locekli. Kalna-
muižas teritorija var lepoties ne tikai 
ar vēsturiskām celtnēm, bet arī ar 18 
ha lielo parku, kurā aug reti sastopa-
mas dažādu koku un krūmu sugas. 

1922. gadā Latvijas valsts pār-
ņēma muižas īpašumu un ierīkoja 
lauksaimniecības mācību iestā-
di. Līdz pat šai dienai muižas ēkās 
saimnieko Smiltenes tehnikums, 
kurā izglītību iegūst jaunieši no vi-
sas Latvijas. Smiltenes tehnikums 
piedāvā mūsdienīgā vidē, izmantojot 
jaunākās tehnoloģijas, apgūt darba 
tirgū pieprasītas profesijas: veteri-
nārārsta asistents, pavārs, viesmīlī-
bas pakalpojumu speciālists, autom-
ehāniķis, hidrobūvju būvtehniķis, 
ceļu būvtehniķis, būvniecības un 
ceļu būves mašīnu tehniķis, lopko-
pības tehniķis, viesmīlis un bārme-
nis. Tehnikuma audzēkņi pilnveido 
savas profesionālās zināšanas ar 
jaunākajām iekārtām aprīkotā skolas 
veterinārajā mācību klīnikā, viesnī-
cā „Kalna ligzda”, mācību restorā-
nā, simulatoru klasē „ceļiniekiem” 
un audzēkņu pašu būvētajā mācību 
poligonā. Veterinārā klīnika, viesnī-
ca „Kalna ligzda” un skolas mācību 
restorāns piedāvā pakalpojumus arī 
vietējiem iedzīvotājiem. Līdz ar to 
jaunieši mācās darba vidē. Skolas 

paspārnē darbojas mājamatniecības 
centrs, kas tūristiem piedāvā dažādas 
rokdarbu darbnīcas un maizes cepša-
nu pēc sentēvu receptēm. Apmeklē-
tājiem iespēja pieteikt ekskursijas pa 
Kalnamuižu kopā ar fi rsta madāmu 
Lilī vai gidu, baudīt fi rsta vai fi rsta 
madāmas kārumus degustācijā. Au-
dzēkņi var attīstīt savus talantus da-
žādos pulciņos. Tehnikumā darbojas 
jauniešu amatierteātris „Dramis”, 
vokāli instrumentālais ansamblis 
„Bultas” un „Sudraba spārni”, vokā-
lais ansamblis, koris, deju kolektīvs, 
kartinga komanda un dažādi sporta 
pulciņi. Smiltenes tehnikumam ir 
sadarbības partneri – respektabli uz-
ņēmumi Latvijā, Francijā, Spānijā, 
Anglijā, Kiprā, Maltā, Itālijā un ci-
tās valstīs, kas jauniešiem nodrošina 
daudzpusīgas profesionālās kvalifi -
kācijas prakses iespējas.

Smiltenes pagasts novadā ir ar 
vislielāko lauksaimniecības zemju 
īpatsvaru, kas aizņem 63% no pa-
gasta teritorijas. Pagastā darbojas 
127 uzņēmumi, kur vairāk kā 70 
ir lauksaimniecības uzņēmumi, kā 
lielākās saimniecības varam minēt: 
SIA „Kalna Tomēni” (piena un gaļas 
lopkopība), Z/S „Rožkalni” (graud-
kopība – rudzu, kviešu, miežu, rapša 
audzēšana un mežistrāde). Kā lie-
lākos uzņēmumus varam minēt arī: 
SIA „Kamalda” (galdniecība, dārze-
ņu audzēšana, gaļas lopu audzēša-
na), Z/S „Braslas (piena lopkopība), 
Lauksaimniecības pakalpojumu ko-
operatīvā sabiedrība „Smiltenietis”, 
SIA „Pan-Trans” (kravu pārvadāju-
mi), SIA „Smiltenes ceļinieks” (ceļu 
un maģistrāļu būvniecība), SIA „M 
Gaisma” (mēbeļu, paklāju un ap-
gaismes ierīču vairumtirdzniecība), 
SIA „Lācis” (mežistrāde). Smiltenes 
pagastā reģistrēti arī vairākas viesu 
mājas „Kalbakas”,  „Lejas Zauskas” 
un „Slīpi”.

