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Izmaiņas Smiltenes novada domes deputātu sastāvā un vadībā
30. janvārī Smiltenes novada 

domes sēdē deputāti lēma par iz-
maiņām pašvaldības vadībā – tika 
nolemts par līdzšinējā pašvaldības 
izpilddirektora Kārļa Lapiņa atbrī-
vošanu, jauna domes priekšsēdētāja 
vietnieka amata izveidošanu un paš-
valdības izpilddirektora pienākumu 
izpildītāja iecelšanu.  

Kā informēts iepriekš, 2018.
gada 28. novembrī Smiltenes nova-
da dome pieņēma lēmumu par de-
putātes Z. Vīķeles (Latvijas Reģio-
nu Apvienības „Vidzemes partija”) 
pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa 
pēc viņas iesnieguma. Ņemot vērā 
Smiltenes novada 2017. gada 3. 
jūnija vēlēšanu rezultātus, kā nāka-
mais deputāta kandidāts no Latvijas 
Reģionu Apvienības „Vidzemes par-
tija” tika noteikts līdzšinējais domes 
izpilddirektors Kārlis Lapiņš.

Saskaņā ar likumu „Par paš-
valdībām” un likumu „Par interešu 
konfl iktu novēršanu valsts amat-
personu darbībā” izpilddirektora 
amatu un domes deputāta amatu sa-
vienošana ir aizliegta, līdz ar to K. 
Lapiņš š.g. janvāra sākumā pieņēma 
lēmumu  pieņemt deputāta mandātu 
un iesniedza iesniegumu Smiltenes 
novada domei, lūdzot atbrīvot no 
izpilddirektora amata. Smiltenes no-
vada domes sēdē deputāti atbalstīja 
K. Lapiņa lēmumu. Par pašvaldības 
izpilddirektora pienākumu izpildītā-
ju deputāti iecēla līdzšinējo izpilddi-
rektora vietnieku Andri Lapiņu. 

Kārlis Lapiņš domes izpilddi-
rektora amatā nostrādājis deviņus 
gadus un septiņus mēnešus, savu 
lēmumu pieņemt deputātu mandātu 
pamato ar to, ka vēlas dot iespēju 
jaunajiem vadītajiem: „Šajā brīdī, 
kad deputāte Vīķele nolika mandā-
tu, esmu nākamais sarakstā.  Depu-
tāta mandātu pieņēmu, jo viens no 
iemesliem ir dot iespēju jaunajiem 

sēdētaja vietnieka amatu – priekš-
sēdētaja vietnieku tautsaimniecības, 
infrastruktūras un administratīvajos 
jautājumos, kurš būs algots amats.

Par domes priekšsēdētaja viet-
nieku tautsaimniecības, infrastruktū-
ras un administratīvajos jautājumos, 
deputātiem balsojot ar vēlēšanu zī-
mēm, vienbalsīgi tika ievēlēts depu-
tāts Kārlis Lapiņš.

Jaunievēlētais domes priekšsē-
dētāja vietnieks tautsaimniecības, 
infrastruktūras un administratīvajos 
jautājumos Kārlis Lapiņš pildīs do-
mes priekšsēdētāja pienākumus viņa 
prombūtnes laikā vai viņa uzdevu-
mā, koordinēs administrācijas darbu, 
t.sk. dokumentu apriti, pārraudzīs do-
mes izveidoto darba grupu un komi-
siju darbu, koordinēs un pārraudzīs 
komunālo pakalpojumu sniegšanu 
iedzīvotājiem, pašvaldības budžeta 
izlietojumu un citus pašvaldības no-
likumā noteiktos uzdevumus.

Grozījumi pašvaldības noliku-
mā paredz to, ka saglabāsies līdz-

vadītājiem, konkrēti Andrim Lapi-
ņam, uzsākt darbu administrācijas 
vadībā,   tāpat savā laikā tas notika 
ar pašreizējo domes priekšsēdētāju, 
kurš kā jauns speciālists ienāca paš-
valdības izpildvarā kā Saimniecis-
kās nodaļas vadītājs, mums bija ļoti 
laba sadarbība, pēc tam viņš kļuva 
par priekšsēdētaja vietnieku un kopš 
2014. gada novembra jau, kā zināms, 
ir priekšsēdētājs. Šo minu kā labu 
piemēru pieredzes un jauno vadītāju 
enerģijas savienojumam. Redzot, ka 
jaunā valdība plāno veikt  teritoriālo 
reformu, uzskatu, ka mana darba un 
dzīves pieredze palīdzēs pragmatiski 
pieņemt lēmumus par labu Smiltenes 
novada sabiedrībai arī esot domes 
sastāvā. Kā zināms, Smiltenes nova-
da pašvaldība darbu uzsāka 2009. 
gadā, un no pirmsākumiem līdz šai 
dienai biju izpilddirektors,” uzsver  
deputāts K. Lapiņš.

Sēdes turpinājumā deputāti lēma 
par grozījumiem pašvaldības noliku-
mā, kas paredz izveidot otru priekš-

šinējais priekšsēdētaja vietnieka 
amats, kura pilnvaras turpina pildīt 
Aigars Veldre.  Aigars Veldre koor-
dinē pašvaldības sociālo, izglītības, 
sporta un kultūras iestāžu darbu, uz-
raugot minēto  pašvaldības funkciju 
un uzdevumu izpildi, kā arī sniegto 
pakalpojumu apjoma un kvalitātes 
uzlabošanu. Priekšsēdētaja vietnieka 
amats nav algots.

Domes priekšsēdētājs Gints 
Kukainis skaidro, ka pašvaldības va-
dības strukturālās izmaiņas ir nepie-
ciešamas, lai turpinātu pagājušā gadā 
Smiltenes novada pašvaldībā veikto 
funkciju auditu, kurā tika iekļauti 
vairāk kā 200 pašvaldības darbinieki. 
„Šobrīd pašvaldības izpilddirektors 
un izpilddirektora vietnieks ir saga-
tavojuši daļu no priekšlikumiem, tie 
tiek ieviesti pagastu pārvaldēs, vēl 
priekšā ir mūsu iestādes un admi-
nistrācija. Funkciju audita mērķis 
ir sabalansēt darbinieku noslodzi, 
atrast resursus darba samaksas pa-
lielināšanai, ceļot darba efektivitāti, 

pārskatīt veicamo darbu atbildības, 
kompetences un pienākumus, pār-
liecināties par veicamo funkciju 
realizāciju. Jau šobrīd redzams, ka 
audita rezultātā pašvaldībā strādā-
jošo skaits saruks. Šis ir ļoti būtisks 
darbs Smiltenes novada pašvaldības 
attīstībai nākotnē, mums tas ir jā-
paveic pēc iespējams ātrāk. Tāpēc 
pašvaldības vadība saglabāsies ne-
mainīga, jo pašvaldības izpilddirek-
tora pienākumus pildīs līdzšinējais 
izpilddirektora vietnieks Andris La-
piņš,” skaidro domes priekšsēdētājs 
Gints Kukainis. 

Kārlis Lapiņš: „Līdz šim pašval-
dības operatīvajā vadībā  strādāja 
trīs vadītāji – domes priekšsēdētājs, 
izpilddirektors un izpilddirektora 
vietnieks.  Šajā brīdī, kad esmu ie-
vēlēts  par atbrīvoto domes priekš-
sēdētāja vietnieku,  fi skāli nekas 
nemainās, mainās tikai mans statuss 
un esmu gatavs turpināt darbu.”

Kārlis Lapiņš darbosies Sociālo 
un medicīnas jautājumu un  Finanšu 
un attīstības jautājumu pastāvīgajās 
komitejās, kā arī Publisko iepirkumu 
komisijas sastāvā.

Informācija par veikto auditu. 
Kopumā funkciju auditā iesaistīti 
vairāk kā 200 pašvaldības darbinie-
ki (domes administrācija, pagastu 
pārvaldes, Kultūras, Izglītības un 
Sporta pārvaldes, bibliotēkas, Paš-
valdības policija, sociālais dienests, 
bāriņtiesa). Tā ietvaros veikta ap-
taujas anketa par Smiltenes novada 
pašvaldību, pārrunas, visu auditā 
iesaistīto darbinieku darba laika 
uzskaite, apsekošana. Veicot auditu 
un analizējot datus, tika ņemtas vērā 
pasaules tendences attiecīgā jomā 
un konkrētā situācija Smiltenes no-
vadā, normatīvo aktu analīze un re-
zultatīvie rādītāji.

Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību specialiste

30. janvārī  SIA „ZAAO” 
vides iniciatīvas „100 darbi Lat-
vijai” organizatori tikās ar ini-
ciatīvu veicējiem un īstenotājiem 
Smiltenes novadā, lai pateiktos 
par ikviena ieguldījumu un pa-
sniegtu pateicības rakstus. 