Pagasta iedzīvotājiem ir iespēja 
darboties VPD kolektīvā „Sanācēji”, 
senioru deju grupā „Smiltesele”, lī-
nijdeju grupā „Forever live”, sievie-
šu vokālajā ansamblī „Undīnes”. Ik 
gadu notiek sporta pasākumi un 

kopīgā vasaras saulgriežu svinēša-
na Līgo kalnā. Smiltenes pagasta 
teritorijā atrodas sporta komplekss 
„Teperis” ar auto un kartinga trasi, 
kurā katru gadu notiek liela mēroga 
starptautiskas sacensības. 

Smiltenes pagasta vārds Lat-
vijā plaši ir izskanējis, pateicoties 
biedrībai „Smiltenes Pūra Lāde”, 
kur tās vadītājas Inga Gailuma, Ilze 
Haka, Evija Šube ar savu darbību 
popularizē, stiprina latviešu rokdar-
bu tradīcijas un vērtības, nododot 
tās nākamajām paaudzēm. Kopīgi ir 
radījušas tērpu kolekciju „Latviešu 
gēns cauri gadu simtiem”, kas iegu-
vusi ievērību Latvijā un Baltijas val-
stīs, jo tērpos atspoguļojas rokdarbu 
tradīcijas un krāšņi etnogrāfi ski ele-
menti, atspoguļojot latviešu rokdar-
bu prasmi dažādos gadsimtos. Viņu 
ideja „Latvijas simtgades laikapstāk-
ļu deķi” īstenojusies projektā, kura 
laikā tapušas vairāk kā 100 segas 
visā pasaulē. Biedrībā tiek īstenotas 
dažādas apmācības, darbnīcas, īpaši 
pirms tradicionālajiem svētkiem, ar 
savu aktivitāti gūstot atzinību un at-
pazīstamību visā Latvijā. Pateicoties 
„Sirds siltuma darbnīcas” aktivitā-
tēm, tiek izgatavotas zeķītes, cepu-
rītes, jaciņas, sedziņas priekšlaikus 
dzimušajiem bērniem, caur katru 
darbiņu nododot siltas domas un 
mīlestību bērniņam un jaunajai ģi-
menei. „Mēs esam Latvija” – tā saka 
biedrības pārstāves, uzsverot to, cik 
ļoti svarīgi iemācīt visiem, gan bēr-
niem, gan pieaugušajiem, ka labda-
rība sākas ģimenē – ir jāmāca sniegt 
citiem, pirms paņemt sev. 

Latvijā lielu atzinību ir arī guvis 
Smiltenes pagasta pieturvietas „Va-
ricēni” Hobitu namiņš, kurā bērniem 
patverties no lietus un aukstuma, 
gaidot skolas autobusu. Pateicoties 
Līgas un Tomasa Krīgeru iniciatīvai 
un viņu atbalstītājiem, kuru sirdslie-
ta ir ekodizains,  neparastā nojume 
ir celta no netradicionāliem, videi 
draudzīgiem materiāliem – siena 
ķīpām, zaru pinumiem un māla. 
Jāpiebilst, ka Krīgeru ģimene savā 
saimniecībā „Lejas Varicēni”  pie-

dāvā iespēju uzzināt par permakul-
tūras principiem, iegūt pieredzi par 
alternatīvu, ekoloģisku dzīvesveidu; 
būvēt, izmantojot dabas materiālus 
– hobitu māju, raķetes krāsni, picas
krāsni vai vasaras virtuvi, muzicēt 
kopā ar folkloras kopu „Rudzupu-
ķe”, kā arī pašiem iemēģināt roku 
tautas instrumentu spēlē, nakšņot 
pirmajā siena hotelī Latvijā. 

Brantu un Smiltenes pagasta 
pārvaldes vadītāja Mārīte Treijere kā 
nozīmīgākos infrastruktūras darbus 
min sporta un atpūtas kompleksa 
„Teperis” infrastruktūras sakārto-
šana,  jo patiecoties veiksmīgai sa-
darbībai ar biedrībām „Abulas lau-
ku partnerība” un „Tehnisko sporta 
klubs „Smiltene””, īstenojot kopīgu 
projektu, pašvaldībai ir izdevies at-
tīstīt un daudzveidot piedāvāto pa-
kalpojumu klāstu –  atjaunotā kartin-
gu trase dod iespēju nodrošināt trases 
izmantošanu kartingu sportam, kā 
arī skrituļslidotājiem un skrituļslē-
potājiem, tādējādi piesaistot vairāk 
apmeklētājus, īpaši jauniešus, kā arī 
dod iespēju uzņemt nacionāla vai 
pat starptautiska mēroga sacensību 
organizatorus. Smiltenes pagastā šo 
gadu laikā asfalta segums ieklāts  
Līgo ielā, Brutuļu ielā un ceļam Gro-
tūzis, kā arī pārbūvēti vairāki lauku 
ceļi – autocelš Jaunbilska – Strēbeles 
(2,5 km), Kažauči – Stariņi (1,3 km), 
Smiltene – Stariņi (1,6 km), Liep-
kalni – Kažauči (0,7 km), darbi vēl 
turpinās Žubes – Kaikas (2,33 km). 
Tāpat īstenots ielu apgaismojuma 
projekts Līgo ielā, kā arī ielu apgais-
mojuma tehniskais projekts tiek iz-
strādāts Ilgu un Brutuļu ielām. 

Pagastu pārvalde savā īpašumā 
ir pārņēmusi Līgo kalnu, kuru plā-
nots nākotnē attīstīts kā latviskās 
dzīvesziņas apzināšanās vietu.  

Mārīte Treijere: „Tā kā novem-
bris ir Latvijas svētku mēnesis, tad, 
lai mums izdodas noticēt sev, dot 
ticību citiem un nākotnei iedvesmo-
ties lieliem darbiem!”.  

Marita Mūze, 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Pasākumi
15.11. Smiltenes novada bibliotēkas Bēr-
nu apkalpošanas nodaļā plkst. 15.00 Zie-
meļvalstu Literatūras nedēļas pasākums 
„Pepija Garzeķe svin dzimšanas dienu!”
20.11. Smiltenes vidusskolā, Dakteru ielā 
27, plkst. 11.00 tikšanās ar rakstnieci Zani 
Zustu. Pasākumu organizē Smiltenes no-
vada bibliotēka
20.11. Smiltenes novada bibliotēkas Bēr-
nu apkalpošanas nodaļā plkst. 12.45 tik-
šanās ar rotaļpūcīti Ucipuci un tās autori 
Zani Zustu
21.11., 28.11. Smiltenes novada biblio-
tēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā plkst. 
10.00 „Skanīgais bērnu rīts”, plkst. 11.15 
„Radošais bērnu rīts”
21.11., 22.11., 23.11. Smiltenes novada 
bibliotēkā Jauno grāmatu dienas. Izsnieg-
šana no 26. novembra

Izstādes
Līdz 29.11. Smiltenes novada bibliotēkas 
Bērnu apkalpošanas nodaļā literatūras iz-
stāde „Mana Latvija, dadzītis mazs, ieķē-
ries pasaules svārkos...” 
Līdz 30.11. Smiltenes novada bibliotēkā 
literatūras izstāde „Kārlim Skalbem – 
140”

Smiltenes novada bibliotēkā
Līdz 30.11. Smiltenes novada bibliotē-
kā mākslinieces Ilzes Džonsas gleznu 
izstāde „Pārmaiņu ceļā"
Līdz 30.11. Smiltenes novada bibliotē-
kas ēkas logos (Baznīcas laukumā 13) 
apskatāma pirmsskolas izglītības ies-
tādes „Pīlādzītis” bērnu darbu izstāde 
„Mana Latvija”.
Līdz 14.12. Smiltenes novada bibliotē-
kā izstāde „Latvijas Valsts prezidenti”