Smiltenes novadā kopumā tika 
pieteikti un īstenoti 7 projekti:

Autobusa pieturas nojume 
– Hobitu namiņš, darbu veicēji – 
Krīgeru ģimene ar kaimiņiem;

Cērtenes pilskalna sargs 
Sarguns, darbu veica fonds „Krust-
celes” ar palīgiem;

Stāstu birztaliņa, darbu 
veicēji – Palsmanes pamatskolas 1. 
– 4. klases skolēni;

„ Mana Palsmane – Mūsu 

Vides iniciatīvas „100 darbi Latvijai” veicēji saņem pateicības rakstus
Latvija!” – Palsmanes internātpa-
matskola 6. – 8. klase;

Smiltenes Vecā parka at-
jaunošana, Monumentālais Latvi-
jas karogs Smiltenes Jāņukalnā, 
Trīs pakalnu sākumskolas – tagad 
Smiltenes vidusskolas, Rīgas ielas 
16 C teritorijas labiekārtošana, kas 
bija Smiltenes novada pašvaldības 
pieteiktie darbi. Paldies izpildītā-
jiem, būvuzraugiem, autoruzrau-
giem – SIA „Ceļinieks 2010”, SIA 
„8 CBR”, SIA Ceļu Komforts,  SIA 
„Neijss”, SIA „BBPV”, SIA „a2a.
engineers”, SIA „ASE”, SIA „Vide 
un Būve”, SIA „TelPro”.

Vides iniciatīvu „100 darbi 
Latvijai” 2016. gada vasarā uzsāka 
pašvaldību atkritumu apsaimnieko-

šanas uzņēmums „ZAAO” ar mēr-
ķi apvienot iedzīvotāju zināšanas, 
čaklās darba rokas un resursus, lai 
līdz Latvijas nozīmīgajai jubilejai – 
2018. gada 18. novembrim – kopī-
giem spēkiem paveiktu vismaz 100 
nozīmīgus darbus vides labiekārto-
šanā, izdaiļošanā un arī vides izglītī-
bā. Mērķis ir sasniegts! 

Draugu un kaimiņu grupas, 
uzņēmumi, izglītības iestādes, in-
dividuālas personas, biedrības un 
pašvaldību domes no 42 dažādiem 
Latvijas novadiem un pilsētām ko-
pīgiem spēkiem paveikuši 171 vi-
des darbu. Tos visus var aplūkot 
www.100darbilatvijai.lv. 

Informācijas avots: 
www.100darbilatvijai.lv

Smiltenes novada domes kārtējā sēde.

Vides iniciatīvas laureāti – priekšā Krīgeru ģimene, otrā rindā no 
kreisās puses fonds „Krustecels” pārstāve Anda Dinga, Palsmanes 

internātpamastkolas direktore Inga Auga, Palsmanes pamatskolas direktore 
Dace Pērle un SIA „ZAAO” pārstāves.  
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Smiltenes novada domes lēmumi
Smiltenes novada domes kār-

tējā sēde notika š.g. 30. janvārī. 
Sēdē tika pieņemti 124 lēmumi, 
tajā skaitā:

1. Attīstīt sadarbību ar Gori paš-
valdību (Shida Kartli reģions, Gruzi-
ja) kultūras, izglītības un ekonomi-
kas jomās. 

2. Nepārņemt pašvaldības īpa-
šumā nekustamā īpašuma „Kaktiņi”, 
Launkalnes pagastā, sastāvā esošo 
apbūvēto zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 9470 010 0092 1,0 ha 
platībā, uz kuras atrodas būves – dzī-
vojamā māja ar kadastra apzīmējumu 
9470 010 0092 001, klēts ar kadastra 
apzīmējumu 9470 010 0092 002 un 
šķūnis ar kadastra apzīmējumu 9470 
010 0092 003.

3. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma 
Limbažu iela 3-16, kas atrodas Smil-
tenē, Smiltenes novadā, nosacīto 
cenu 20600 euro (divdesmit tūkstotši 
seši simti euro). Atsavināt J.C. ne-
kustamo īpašumu Limbažu iela 3-16, 
Smiltenē, kadastra numurs 9415 900 
1094, kas sastāv no dzīvokļa Nr.16 
ar kopējo platību 70,9 m2, kopīpašu-
ma domājamās daļas 651/11315 no 
daudzdzīvokļu mājas.

4. Apstiprināt nekustamā īpa-
šuma „Jaunķauzeri”, Launkalnes 
pagastā, kadastra numurs 9470 003 
0282, ½ domājamās daļas brīvo cenu 
2000 euro (divi tūkstoši euro), t.sk. 
par zemi 2000 euro. Atsavināt R.L. 
nekustamā īpašuma „Jaunķauzeri”, 
Launkalnes pagastā, Smiltenes nova-
dā, kadastra numurs 9470 003 0282, 
½ domājamo daļu zemes.

5. Apstiprināt nekustamā īpašu-
ma „Krieviņi”, Bilskas pagastā, ka-
dastra numurs 9444 006 0047, brīvo 
cenu 1500 euro (viens tūkstotis pieci 
simti euro), t.sk. par zemi 1500 euro. 
Atsavināt J.T. nekustamo īpašumu 
„Krieviņi”, Bilskas pagastā, Smilte-
nes novadā, kadastra numurs 9444 
006 0047.

6. Apstiprināt nekustamā īpa-
šuma „Atvases”, Smiltenes pagastā, 
kadastra numurs 9480 002 0053, brī-
vo cenu 1424 euro (viens tūkstotis 
četri simti divdesmit četri euro), t.sk. 
par zemi 800 euro un mežaudzi 624 
euro. Atsavināt J. G. nekustamo īpa-
šumu „Atvases”, Smiltenes pagastā, 
Smiltenes novadā, kadastra numurs 
9480 002 0053.

7. Atsavināt, pārdodot atklātā 
izsolē ar augšupejošu soli, Smiltenes 
novada pašvaldībai piederošo ne-
kustamo īpašumu „Jaunsmiltene”-4, 
Blomes pagastā, Smiltenes novadā 
(kadastra numurs 9446 900 0047), 
kas sastāv no dzīvokļa 63,5 m2 pla-
tībā, 635/6709 kopīpašuma domā-
jamās daļas no būvēm ar kadastra 
apzīmējumiem 94460020014003, 
9446002001400, 94460020014005, 
94460020014006. Apstiprināt ne-
kustamā īpašuma „Jaunsmiltene”-4, 
Blomes pagastā, Smiltenes novadā 
pirmās izsoles sākuma cenu 1800 
euro (viens tūkstotis astoņi euro).

8. Uzsākt dzīvokļa īpašuma 
„Raibaci”-6, Grundzālē, Grundzā-
les pagastā, Smiltenes novadā, kas 
sastāv no dzīvokļa Nr. 6, 273/3384 
kopīpašuma domājamās daļas no 
daudzdzīvokļu mājas, 273/3384 kop-
īpašuma domājamās daļas no sešām 
saimniecības ēkām un 273/3384 
kopīpašuma domājamās daļas no 
mājai piesaistītā zemesgabala atsavi-

nāšanas procedūru.
9. Uzsākt nekustamā īpašuma 

„Zarvāļapses”, kadastra numurs 
9446 003 0207, kas sastāv no vienas 
zemes vienības ar kadastra apzīmēju-
mu 9446 003 0207 0,5999 ha platībā, 
½ domājamās daļas atsavināšanas 
procedūru.

10. I.U. mēneša laikā no lēmu-
ma spēkā stāšanās dienas samaksāt 
5100 euro (pieci tūkstoši viens simts 
euro) Smiltenes novada domes kontā 
LV75UNLA0050014255591, kods 
UNLALV2X, AS „SEB banka” vai 
kontā LV54HABA0551009315119, 
kods HABALV22, AS „Swedbank”. 
Maksājuma mērķi norādīt: „Pirkuma 
maksa par īpašumu „Prāmnieki”, 
Launkalnes pagasts”.

11. Par adreses piešķiršanu telpu 
grupām īpašumā Daugavas iela 7A, 
Smiltenē, Smiltenes novadā. 

12. No Grundzāles pagasta ne-
kustamā īpašuma „Kalnozoliņi”, 
kadastra numurs 9458 002 0034, at-
dalāmajai zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 9458 002 0037 2,6 ha 

platībā mainīt nosaukumu no „Kal-
nozoliņi”, Grundzāles pagasts, uz 
„Meža Ozoli”, Grundzāles pagasts, 
Smiltenes novads.

13. Apvienot zemes vienības 
„Spiekstes”, Blomes pagastā ar ka-
dastra apzīmējumiem 9446 005 0073 
un 9446 005 0091 vienā zemes vienī-
bā un no apvienotās zemes vienības 
atdalīt zemi, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība, 
apmēram 9,4 ha platībā (pielikumā 
skice).

14. Īstenot detālplānojuma „Paš-
valdības zemes gabals Nr. 2, Laun-
kalnes pagasts, Valkas rajons” otro 
kārtu – samērīt un nodot apbūvei 5 
zemes vienības (apzīmētas ar Nr. 1, 
2, 3, 4, 5) un izveidot ceļu infrastruk-
tūru (apzīmēts ar Nr. 14) atbilstošo 
lēmuma pielikumā pievienotajam iz-
kopējumam no detālplānojuma gra-
fi skās daļas.

15. Izveidot sešus zemes īpašu-
mus un apbūvei paredzētajām zemes 
vienībām piešķirt adreses:

15.1. Zemes vienība Nr. 1 – iz-
veidot īpašumu ar nosaukumu „Liep-
salas” un piešķirt adresi „Liepsalas”, 
Launkalnes pagasts, Smiltenes no-
vads;

15.2. Zemes vienība Nr. 2 – iz-
veidot īpašumu ar nosaukumu „Zī-
les” un piešķirt adresi „Zīles”, Laun-
kalnes pagasts, Smiltenes novads;

15.3. Zemes vienība Nr. 3 – iz-
veidot īpašumu ar nosaukumu „Ozol-
zīles” un piešķirt adresi „Ozolzīles”, 
Launkalnes pagasts, Smiltenes no-
vads;

15.4. Zemes vienība Nr. 4 – iz-
veidot īpašumu ar nosaukumu „Bēr-
zi” un piešķirt adresi „Bērzi”, Laun-
kalnes pagasts, Smiltenes novads;

15.5. Zemes vienība Nr. 5 – iz-
veidot īpašumu ar nosaukumu „Kal-
na Bērzi” un piešķirt adresi „Kalna 
Bērzi”, Launkalnes pagasts, Smilte-
nes novads;

15.6. Zemes vienība Nr. 14 – iz-
veidot īpašumu ar nosaukumu „Bēr-
zu ceļš”, Launkalnes pagasts, Smil-
tenes novads.

16. No Bilskas pagasta nekusta-
mā īpašuma „Kalna Pulkši”, kadastra 
numurs 9444 010 0033, atdalāmajai 
zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 9444 010 0033 3,8 ha platībā 

mainīt nosaukumu no „Kalna Pulk-
ši”, Bilskas pagasts, uz „Jaunķiguļi”, 
Bilskas pagasts, Smiltenes novads, jo 
paredzēts pievienot esošajam īpašu-
mam „Jaunķiguļi”.

17. Mainīt zemes vienības 
daļai ar kadastra apzīmējumu 
941500905138001 nekustamā īpa-
šuma lietošanas mērķi no individu-
ālās dzīvojamo māju apbūves (kods 
0601) uz rūpnieciskās ražošanas uz-
ņēmumu apbūvi (kods 1001).

18. Pārtraukt G.D. zemes nomu 
par zemes vienības Ezera iela 5, 
Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415 
010 0205, daļu 816 m2 platībā. 

19. Pārtraukt S.Z. zemes nomu 
par zemes vienības „Pašvaldības 
zemes gabals Nr. 3”, Launkalnes 
pagastā, kadastra apzīmējums 9470 
010 0184, 168 m2 platībā. 

20. Pārtraukt Z.L. zemes nomu 
par zemes vienības Daugavas iela 39, 
Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415 
008 1603, daļu 607 m2 platībā. 

21. Iznomāt R.Š. zemes vienības 
„Pašvaldības zemes gabals Nr. 3”, 
Launkalnes pagastā, kadastra apzī-
mējums 9470 010 0184, daļu 140 m2 
platībā mazdārziņam līdz 2023. gada 
31. decembrim.

22. Iznomāt Dz.G. zemes vienī-
bas „Pašvaldības zemes gabals Nr. 
3”, Launkalnes pagastā, kadastra ap-
zīmējums 9470 010 0184, daļu 56 m2 
platībā mazdārziņam līdz 2023. gada 
31. decembrim.

23. Iznomāt V.J. zemes vienības 
„Pašvaldības zemes gabals Nr. 3”, 
Launkalnes pagastā, kadastra apzī-
mējums 9470 010 0184, daļu 42 m2 
platībā mazdārziņam līdz 2023. gada 
31. decembrim.

24. Iznomāt I.B. zemes vienības 
„Pašvaldības zemes gabals Nr. 4”, 
Launkalnes pagastā, kadastra apzī-
mējums 9470 010 0099, daļu 424 m2 
platībā mazdārziņam līdz 2023.gada 
31. decembrim.

25. Iznomāt M.P. zemes vienības 
„Pašvaldības zemes gabals Nr.4”, 
Launkalnes pagastā, kadastra apzī-
mējums 9470 010 0099, daļu 188 m2 
platībā mazdārziņam līdz 2023.gada 
31. decembrim.

26. Iznomāt L.K. zemes vienības 
Brūža iela 7, Smiltenē, kadastra apzī-
mējums 9415 002 0316, daļu 373 m2 
platībā mazdārziņam līdz 2023. gada 
31. decembrim.

27. Iznomāt E.B. zemes vienī-
bas Veldes iela 2A, Smiltenē, kadas-
tra apzīmējums 9415 005 0925, daļu 
430 m2 platībā mazdārziņam līdz 
2023. gada 31. decembrim.

28. Iznomāt E.G. zemes vienī-
bas „Jaunvederu zeme”, Grundzāles 
pagastā, kadastra apzīmējums 9458 
008 0101, daļu 0,2 ha platībā maz-
dārziņam līdz 2023. gada 31. decem-
brim.

29. Iznomāt U.Z. zemes vienības 
Gaujas iela 5A, Grundzāles pagastā, 
kadastra apzīmējums 9458 008 0233, 
daļu 0,05 ha platībā mazdārziņam 
līdz 2023. gada 31. decembrim.

30. Slēgt lauku apvidus zemes 
nomas līgumu ar V.G. par nekusta-
mā īpašuma „Pauzuļi 1”, Smiltenes 
pagastā, zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 9480 003 0137  5,52 ha 
platībā.

31. Slēgt lauku apvidus zemes 
nomas līgumu ar A.B. par nekustamā 
īpašuma „Pļavzemnieki”, Palsmanes 

pagastā, zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 9474 004 0255  2,2 ha 
platībā.

32. Pārtraukt nekustamā īpašu-
ma nodokļa aprēķināšanu M.G. par 
īpašumu Mežoles iela 10, Smiltenē, 
kadastra apzīmējums 9415 005 0512, 
zemes platība 48 m2.

33. Iznomāt S.A. zemes vienības 
Mežoles iela 10, Smiltenē, daļu, ka-
dastra apzīmējums 9415 005 0512, 
0,0048 ha platībā garāžas ēkas Me-
žoles iela 10 k-23, kadastra apzīmē-
jums 9415 005 0512 047, Smiltenē 
uzturēšanai.

34. Iznomāt L.C. zemes vienī-
bas „Pašvaldības zemes gabals Nr. 
1”, Launkalnes pagastā, kadastra 
apzīmējums 9470 005 0041, daļu 
0,57 ha platībā dārziņam un terito-
rijas sakopšanai līdz 2023. gada 31. 
decembrim.

35. Atļaut A.B. līgumu Nr. 
18/2018 un Nr. 19/2018 darbības 
laikā nodot zemes nomas lietošanas 
tiesības trešajai personai, ievērojot 
līgumos minētos nosacījumus.

36. Apstiprināt zemes ierīcības 
projektu „Trīssaliņas”, Grundzāles 
pagasts, Smiltenes novads, zemes 
vienības kadastra apzīmējums 9458 
003 0049.

37. Apstiprināt zemes ierīcības 
projektu „Veclauži”, Grundzāles pa-
gasts, Smiltenes novads, zemes vie-
nības kadastra apzīmējums 9458 001 
0033.

38. Pieņemts 31 lēmums par ne-
kustamā īpašuma nodokļa atvieglo-
jumu piešķiršanu.

39. Noteikt, ka zemes vienība, 
kadastra apzīmējums 94150030009, 
331 m2 platībā ir zemes starpgabals.

40. Noteikt, ka zemes vienība, 
kadastra apzīmējums 94150040011, 
717 m2 platībā ir zemes starpgabals.

41. Noteikt, ka zemes vienība, 
kadastra apzīmējums 94150040008, 
593 m2 platībā ir zemes starpgabals.

42. Apstiprināt Smiltenes pil-
sētas kultūras centra maksas pakal-
pojuma izcenojumus par viena kino 
seansa apmeklējumu: 

Nosaukums Mērvienība Cena euro
bez PVN

PVN 21% 
euro

Cena 
euro ar 
PVN

Kino biļete Gb. 2,48 0,52 3,00
Kino biļete uz bērnu 
fi lmām Gb. 2,07 0,43 2,50

43. Par fi nansiāla atbalsta pie-
šķiršanu grāmatas izdošanai.

44. Iznomāt pašvaldībai piede-
rošā nekustamajā īpašumā sekojošas 
telpas adresē „Birzuļu tautas nams”, 
Mēros, Bilskas pagastā – Nr. 26 ar 
platību 14,1 m2, telpu Nr. 27 ar pla-
tību 14,6 m2, telpu Nr. 28 ar platību 
21,7 m2, telpu Nr. 29 ar platību 5,5 
m2, telpu Nr. 30 ar platību 6,9 m2, 
telpu Nr. 31 ar platību 14,1m2, telpu 
Nr. 32 ar platību 17,1m2, telpu Nr. 
33 ar platību 15,6 m2, telpu Nr. 34 
ar platību 15,5 m2 un telpu Nr. 35 ar 
platību 16,4 m2.