Bibliotēkās novadā
Pasākumi
15.11. Blomes bibliotēkā plkst. 9.00 
Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas pasā-
kums „Pepija svin dzimšanas dienu”
15.11. Variņu bibliotēkā plkst. 14.30 
Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas pasā-
kums

16.11. Birzuļu bibliotēkā plkst. 9.30 Zie-
meļvalstu Literatūras nedēļas pasākums
No 25.11. Variņu bibliotēkā pirmssvētku 
tirdziņš

Izstādes
Līdz 18.11. Blomes bibliotēkā literatū-
ras izstāde „Rakstniekam Kārlim Skal-
bem – 140”
Līdz 29.11. Variņu bibliotēkā literatūras 
izstāde „Mīli savu zemi”
Līdz 30.11. Palsmanes bibliotēkā izstā-
de „Latvijas Valsts prezidenti. Dzīves un 
vēstures mirkļi” 
Līdz 30.11. Brantu bibliotēkā literatūras 
izstāde „Pasaku meistaram, rakstniekam 
Kārlim Skalbem – 140”
Līdz 09.12. Brantu bibliotēkā izstāde 
„Laimas rokdarbu varavīksne"

31. oktobra vakarā 108 lieli un mazi dalībnieki pulcējās 
Smiltenes novada Tūrisma informācijas centrā, lai kopīgi do-
tos nakts pārgājienā „SPOCĪNS JOCĪNS” un iepazītu nak-
snīgo Smiltenes apkārtni.

Maršruts sākās pie Smiltenes novada Tūrisma informācijas 
centra, kur pēc reģistrēšanās un īsas pasākuma atklāšanas dalīb-
nieki devās apmēram deviņus kilometrus garajā pārgājienā. Zi-
bot lukturīšiem, tika iepazītas jaunas meža takas, izbristas peļķes, 
pārvarēti nokrituši koki, stāstīti joki un biedēti spoki. 

Pārgājiens noslēdzās Cērtenes pilskalna pļaviņā, kas bija iz-
gaismota ar svecītēm. Dalībniekiem bija iespēja atvilkt elpu, sa-
sildīties pie ugunskura, uzcept līdzi paņemtās desiņas un iedzert 
karstu tēju.

Smiltenes novada Tūrisma informācijas centrs saka lielu 
paldies visiem dalībniekiem un īpašu paldies pasākuma vadītājai 
Santai Paeglei par lielisko pasākumu un kopā pavadīto laiku! 

Pasākums tapis projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības ve-
selības veicināšanai Smiltenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/052) 
ietvaros.

Lelde Atlāce,
Smiltenes novada Tūrisma informācijas centra

Tūrisma speciāliste

Smiltenes bibliotēkai 
mainīts darba laiks

Lai Smiltenes novada bibliotēka, Baznīcas laukumā 13, 
Smiltenē kļūtu pieejamāka novada iedzīvotājiem un viesiem, 

no 16. oktobra ir mainīts tās darba laiks. 
Turpmāk bibliotēka darba dienās būs atvērta no plkst. 10.00 līdz 18.00. 

Sestdienās darba laiks paliek nemainīgs – no plkst. 9.00 līdz 15.00.

Nakts pārgājienā tika 
iepazīta naksnīgā 

Smiltenes apkārtne
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Pasākumi Smiltenes 
pilsētas Kultūras 

centrā 
NOVEMBRA otrajā pusē
21. novembrī plkst. 19.00 Kultūras centra lielajā 
zālē koncerts „Manai tautai” ar leģendāro mūzi-
ķu – Armanda Birkena, Lorijas Vudas un Ievas 
Akurateres piedalīšanos. Skanēs klausītāju iemī-
ļotās dziesmas „Manai tautai”, „Lūgšana”, „Pa-
zudušais dēls”, „Mūsu mīlestība”, „Rīta stundai ir 
sievietes vārds” un daudzas citas. Biļetes „Biļešu 
Paradīzes” kasēs: 12,00 un 15,00 eiro.