45. Nodot bezatlīdzības lieto-
šanā sabiedriskā labuma organizā-
cijai – biedrībai „Sporta komplekss 
„Teperis”” (reģ. Nr. 40008145989, 
juridiskā adrese: Baumaņa iela 31, 
Smiltene, Smiltenes novads, LV-
4729) Smiltenes pašvaldībai piede-
rošu nekustamo īpašumu – „Kaupi”, 
Smiltenes pagasts, Smiltenes novads 
(kadastra numurs: 948 006 0190), 

kas sastāv no zemes gabala (kadastra 
apzīmējums 9480 006 0190) 8398 
m2 platībā, dzīvojamās mājas (kadas-
tra apzīmējums 9480 006 0190 001), 
palīgēkas (kadastra apzīmējums 
9480 006 0190 002), palīgēkas (ka-
dastra apzīmējums 9480 006 0190 
003) un palīgēkas (kadastra apzīmē-
jums 9480 006 0190 004).

46. Apstiprināt Smiltenes nova-
da bāriņtiesas nolikumu.

47. Atbrīvot no  Smiltenes no-
vada bāriņtiesas  locekļa pienākumu 
pildīšanas  L.A. ar 2019. gada 1. feb-
ruāri. 

48. Apstiprināt Smiltenes nova-
da pašvaldības nekustamā īpašuma 
objekta – „Raibaci”-8, Grundzālē, 
Grundzāles pagastā, Smiltenes no-
vadā, (kadastra numurs 9458 900 
0085), kas sastāv no dzīvokļa 42,6 
m2 platībā, 427/3384 kopīpašuma 
domājamās daļas no daudzdzīvokļu 
mājas, 427/3384 kopīpašuma domā-
jamās daļas no sešām saimniecības 
ēkām (kopējā vērtība 1650,00 euro) 
un 427/3384 kopīpašuma domājamās 
daļas no mājai piesaistītā zemesga-
bala (kadastra apzīmējums 9458 008 
0215) (zemesgabala vērtība 900,00 
euro) 2019. gada 15. janvāra izsoles 
rezultātus, saskaņā ar kuriem īpašu-
ma objektu nosolīja Ģ.P. par 2550,00 
euro (divi tūkstoši pieci simti piec-
desmit euro un 00 centi).

49. Apstiprināt Smiltenes nova-
da pašvaldības nekustamā īpašuma 
objekta – „Raibaci”-9, Grundzālē, 
Grundzāles pagastā, Smiltenes no-
vadā, (kadastra numurs 9458 900 
0086), kas sastāv no dzīvokļa 19,6m2 
platībā, 195/3384 kopīpašuma domā-
jamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, 
195/3384 kopīpašuma domājamās 
daļas no sešām saimniecības ēkām 
(kopējā vērtība 610,00 euro) un 
195/3384 kopīpašuma domājamās 
daļas no mājai piesaistītā zemesga-
bala (kadastra apzīmējums 9458 008 
0215) (zemesgabala vērtība 450,00 
euro) 2019. gada 15. janvāra izsoles 
rezultātus, saskaņā ar kuriem īpašu-
ma objektu nosolīja Ģ.P. par 1060,00 

euro (viens tūkstotis sešdesmit euro 
un 00 centi).

50. Apstiprināt Smiltenes nova-
da pašvaldības nekustamā īpašuma 
objekta – „Brenkūži”, Blomes pa-
gastā, Smiltenes novadā, (kadastra 
numurs 9446 006 0266), kas sastāv 
no vienas zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 9446 006 0303 0,5575 
ha platībā (vērtība 1370,00 euro) un 
būves ar kadastra apzīmējumu 9446 
006 0303 001 (vērtība 1000,00 euro) 
2019. gada 15. janvāra izsoles re-
zultātus, saskaņā ar kuriem īpašuma 
objektu nosolīja SIA „GG Fabrika”, 
reģ. Nr. 42403027570, par 2370,00 
euro (divi tūkstoši trīs simti septiņ-
desmit euro un 00 centi).

51. Apstiprināt Smiltenes nova-
da pašvaldības nekustamā īpašuma 
objekta – „Lejas Brālīši”, Launkal-
nes pagastā, Smiltenes novadā (ka-
dastra numurs 9470 010 0115), kas 
sastāv no divām zemes vienībām ar 
kadastra apzīmējumu 9470 010 0115 
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Šā gada 30. janvārī Smiltenes 
novada domes sēdē apstiprināti 
grozījumi Smiltenes novada do-
mes 2013. gada 28. decembra sais-
tošajos noteikumos Nr. 32/13 „Par 
reklāmas izvietošanu publiskās 
vietās un vietās, kas vērstas pret 
publisku vietu Smiltenes nova-
dā”, kuri paredz,  ka turpmāk vi-
sas darbības saistībā ar reklāmas 
atļaujas izsniegšanu nodrošinās 
Smiltenes novada Būvvalde.

Smiltenes novadā ir spēkā 
2013. gada 28. decembra saistošie 
noteikumi Nr. 32/13 „Par reklāmas 
izvietošanu publiskās vietās un vie-
tās, kas vērstas pret publisku vie-
tu Smiltenes novadā”, kas nosaka 
reklāmas un reklāmas objektu iz-
vietošanas, ekspluatācijas, grafi skā 
dizaina maiņas saskaņošanas kār-
tību, demontāžas kārtību, atļaujas 
izsniegšanas kārtību par reklāmu un 
reklāmas objektu izvietošanu pub-
liskās vietās vai vietās, kas vērstas 
pret publisku vietu Smiltenes nova-
da administratīvajā teritorijā, kā arī 
atbildību par šo saistošo noteikumu 
neievērošanu.

Līdz šim atļaujas reklāmas iz-
vietošanai Smiltenes novadā izsnie-
dza uz Smiltenes novada domes iz-
pilddirektora pieņemta lēmuma pa-
mata, taču jaunie grozījumi paredz, 
ka turpmāk visas darbības saistībā 
ar reklāmas atļaujas izsniegšanu 
nodrošinās Smiltenes novada Būv-
valde.

Saistošie noteikumi attiecas uz 
visām juridiskām un fi ziskām per-
sonām, kuras izvieto reklāmas vai 
reklāmas objektus publiskās vietās 
vai vietās, kas vērstas pret publisku 
vietu Smiltenes novada administra-
tīvajā teritorijā.

Informējam, ka ar š.g. 1. janvāri 
Smiltenes novada domes pieņemtie 
saistošie noteikumi tiek publicēti 
Latvijas Republikas ofi ciālajā iz-
devumā „Latvijas Vēstnesis” (vest-
nesis.lv). Smiltenes novada dome 
ir trešā pašvaldība, kas realizējusi 
savas likumā „Par pašvaldībām” 
noteiktās tiesības pāriet uz ofi ciālo 
publikāciju tajā pašā izdevumā, kurā 
tiek nodrošināta likumu, Ministru 
kabineta noteikumu un citu tiesību 
aktu ofi ciālā publikācija. Galvenie 
ieguvumi no ofi ciālās publikācijas 
vietas maiņas ir tas, ka tiks nodro-
šināta saistošo noteikumu publicē-
šanas operativitāte, plašāks personu 
loks būs informēts par Smiltenes 
novada domes izdotajiem saistoša-
jiem noteikumiem. 

Turpmāk Smiltenes novada 
domes izdotie normatīvie akti tiks 
publicēti kopējā Latvijas Repub-
likas normatīvo aktu tīmekļa viet-
nē www.likumi.lv.

Marita Mūze, 
sabiedrisko attiecību specialiste 

Reklāmas 
atļaujas 

izsniegšanu 
nodrošinās 
Smiltenes 

novada 
Būvvalde

Pašvaldībā

Jau vairākus gadus mūsu uzņē-
mums sagatavoja rēķinus ARHA-
NE programmā. Ik pa brīdim radās 
lielākas vai mazākas problēmas, 
piem., ievadot skaitītāju rādījumus 
un citas. Uzklausot Jūsu sūdzības, 
janvāra rēķini sagatavoti izmantojot  
WinNams programmu. Kompānija 
„VAR Datu Sistēmas”, kas izstrā-
dā programmu WinNams, ir uzņē-
mums ar vairāk kā 20 gadu pieredzi 
darbā ar namu apsaimniekotājiem. 
Viņu klienti ir tādi uzņēmumi, kā 
Tukuma nami, Lāču nami, Babītes 
siltums, CDzP, Rīgas nami, Bauskas 
ūdens un daudzi citi. 

Šobrīd Jūs esat saņēmuši savās 

Smiltenes NKUP ziņas
pastkastītēs vai e-pastos jaunos rēķi-
nus.  Visu janvāri Smiltenes NKUP 
strādāja, mācījās, lai rēķini pie Jums 
nonāktu laikus un precīzi. Apskatiet 
savu rēķinu uzmanīgi, ja nav kaut 
kas pareizi, lūdzu, rakstiet mums uz 
e-pastu smiltenesnkup@gmail.com 
vai zvaniet 27843971 vai 26182972. 
Tikai kopā mēs varēsim ieviest šo 
programmu dzīvē.

Jau februāra beigās iedzīvotā-
jiem, kuri nodod ūdensskaitītāju rā-
dījumus elektroniski, būs tos iespē-
jams iesniegt jaunajā Web kabinetā, 
kā arī turpat redzēt informāciju par 
skaitītājiem un sekot līdz to derīgu-
ma termiņam. 