DECEMBRĪ
1. decembrī Smiltenes pilsētas Ziemassvētku 
egles iedegšana Smiltenes Pūtēju orķestra Ziemas-
svētku noskaņu koncerts Smiltenes ev. lut. baznīcā, 
pilsētas Ziemassvētku egles iedegšana un tikšanās 
ar Ziemassvētku vecīti.
6. un 11. decembrī plkst. 19.00 Smiltenes KC teāt-
ra zālē Smiltenes Tautas teātra pirmizrāde – Ale-
handro Kasone „Trešais vārds”. Režisors – Agris 
Māsēns, lomās – Madara Vīksniņa, Kaspars Pa-
kulis, Rita Rozīte, Valdis Šaicāns, Dace Purvlīce, 
Baiba Kovala, Ieva Stauvere, Pēteris Jekums, 
Jānis Bormanis, Arnis Lapiņš. Biļetes iepriekš-
pārdošanā no 25. novembra Smiltenes pilsētas KC 
kasē: 5,00 eiro.
8. decembrī plkst. 16.00 Smiltenes pilsētas KC lie-
lajā zālē Ziemassvētku ieskaņas koncerts – koncert-
stāsts „Reiz Ziemassvētkos…”, piedalās – Smilte-
nes BJIIC koris „Lido studija” (vadītājas Valda 
Sedola un Ilze Megne), Smiltenes BJIIC bērnu deju 
kolektīva „Buciņi” 1. – 2. klases kolektīvs (vadītā-
ja Ieva Arnolde), solisti – Vineta Elksne un Andris 
Ērglis. Programmā – komponista Alvila Altmaņa 
Ziemassvētku oriģināldziesmas, šūpuļdziesmas no 
Vinetas Elksnes albuma „Paguli vēl”  un populāras 
Ziemassvētku dziesmas. Mīļi aicināti visi novada 
iedzīvotāji un viesi! Kopā piedzīvosim patiesu un mī-
lestības pilnu svētku sajūtu! 
10. decembrī plkst. 19.00 Smiltenes pilsētas KC 
lielajā zālē Ralfs Eilands, Kristīne Prauliņa un 
grupa „Very Cool People” koncertā „Sniegavī-
ra ekspresis”. Programmā iekļautas kompozīcijas, 
kas vieno un uzmundrina cilvēkus visā pasaulē: 
„Zvaniņš skan”, „Laba slava sniedziņam”, „Jingle 
bells rock”, „Santa Claus is coming to town” un ci-
tas. Izpildot ikvienam tik nozīmīgās dziesmas, pie-
mēram, „Klusa nakts”, neiztrūkstoši tiks šķetināts 
stāsts par mūsu sapņiem, ilgām un iekšējo – noslē-
pumaino pasauli. Biļetes „Biļešu Paradīze” kasēs: 
8,00, 10,00, 12,00 un 15,00 eiro.
27. decembrī plkst. 14.00 Smiltenes pilsētas KC 
lielajā zālē Senioru Ziemassvētki – lustīgs svētku 
koncerts ar senioru kora „Mežābele” un Smiltenes 
BJIIC „Dadzīši” (vadītāja Marita Rieksta-Kriv-
jonoka) piedalīšanos, kā arī balle kopā ar Jāni un 
Mārtiņu. 
31. decembrī Jaunā gada sagaidīšana Smiltenē 
„Esi sveicināts 2020. gads – ceļā uz Smiltenei 
100!”
no 23.00 Baznīcas laukumā – lustīga sadziedāša-
nās kopā ar Jāni un Mārtiņu, laimes liešana, foto 
atskats uz 2019. gadu Smiltenes novadā, astrolo-
ģiskā prognoze, karsta tēja;
00.00 – svētku salūts;
00.30 Smiltenes pilsētas KC – svētku balle kopā 
ar Smiltenes grupu „Propelleris”. Pasākuma laikā 
darbosies kafejnīca. Ieeja – 5,00 eiro.

Vairāk informācijas www.smiltene.lv
Novembrī Smiltenes pilsētas Kultūras centrā, gaite-
nī uz kino zāli, ir apskatāma mākslinieces Aijas Ja-
sūnas inovatīvā epoksīda tehnikā veidotu mākslas 
darbu izstādi „Gara impresijas”. Laipni aicināti!