Biedrība „Lauku partnerība 
ZIEMEĻGAUJA” izsludina cetur-
tās kārtas projektu iesniegumu pie-
ņemšanu Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014. – 2020. gadam 
pasākuma „Atbalsts LEADER vie-
tējai attīstībai (sabiedrības virzīta 
vietējā attīstība)” apakšpasākumā 
„Darbību īstenošana saskaņā ar sa-
biedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju”.

Projektu iesniegumu pie-
ņemšanas laiks – 2019. gada 4. 
marts – 2019. gada 4. aprīlis.
Projektu iesniegumi tiks pieņemti 
šādās vietējās attīstības stratēģijā 
noteiktajās rīcībās:

Mērķis 1 Atbalsta sniegšana 
vietējās ekonomikas attīstībai:

Rīcība 1.1.    Jaunu produktu un 

Biedrība „Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” 
izsludina ceturtās kārtas projektu 

iesniegumu pieņemšanu

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienesta

pakalpojumu radīšana, esošo attīstī-
šana un realizācija tirgū – paredzē-
tais fi nansējums – 372 802,39 EUR.

Mērķis 2 Kvalitatīvas dzīves vi-
des veidošana:

Rīcība 2.1. Vides sakārtošana – 
paredzētais fi nansējums – 150 000 
EUR;

Rīcība 2.2. Saturīga brīvā laika 
pavadīšana – paredzētais fi nansē-
jums – 150 000 EUR;

Rīcība 2.3. Kultūras un tradīciju 
kopšana – paredzētais fi nansējums – 
53 286,66 EUR.  

Adrese un vieta, kur var iepazī-
ties ar sabiedrības virzītu vietējās at-

tīstības (SVVA) stratēģiju: Biedrības 
„Lauku partnerība ZIEMEĻGAU-
JA” birojs Valkas ielā 16, Strenči, 
Strenču novads, LV-4730.

Ar SVVA stratēģiju var iepazī-
ties arī biedrības mājas lapā www.
zgauja.lv , kā arī Lauku atbalsta die-
nesta mājas lapā www.lad.gov.lv

Projekta iesniegumus var ie-
sniegt tikai Lauku atbalsta dienesta 
Elektroniskās pieteikšanās sistēmā 
(EPS).  

Kontaktinformācija: Adminis-
tratīvā vadītāja Dagnija Ūdre, tālru-
nis – 29219477, 29163859, e-pasts: 
ziemelgauja@gmail.com. 

Starptautiskā ģimenes die-
na – tā ir diena, kad godinām 
savas ģimenes un aicinām cilvē-
kus aizdomāties par tās lielo no-
zīmi cilvēku ikdienā, attiecībās 
un dzīvē, kā arī vairāk laika un 
uzmanības veltīt saviem mīļa-
jiem ģimenē. Smiltenes novada 
dome 18. maijā dāvina svinīgo 
laulību ceremoniju un aicina 
pārus izmantot šo iespēju.

Lai stiprinātu laulību institū-
tu, jaunajiem pāriem, kuri vēlēsies 
noslēgt laulību šajā nozīmīgajā 
dienā, līdz 2019. gada 17. aprīlim 
(ieskaitot) jāierodas dzimtsarakstu 
nodaļā un jāaizpilda iesniegums. 
Pāriem tiek dāvināta svinīgā lau-
lību reģistrācijas ceremonija, jā-
maksā būs vien  valsts noteiktā 
nodeva – 14,00 EUR. Vairākus 
pārus tieši izdevumi attur reģis-
trēt laulību, tāpēc pasākums pa-
redzēts pāriem, kuri nevēlas vai 
nevar atļauties rīkot lielas kāzas ar 
daudziem viesiem, bet šo svinīgo 
mirkli grib pavadīt kopā ar sa-
viem mīļajiem cilvēkiem. Ceram 
sagaidīt gan jaunas ģimenes, kā 
arī pārus, kuri kopā nodzīvojuši 
daudzus gadus un kuriem tikai ju-
ridiski jāsakārto savas attiecības.

Dace Ērģele,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja  

Smiltenes 
novada dome 
Ģimenes dienā 

apmaksās 
svinīgo laulību 

ceremoniju

Atgādinām, ka ļoti svarīgi ir 
daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem 
nolasīt ūdens skaitītāju rādījumus 
mēneša pēdējā darba dienā un ieva-
dīt mūsu sistēmā līdz nākamā mēne-
ša 2. datumam. Tik īss nolasīšanas 
un iesniegšanas termiņš noteikts 
tāpēc, lai maksimāli precīzi fi ksētu 
starpību starp daudzdzīvokļu mājas 
kopējā ūdens patēriņa skaitītāju rādī-
jumiem, un katra dzīvokļa skaitītāju 
uzskaitīto ūdens patēriņu. Uzrādot 
iespējami pareizāku faktiski saņem-
tā ūdens apjomu, tiks nodrošināts arī 
precīzāks ūdens patēriņa starpības 
(korekcijas) aprēķins.

Smiltenes NKUP administrācija 

2,38 ha un 9470 010 0116 6,86 ha 
platībā 2019. gada 15. janvāra iz-
soles rezultātus, saskaņā ar kuriem 
īpašuma objektu nosolīja A.D. par 
12418,00 euro (divpadsmit tūkstoši 
četri simti astoņpadsmit euro un 00 
centi).

52. Atzīt par nenotikušu 2018.
gada 28. marta (lēmums Nr. 242, 
protokols Nr. 6, 23.1.§.) apstiprinā-
to pašvaldības nekustamā īpašuma 
„Birztalas”, Grundzāles pagastā, 
Smiltenes novadā, otro izsoli, jo 
izsolei nebija pieteicies neviens 
dalībnieks. Atkārtoti trešajā izsolē 
atsavināt, pārdodot atklātā izsolē ar 
augšupejošu soli, Smiltenes novada 
pašvaldībai piederošo nekustamo 
īpašumu „Birztalas”, Grundzāles 
pagastā, Smiltenes novadā (kadastra 
numurs 9458 009 0036), kas sastāv 
no vienas zemes vienības ar kadas-
tra apzīmējumu 9458 009 0036 1,52 
ha platībā, dzīvojamā mājas, divām 
palīgēkām un divām nedzīvojamām 
ēkām.

53. Atzīt par nenotikušu 2018. 
gada 25. jūlija (lēmums Nr. 243, 
protokols Nr. 10, 2.4.5.§.) apstipri-
nāto pašvaldības nekustamā īpašuma 
„Lūkupe”, Palsmanes pagastā, Smil-
tenes novadā, zemes nomas izsoli, 
jo izsolei nebija pieteicies neviens 
dalībnieks.

54. Piedalīties projektā „Inter-
neta savienojamības veicināšana 
vietējās kopienās WiFi4EU”, kuru 
plānots īstenot no 30.01.2019 līdz 

30.06.2020.
55. Slēgt sadarbības līgumu ar 

pašvaldības kapitālsabiedrību SIA 
„Smiltenes NKUP” par projekta 
„Smiltenes pilsētas publiskās infra-
struktūras sakārtošana uzņēmējdar-
bības vides uzlabošanai I kārta” ie-
ceres realizācijas nodrošināšanu.

56. Piedalīties programmā 
„Mēru pakta sadraudzības program-
ma 2018/2019”.

57. Īstenot projektu „Trases ceļa 
būve Launkalnes pagastā, Smiltenes 
novadā”.

58. Lēmuma izpildei piešķirt ne-
pieciešamo fi nansējumu 365850,00 
euro apmērā, iekļaujot minēto nau-
das summu 2019. gada pašvaldības 
budžetā.

59. Īstenot projektu „Tilta pār 
Vizlu pārbūve Grundzāles pagastā, 
Smiltenes novadā”.

60. Piešķirt līdzfi nansējumu 
biedrībai „Abulas lauku partnerība” 
projekta „Place Branding for Rural 
Development” realizācijas nodroši-
nāšanai 2155,80 euro apmērā.

61. Pieņemti 4 lēmumi par palī-
dzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.

62. Apstiprināt Smiltenes nova-
da pašvaldības Privātuma politiku 
(lēmuma pielikumā).

63. Precizēt 2018. gada 28. no-
vembra Saistošos noteikumus Nr. 
10/18 „Grozījumi Smiltenes nova-
da domes 2013. gada 28. decembra 
saistošajos noteikumos Nr. 32/13 
„Par reklāmas izvietošanu publiskās 

vietās un vietās, kas vērstas pret pub-
lisku vietu Smiltenes novadā”.

64. Apstiprināt Smiltenes no-
vada sabiedriskās kārtības un dro-
šības attīstības plānu 2019. – 2025. 
gadam.

65. Par izmaiņām Smiltenes no-
vada domes administrācijas amatu 
vienību sarakstā

66. Par izmaiņām Brantu un 
Smiltenes pagasta pārvaldes amatu 
vienību sarakstā.

67. Par izmaiņām Bilskas pagas-
ta pārvaldes amatu vienību sarakstā.

68. Par izmaiņām Blomes pa-
gasta pārvaldes amatu vienību sa-
rakstā.

69. Par izmaiņām Grundzāles 
pagasta pārvaldes amatu vienību sa-
rakstā.

70. Par izmaiņām Launkalnes 
pagasta pārvaldes amatu vienību sa-
rakstā.

71. Par izmaiņām Palsmanes 
pagasta pārvaldes amatu vienību sa-
rakstā.

72. Par izmaiņām Variņu pagas-
ta pārvaldes amatu vienību sarakstā.

73. Atbrīvot Kārli Lapiņu no 
Smiltenes novada domes izpilddi-
rektora amata.

74. Iecelt Andri Lapiņu par 
Smiltenes novada domes izpilddi-
rektora pienākumu izpildītāju līdz 
brīdim, kad tiks apstiprināts izpild-
direktors. 

75. Ievēlēt Finanšu un attīstības 
jautājumu pastāvīgās komitejas sa-

stāvā deputātu Kārli Lapiņu.
76. Ievēlēt Sociālo un medicī-

nas jautājumu pastāvīgās komitejas 
sastāvā deputātu Kārli Lapiņu.

77. Apstiprināt saistošo noteiku-
mu Nr. 1/19 „Grozījumi Smiltenes 
novada pašvaldības 2009. gada 20. 
jūlija saistošos noteikumos Nr. 1/09 
„Smiltenes novada pašvaldības No-
likums” projektu. 

78. Par grozījumiem Smiltenes 
novada pašvaldības 2014. gada 24. 
oktobra noteikumos Nr. 3/14 „Par 
vienotu atlīdzības sistēmu Smiltenes 
novada pašvaldības budžeta iestā-
dēs”. 

79. Ievēlēt deputātu Kārli La-
piņu par Smiltenes novada domes 
priekšsēdētāja vietnieku tautsaim-
niecības, infrastruktūras un adminis-
tratīvajos jautājumos. 

80. Apstiprināt Nolikumu Nr. 
2/19 „Grozījums 2011. gada 27. 
janvāra Smiltenes novada domes 
Publisko iepirkumu komisijas noli-
kumā”.

81. Atbrīvot no Smiltenes nova-
da domes Publisko iepirkumu komi-
sijas locekļa amata Andri Lapiņu.

82. Iecelt par Smiltenes novada 
domes Publisko iepirkumu komisi-
jas locekli Kārli Lapiņu.

83. Par Launkalnes sākumsko-
las ēdināšanas pakalpojuma maksas 
apstiprināšanu pagarinātās dienas 
grupas audzēkņiem. 

Dina Kaupe,
Kancelejas nodaļas vadītāja
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Ņemot vērā lielo sniega dau-
dzumu uz ēku jumtiem un izveido-
jušās lāstekas, nenotīrītais sniegs 
var apdraudēt gājēju un pie namiem 
novietoto transportlīdzekļu drošību, 
tāpēc Smiltenes novada dome aicina 
ēku apsaimniekotājus un īpašniekus 
veikt ēku jumtu apsekošanu un attī-
rīšanu no sniega, ledus un lāstekām.

Kūstot sniegam, uz ēku jumtiem 
izveidojusies ledus kārta un lāstekas 
var apdraudēt ne tikai garāmgājēju 
drošību, bet arī biezā sniega un ledus 
kārta uz ēkas jumta var izraisīt jum-
ta konstrukciju noturības zudumus, 
tādējādi apdraudot arī ēkās esošos 
cilvēkus.

Aicinām nodrošināt sniega un ledus 
notīrīšanu no māju jumtiem

Līdz 23. februārim Smiltenes 
novada dome aicina novada iedzī-
votājus, uzņēmējus piedalīties ik-
gadējā iedzīvotāju aptaujā, kuras 
mērķis ir noskaidrot viedokli par 
pašvaldības darbu aizvadītājā gadā 
un sekmēt iedzīvotāju līdzdalību 
Smiltenes novada attīstības prog-
rammas īstenošanā.

Anketā pirmo reizi ir iekļauti 
jautājumi, lai noskaidrotu iedzī-
votāju viedokli par Smiltenes no-
vada vērtībām un asociācijām, kas 
nepieciešama Smiltenes novada 
zīmolvedības un mārketinga komu-
nikācijas stratēģijas, vizuālās iden-
titātes izstrādes procesa nodrošinā-
šanai ELFLA projekta „Place bran-
ding for rural development” ietva-
ros. Tāpat anketā ir iekļauti vairāki 
jautājumi saistībā ar Pašvaldības 
policijas darbu, iegūtā informācija 
nepieciešama Pašvaldības policijas 
attīstības plāna izstrādei.

Nemainīgi paliek aptaujā ie-
tvertie jautājumi, kur aicinām no-
vērtēt dažādu tehnisko infrastruk-
tūru (piemēram, par ielu/ceļu, ielu 
apgaismojumu, tūrisma un publis-
ko teritoriju infrastruktūru, atkri-
tumu apsaimniekošanu, namu ap-
saimniekošanu u.c.) un iedzīvotāju 
dzīves vides (izglītības, kultūras, 

SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” informē par speciā-
listu (kuri pieņem konkrētos datumos) pieņemšanas laikiem 2019. 
gada februārī, martā:

Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts –  dr. Ārija 
Zvaigzne pieņems 7. un 21. martā no pulksten 16.00 līdz 19.00 
(pēc pieraksta);

Ārsts – kardiologs  dr. Vēsma Ārgale pieņems 26. februārī 
un 05.,  12., 26. martā no pulksten 10.00 līdz 14.00 (pēc pieraksta);

Ārsti – ķirurgi  Baiba Gabrāne un Ruslans Kovaļenko 
katra mēneša ceturtdienās no pulksten 16.00 līdz 19.00 (pēc pie-
raksta);

Podologs –  Diāna Buša pirmdienās no pulksten 10.00 līdz 
16.00, otrdienās un trešdienās no pulksten 09.00 līdz 16.00 (pie-
raksts tiek veikts reģistratūrā);

Masieris –  Pēteris Kokarēvičs pirmdienās un trešdienās 
no pulksten 08.00 līdz 12.30 (pēc pieraksta) un otrdienās no pulksten 
13.00 līdz 15.30 (pēc pieraksta);

Dzirdes aparātu speciāliste, audiologs  Zoja Naudžāne (tel. 
26018483) 22. februārī no pulksten 10.30 līdz 13.00.

Papildus poliklīnikā vēl pieņem: ķirurgs, traumatologs – orto-
pēds, urologs, ginekologs, psihiatrs, radiologs – diagnosts, USG ārsts, 
otolaringologs, internists, acu ārsts, arodslimību ārsts, neirologs, on-
kologs – ķīmijterapeits, zobu tehniskā laboratorija, kardiologs, en-
dokrinologs, EHO kardiosonogrāfs, bērnu alergologs, fi zioterapeits, 
NMS laboratorija.

Pie speciālistiem ir iespēja pieteikties zvanot uz reģistratūru – 
64772534 vai rakstot uz e-pastu – registratura@smiltenesslimnica.
lv (obligāti norādāmā informācija – vārds, uzvārds, personas kods, 
telefona numurs).

Smiltenes slimnīcas teritorijā februārī būs pieejams izbrauku-
mu mamogrāfs:

26. februārī MFD Veselības grupas mobilā diagnostika  
no pulksten 10.00 līdz 17.00 pēc iepriekšēja pieraksta pa tālr. +371 
25431313;

27. un 28. februārī Veselības centra 4 mobilais mamo-
grāfs pēc iepriekšēja pieraksta zvanot uz tālr. +371 27866655.

SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” 
administrācija

Pirmo reizi no 25. februāra 
līdz 1. martam Vidzemē norisinā-
sies „Vidzemes Inovāciju nedēļa 
2019”, kuras ietvaros notiks virk-
ne pasākumu, rosinot esošos un 
topošos uzņēmējus, darbiniekus, 
vadītājus saskatīt inovāciju poten-
ciālu savā ikdienā. 

Piecu dienu laikā visā Vidzemē 
tiks organizēti semināri un darbnīcas, 
skolēniem durvis vērs vairāki inova-
tīvi uzņēmumi Vidzemē, savukārt uz-
ņēmējiem tiks piedāvāta iespēja vie-
soties zinātnisko institūtu pētniecības 
laboratorijās Rīgā, kā arī iepazīties ar 
reģionālo izglītības iestāžu un citu 
pētniecības institūciju piedāvājumu 
inovāciju radīšanai un izpētei.

27. – 28. februārī Valmierā 
tiks organizēta divu dienu konfe-
rence, kurā piedalīsies gan pašmāju 
eksperti, gan arī inovāciju attīstītāji 
no vairākām Eiropas valstīm. Savās 
zināšanās un novērojumos dalīsies 
gan akadēmiķi un pētnieki, gan arī 
praktiķi, kuru ikdienas darbs cieši 
saistīts ar inovācijām, pašiem tās ik-

Smiltenes novada dome atgādi-
na, ka atbildīgi par sniega un lāsteku 
tīrīšanu no ēku jumtiem,  balkoniem, 
lodžijām ir māju īpašnieki vai māju 
apsaimniekotāji. Tāpat aicinām arī 
nomniekus pievērst tam uzmanību 
un atgādināt par to māju īpašnie-
kiem. Ja nav iespēja laicīgi sniegu 
un lāstekas notīrīt, tad bīstamā teri-
torija ir jānorobežo! 