Pasākumi novembrī/ 
decembrī Smiltenes 

novada pagastos
22. novembrī plkst. 19.00 Birzuļu tautas namā Rudens 
Balle. Pasākums plānots pie galdiņiem ar groziņiem. 
Darbosies kafejnīca Pie Muižkundzes. Ar izklaidējošu 
programmu priecēs Dailes teātra dziedošo aktieru an-
samblis „ILGA”. Balles mūziku nodrošinās Jānis un 
Armands no grupas „Ceļojums”. Lūdzam, dalību pa-
sākumā un transporta nepieciešamību apstiprināt līdz 
2019. gada 18. novembrim. Nepieciešamības gadījumā 
no Bilskas kursēs transports. Tālr. 29139515, 26402963, 
29188447.
23. novembris plkst. 10.00 Blomes tautas namā notiks 
atklātās pāru sacensības novusā.
Novusa turnīri notiek visā republikā, bet pārsvarā tās ir 
individuālās sacensības. Mēs, Blomē, vēlamies ieviest 
kā tradīciju, ka pie mums ir dubultspēles, jeb pāru spēles
ar izlozētu pārinieku. Pāru spēles ļoti attīsta sportisko 
meistarību novusā.
23. novembrī plkst. 14.00 Palsmanes kultūras namā 
Gaujienas amatierteātra izrāde „Pie Monikas”.
23. novembris plkst. 20.00 SIA „Vidzemīte” klubā Gada 
balle pie galdiņiem, plkst. 20.00 izklaides programma ar 
grupu „Latgales dāmu pops”; plkst. 21.00 balles mūzika 
ar grupu „Tērvete”. Ieejas maksa: 3,00 eiro. Galdiņu re-
zervācija līdz 19. novembrim pa tālruni 26405258. Īpaši 
gaidīsim Smiltenes un Brantu pagastu iedzīvotājus.
30. novembris plkst. 17.00 Blomes tautas nama zālē 
Elita un Viktors Tilčiki ar koncertprogrammu „Uz ne-
redzamā stara”.
7. decembris plkst. 17.00 Blomes tautas namā vieso-
sies Kuldīgas Kustību teātris „Purple Line” ar izrādi 
„Ikviens”.
14. decembris. plkst. 13.00 Grundzāles kultūras namā, 
Grundzāles amatierteātra CIK JAUDAS! pirmizrāde,   
E. Hānbergs „Pirmā grēka līcis”. Ieeja 2,00 euro. Pa-
matskolas skolēniem ieeja bez maksas.
15. decembris plkst. 11.00 SIA „Vidzemīte” klubā 
Ģimenes Ziemassvētku pasākums mazajiem, kas ne-
apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes. Tiksimies ar 
Ziemassvētku vecīti, dziedāsim, rotaļāsimies un naš-
ķosimies. Aicināti arī mazuļu brāļi un māsas. Ja vecāki 
vēlas nodrošināt ZSV paciņu arī lielākiem bērniem, to, 
lūgums, atnest uz Brantu vai Smiltenes pagastu pārvaldi 
līdz 14. decembrim. (pasākumā Ziemassvētku paciņas 
būs sagādātas pirmsskolas vecuma Brantu un Smiltenes 
pagastu bērniem, kas neapmeklē PII iestādes).
15. decembrī plkst. 11.00 Palsmanes kultūras namā 
Adventes laikam veltīts garīgās mūzikas koncerts „Kad 
piedzimst cerība”.
15. decembris plkst. 14.00 Septītās dienas adventistu Smil-
tenes draudzes koncerts un svētruna. Ieeja bez maksas.
16. decembris plkst. 16.00 Ziemassvētku pasā-
kums pirmsskolas vecuma bērniem kopā ar Peli, Lūsi un 
Lielo Maizes Riku.
18. decembrī plkst. 18.00 Palsmanes kultūras namā 
Ziemassvētku koncertuzvedums „Piparkūku balle”, pie-
dalās Palsmanes pamatskolas skolēni.
22. decembris plkst. 16.00 Grundzāles kultūras namā 
Koncerts Ziemassvētku noskaņās. Muzicēs Latvijas Na-
cionālā teātra mākslinieks Juris Hiršs. Ieeja 2,00 eiro. 
Pamatskolas skolēniem ieeja bez maksas.
28. decembrī plkst. 21.00 Palsmanes kultūras namā 
Vecgada balle.

Valsts svētku pasākumi 
Smiltenes novadā

15. novembrī plkst. 19.00 Bilskas pamatskolas zālē svinīgs 
pasākums „Mūsu Latvijai 101”. Koncertā piedalās Bilskas 
vokālais ansamblis „Sabalsis” un Kristīne&Gatis „Daisy Duo”. 
Ieeja bez maksas.
15. novembrī plkst. 20.30 Launkalnes tautas namā Valsts svētku 
pasākums. Svinīgi muzikāls apsveikums un balle pie galdiņiem 
plkst. 22.00 ar grupu „Zemeņu iela”

15. novembris plkst. 19.00 Blomes tautas namā SVINĒSIM LAT-
VIJAS 101. DZIMŠANAS DIENU. Koncertā „IR VĒRTS....’’ 
piedalās aktrise Anita Grūbe, vokāliste Ingūna Kalniņa un kom-
ponists Māris Lasmanis. Pēc koncerta – balle kopā ar grupu 
„Zeļļi’’.
16. novembrī plkst. 16.00 SIA„Vidzemīte” klubā Valsts svētku 
programma ar amatiermākslas kolektīvu piedalīšanos, koncerta 
izskaņā Valmieras pilsētas kultūras centra Etno kokļu kopas 
priekšnesums. Ieeja bez maksas.
16. novembrī plkst. 19.00 Grundzāles kultūras namā Latvi-
jas dzimšanas dienai veltīts koncerts. Piedalās Grundzāles deju 
kolektīva „Rieda” vidējās paaudzes un jauniešu grupa, muzicēs 
saksofonists Agris Liepiņš, plkst. 22.00 groziņballe, kvalitatīvu 
balles mūziku nodrošinās duets JĀNIS UN MĀRTIŅŠ. Galdiņi 
rezervējami pa tālruni 29128298 līdz 13. novembrim. Ieeja bez 
maksas.
16. novembrī plkst. 19.00 Palsmanes kultūras namā Latvijas 
dzimšanas dienai veltīts amatiermākslas kolektīvu koncerts. Ieeja 
bez maksas.
17. novembrī plkst. 17.00 Variņu tautas namā Valsts svētkiem 
veltīts pasākums „Teic, kur zeme tā..”. Piedalās Ineta Rudzīte un 
Ēriks Upenieks. Ieeja bez maksas. Plkst. 22.00 balle ar grupu 
„Valmiermuižas muzikanti”. Ieeja bez maksas.

18. novembrī plkst. 15.00 Smiltenes pilsētas KC lielajā zālē 
Latvijas 101. gadadienai veltīts svētku pasākums „Es mūžam 
par latvieti saukšos!” – Smiltenes novada domes apbalvo-
jumu pasniegšana un koncertuzvedums „Zelta krustiņš” ar 
Jāņa Streiča, Viktorijas Streičas, Sarmītes Rubules, Karinas 
Lučiņinas, Jāņa Paukštello un Mārtiņa Egliena piedalīšanos. 
Pasākumu vada – dziedātāja un aktrise Vita Baļčunaite. 

Smiltenes pensionāru apvienība 
aicina savās aktivitātes iesaistīties 

ikvienu interesentu
No 19. līdz 21. decembrim Smiltenes pensionāru apvienības 
telpās, Smilšu ielā 4, notiks ikgadējais Ziemassvētku tirdziņš, 
aicināts ikviens interesents. Tie, kas vēlas piedalīties un tirgot 
savus ražojumus, aicināti pieteikties līdz 18. decembrim.   
Sākusies pieteikšanās 2020. gada ekskursijām: 17. maijā 
brauciens uz Baltkrieviju, 15. septembrī uz Reinas ieleju-
Strasbūru. Plašāka informācija par datumiem un pieteikša-
nos, zvanot Ritai Bormanei uz mob.tālr. 26514012. 