Atbilstoši Smiltenes novada 
domes 2012. gada 29. novembra 
saistošiem noteikumiem Nr. 12/12 
„Smiltenes novada teritorijas kop-
šanas un būvju uzturēšanas noteiku-
mi”, jumtu attīrīšanu no sniega uz-
rauga Smiltenes novada Pašvaldības 

policija, nepieciešamības gadījumā 
tiks izteikti brīdinājumi par pārkā-
pumiem. Par šo noteikumu prasību 
neievērošanu var uzlikt arī naudas 
sodu: fi ziskajām personām – līdz 
350 euro, juridiskajām personām – 
līdz 1400 euro. 

Ēku īpašniekus, apsaimnieko-
tājus aicinām ievērot visus darba 
drošības noteikumus, veicot jumtu 
attīrīšanu no sniega un lāstekām, 
savukārt gājējus pašiem rūpēties par 
savu drošību, ievērojot izvietotos 
norobežojumus!

Marita Mūze, 
Sabiedriskos attiecību specialiste 

Aicina piedalīties „Vidzemes inovāciju 
nedēļa 2019” pasākumos

dienā attīstot, vai arī palīdzot to darīt 
citiem, tai skaitā, strādājot pie valsts 
un pašvaldību atbalsta sistēmas izvei-
des. Konferenci īpaši aicināti apmek-
lēt uzņēmēji un šajā jomā strādājošie 
publiskās pārvaldes speciālisti.

Paralēli konferencei, 28. febru-
ārī Valmierā notiks arī 20 minūšu 
intensīvās biznesa konsultācijas jeb 
t.s. speed-consulting, kurās, iepriekš 
rezervējot laiku, uzņēmēji varēs sa-
tikt ekspertus, tiem uzdot jautājumus 
un saņemtos padomus izmantot uz-
ņēmējdarbības attīstībā. Uzņēmēji 
aicināti reģistrēties konsultācijām 
līdz 25. februārim, norādot vēlamo 
tikšanās laiku un izvēlēto vienu vai 
vairākus ekspertus. 

Aicinām iepazīties ar visiem 

pasākumiem „Vidzemes Inovāciju 
nedēļas 2019” mājaslapā www.in-
novation.vidzeme.lv, kurā pieejami 
detalizēti pasākumu apraksti un ie-
spējams reģistrēties to apmeklēju-
mam. Dalība visos pasākumos bez 
maksas!

Vidzemes Inovāciju nedēļu 
2019 organizē Vidzemes plānošanas 
reģions, sadarbojoties ar Vidzemes 
pašvaldībām, uzņēmumiem, izglītī-
bas iestādēm, uzņēmējdarbības at-
balsta organizācijām, Latvijas insti-
tūtu, Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūru, un sadarbības partneriem 
Eiropā.  

Vairāk informācijas: Laila 
Gercāne, Vidzemes plānošanas re-
ģiona Attīstības un projektu nodaļas 
vadītāja, Vidzemes Inovāciju nedēļa 
2019 koncepta attīstītāja, laila.gerca-
ne@vidzeme.lv. 

Informāciju sagatavoja: 
Anita Āboliņa, 

Vidzemes plānošanas reģiona 
Sabiedrisko attiecību vadītāja,

anita.abolina@vidzeme.lv. 

Smiltenes novada Pašvaldības 
policija (SNPP) 2019. gada janvāra 
mēnesī sastādījusi 16 administratīvo 
pārkāpumu protokolus, no kuriem 9 
par Latvijas Administratīvo pārkā-
pumu kodeksa, bet 7 par Smiltenes 
novada domes saistošo noteikumu 
pārkāpumiem.

Par Latvijas APK paredzētajiem 
pārkāpumiem:

- 421. panta ceturtā daļa – smē-
ķēšana, ja to izdarījis nepilngadīgais 
– 4;

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

- 171. panta pirmā daļa – alko-
holisko dzērienu lietošana sabiedris-
kā vietā – 2;

- 1711. panta pirmā daļa – alko-
holisko dzērienu lietošana sabiedris-
kā vietā, ja to izdarījis nepilngadī-
gais – 2;

Par Smiltenes novada domes 
saistošos noteikumos paredzētiem 
pārkāpumiem:

- 20.1. punkts – dabisko vaja-
dzību nokārtošana uz ielas (urinēša-
na) – 3;

- 21.1. punkts – atrašanās pub-

Smiltenes novada Pašvaldības policijas informācija

liskā vietā ar atvērtu alkoholiskā 
dzēriena iepakojumu – 3;

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

Smiltenes novada Pašvaldības 
policija informē, ka par jebkuru sa-

biedriskās kārtības pārkāpumu vai 
personu tiesību un brīvību apdrau-
dējumu Jūs variet ziņot, zvanot pa 
tālruni:  28 65 99 33   vai   110.

Mums IR svarīga Jūsu drošība!                                                                    
 Normunds Liepa, 

SNPP priekšnieks

Piedalies ikgadējā 
iedzīvotāju aptaujā 

par Smiltenes novada 
pašvaldības darbu

sporta u.c.) pakalpojumu pieejamī-
bu un kvalitāti pilsētā un pagastos. 
Saņemto datu mērķis ir iegūt in-
formāciju par iedzīvotāju apmie-
rinātību un to, kā tā ir mainījusies 
pēdējos gadu laikā. Anketā kopumā 
ir iekļauti 24 jautājumi, kuru aizpil-
dīšana var aizņemt desmit minūtes.

Aicinām iedzīvotājus būt aktī-
viem, atvēlēt laiku un izteikt vie-
dokli par dzīves vides pakalpojumu 
pieejamību un kvalitāti Smiltenes 
novadā.

Iegūtā informācija un iedzī-
votāju sniegtie ieteikumi tiek pār-
runāti nodaļu un iestāžu vadītāju 
sanāksmēs un ņemti vērā, plānojot 
pašvaldības budžetu un darbus. 
Aptauja tiek organizēta jau septīto 
gadu, tā ir anonīma, un iegūtie re-
zultāti tiek izmantoti un publicēti 
tikai apkopotā veidā. Ar iepriek-
šējo gadu aptaujas rezultātiem var 
iepazīties sadaļā „Attīstības plāno-
šana”.

Anketu aicinām aizpildīt elek-
troniski Smiltenes novada mājas 
lapā www.smiltene.lv, savukārt 
drukātā veidā tās ir pieejamas Smil-
tenes novada domē, Tūrisma infor-
mācijas centrā, pagastu pārvaldēs.

Marita Mūze,
 sabiedrisko attiecību speciāliste 

Sarkanā Krusta Smiltenes 
slimnīcas informācija
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15. un 16. janvārī, projekta 
„COOP Local” ietvaros, Smilte-
nē norisinājās seminārs Smiltenes, 
Apes novadu un Igaunijas ogu, aug-
ļu audzētājiem un mazajiem uzņē-
mējiem.

Pirmajā semināra dienā dalīb-
nieki klausījās lekciju par upeņu 
audzēšanu, kuru prezentēja And-
ris Krogzems un  iepazinās ar SIA 
„Krogzeme” darbību un pieredzi. 
Pēc tam ar savu prezentāciju uz-
stājās Inguna Zukure, pastāstot par 
Lauksaimniecības pakalpojumu 
kooperatīvās sabiedrības „Rūjienas 
oga” darbību un izaicinājumiem, kā 
arī smiltsērkšķu audzēšanu. Ar savu 
lekciju seminārā piedalījās arī Smil-
tenes novada uzņēmuma SIA „Am-
berFarm” vadītājs Andrejs Nika un 
pastāstīja par savu pieredzi smilt-
sērkšķu audzēšanā un pārstrādē.

Nākamājā dienā dalībnieki 
viesojās AS „Latvijas Valsts meži” 
Smiltenes kokaudzētavā Silvā, ie-
pazīstot stādu audzēšanas un pārdo-
šanas pieredzi, atpūtas kompleksā 
„Slīpi”, Smiltenes pagastā, kur bija 
iespēja degustēt kūkas un cidoniju 
sīrupu, kā arī uzzināt par zemnieku 
saimniecības „Buliņi” pieredzi ci-
doniju audzēšanā. Semināra noslē-
gumā dalībnieki devās uz Valmier-
muižas alus darītavu Valmiermuižā, 
lai iepazītos ar ogu un augļu izman-
tošanas pieredzi dažādu dzērienu 
ražošanā.

Arī turpmāk projekta ietvaros 
novada amatniekiem un mājražo-
tājiem, mazajiem un vidējiem uz-
ņēmējiem, kas audzē un pārstrādā 
ogas, augļus, dārzeņus, pienu, gaļu 

Smiltenē norisinājies seminārs par ogu un 
augļu audzēšanu un pārstrādi

u.c., tiks rīkoti pieredzes semināri 
gan Latvijā, gan Igaunijā. Aicinām 
sekot līdzi informācijai un piedalī-
ties!

Pasākums tika organizēts pro-
jekta „Pārrobežu sadarbības veici-
nāšana vietējiem pārtikas produktu 
ražotājiem un amatniekiem pierobe-
žā” (COOP Local) ietvaros. Vairāk 
par projektu var uzzināt Smiltenes 
novada mājas lapā. 

Zelma Mičule,
Attīstības un plānošanas nodaļas 

projektu vadītāja

Projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/023 
„Smiltenes pilsētas publiskās infra-
struktūras sakārtošana uzņēmējdar-
bības vides uzlabošanai II kārta” ie-
tvaros norisinās Kaikas ielas pārbū-
ves darbi.  Būvdarbus objektā veic 
SIA „8 CBR”, būvuzraudzību SIA 
„TRANZIT ASK” un autoruzrau-
dzību  SIA „Ceļu komforts”.  

Līdz 2019. gada februārim ob-
jektā veikta trases uzmērīšana un 
nospraušana, uzsākta un secīgi tur-
pināta esošo konstrukciju un kons-
truktīvo kārtu demontāža, zemes 
klātnes izbūve, salturīgās kārtas 
būvniecība brauktuvei, lietus ūdens 
kanalizācijas, sadzīves kanalizācijas 
un ūdensapgādes tīklu izbūve, ielas 
apgaismojuma būve, elektronisko 
sakaru tīklu pārbūve un aizsardzība. 
Darbus plānots pabeigt 2019. gada 
oktobrī.

Projekta mērķis ir palielināt pri-

Notiek projekta „Smiltenes 
pilsētas publiskās 

infrastruktūras sakārtošana 
uzņēmējdarbības vides 
uzlabošanai II kārta” 

īstenošana

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

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

Ira Punkstiņa,
Attīstības un plānošanas nodaļas

 projektu vadītāja

Norisinās darbi pie Projekta Nr. 
5.6.2.0/17/I/027 „Smiltenes pilsētas 
degradēto teritoriju revitalizācija, I 
kārta” īstenošanas. 

Atbilstoši Projekta ietvaros sa-
gatavotajiem būvprojektiem „Smil-
tenes pilsētas Limbažu, Celtnieku 
un Gaujas ielu un inženiertīklu 
infrastruktūras pārbūve” un „Rūp-
nieciskās ražošanās ēkas būvniecī-
ba Limbažu ielā 8, Smiltenē” līdz 
2019. gada februārim objektos 
veikti sekojoši būvdarbi. 

Objektā „Smiltenes pilsētas 
Limbažu, Celtnieku un Gaujas ielu 
un inženiertīklu infrastruktūras pār-
būve” visās ielās veikta galveno 
inženiertīklu: ūdensvada, sadzīves 
kanalizācijas, lietus ūdens kanalizā-
cijas, elektroapgādes, siltumtrases 
un elektronisko sakaru tīklu būve 
vai pārbūve. Veikta ielu brauktuves 
zemes klātnes un pamata konstruk-
tīvo kārtu  būve. Celtnieku ielā uz-
sākta gājēju ietves izbūve un ieklā-
ta asfalta seguma apakškārta. 2019.
gada janvāra beigās objektā no-
teikts tehnoloģiskais pārtraukums 
līdz iestāsies atbilstoši laikapstākļi 
veicamajiem būvdarbiem.

Objektā „Rūpnieciskās ražo-
šanās ēkas būvniecība Limbažu 

Turpinās projekta „Smiltenes 
pilsētas degradēto teritoriju 

revitalizācija, I kārta” 
īstenošana

ielā 8, Smiltenē” veikta esošās te-
ritorijas attīrīšana no apauguma, 
teritorijas zemes klātnes izbūve un 
pamata konstruktīvo kārtu izbū-
ve. Veikta ēkas dzelzsbetona pāļu 
iestrāde, šķembu pamatnes un pa-
matu dzelzsbetona konstrukciju 
izbūve. Kopējais  pamatu izbūves 
apjoms veikts 75% apmērā. Uzsāk-
ta ēkas nesošo metāla konstrukcijas 
montāža. Ēkas teritorijai izbūvēta 
lietus ūdens un drenāžas tīklu sistē-
ma, kas nodrošina esošo virsūdeņu 
novadīšanu pilsētas centralizētajā 
lietus ūdens noteksistēmā. Izbūvēts 
ēkas elektroenerģijas pieslēgums.

Projekta mērķis ir palielināt 
privāto investīciju apjomu Smil-
tenes novadā, veicot ieguldījumus 
komercdarbības attīstībai nepiecie-
šamajā ceļu infrastruktūrā, kā arī 
sakārtot un attīstīt degradētās ražo-
šanas teritorijas.

Projekta kopējās izmaksas ir 
3 032 529,50 EUR, no kurām  Ei-
ropas Reģionālās attīstības fonda 
līdzfi nansējums ir  1 333 910,00 
EUR.

Ira Punkstiņa,
Attīstības un plānošanas 

nodaļas projektu vadītāja

No 2017. gada septembra 
Smiltenes novada dome īste-
no  projektu „Kopēja metodi-
ka ilgtspējīgas enerģētikas un 
klimata rīcības plānu attīstībai 
Eiropas pašvaldībās” (LIFE ADAP-
TATE) LIFE16 CCA/ES/000049”. 

Projekta mērķis ir veicināt kli-
mata politikas un tiesību aktu uz-
labošanu vietējā līmenī Eiropas 
Savienībā, jo īpaši izstrādājot, iz-
mēģinot un demonstrējot klimata 
pārmaiņu pielāgošanās stratēģijas 
un rīcības plānus, kā arī izveidot pi-
lotprojektus klimata pārmaiņu pielā-
gošanai vai samazināšanai. Projektā 
iesaistīti 11 partneri: Smiltenes no-
vada pašvaldība (Latvija), Aguilas, 
Kartahenas, Lorkas pašvaldības 
(Spānija),  Mertolas un Alfandegas 
da Fé pašvaldības (Portugāle)  un 
inženierkonsultatīvās institūcijas 
(INFO, EuroVertice, IrRADIARE, 

Turpinās projekta „LIFE ADAPTATE” 
īstenošana

CARM, EKODOMA).
LIFE ADAPTATE projekta ie-

tvaros ir plānota ne tikai Viduseze-
ra tīrīšana, bet arī dažādi pasākumi, 
aktivitātes, lai veicinātu pielāgoša-
nos klimata pārmaiņām. Viena no 
aktivitātēm, kas tika noteikta pro-
jekta nosacījumos, bija piedalīšanās 
konkursā  „Mēru pakta sadraudzības 
programma 2018/2019”, kas piedā-
vā Eiropas pašvaldībām piedalīties 
sadraudzības apmaiņas programmā, 
kuras mērķis ir uzlabot pašvaldības 
kapacitāti un zināšanas, lai samazi-
nātu un pielāgotos klimata pārmai-
ņām. Smiltenes novada dome 2018. 
gada septembrī iesniedza pieteiku-
mu iepriekšminētajā programmā un 

decembrī saņēma atbildi, 
ka no vairāk nekā 50 pre-
tendentiem ir izvēlēta pārī 
ar Grieķijas pilsētu Milos. 
Programmas ietvaros ir 

paredzēts uzņemt sadraudzības part-
neri, kā arī vienreiz doties pieredzes 
apmaiņā, lai gūtu pieredzi energo-
efektivitātes jomā, pārrunātu IEKRP 
(Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rī-
cības plāna) izstrādi. 

Projektu „LIFE ADAPTATE” 
plānots īstenot līdz 30.09.2021. 
Projekta kopējās plānotās izmak-
sas 3 214 997,00 EUR, no kurām 
Smiltenes novada domes izmaksu 
daļa ir 291 461,00 EUR. Sīkāka in-
formācija par projektu: www.lifea-
daptate.eu.

Ieva Dille, 
Attīstības un plānošanas nodaļas 

vadītāja

2019. gada janvāra mēnesī dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 11 jaundzimušie. Dzimšanas apliecības saņē-
ma 5 zēni un 6 meitenes.

Janvāra mēnesī reģistrēti 22 miršanas reģistri. Miršanas apliecības izsniegtas 14 vīriešiem un 8 sievietēm. 
Miruši 8 – Smiltenes pilsētas iedzīvotāji, 5 – Blomes pagasta iedzīvotāji, pa 2 – Launkalnes, Palsmanes un 
Smiltenes pagasta iedzīvotājiem un pa 1 – Bilskas, Brantu un Variņu pagasta iedzīvotājam.

Dace Ērģele,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja  

Dzimtsarakstu nodaļa informē

Dalībnieki viesojas AS „Latvijas Valsts meži” Smiltenes kokaudzētavā. 

EUROPEAN UNION
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Smiltenes mūzikas skolas audzēkņiem 
jaunais gads sācies ar uzvarām konkursos

Izaugsmes iespējas skolēniem un skolotājiem

Gads tik tikko iesācies, bet 
Smiltenes mūzikas skolas audzēkņi 
jau paguvuši piedalīties piecos vie-
tēja un starptautiska mēroga kon-
kursos, turklāt no visiem pārvedot 
godalgotas vietas. Īpaši jāuzteic gan 
vecāku atbalsts, gan pasniedzēju 
ieguldītais laiks un zināšanas, ga-
tavojot konkursantus. Audzēkņus 
konkursiem sagatavoja pasniedzē-
ji P. Vilks, J. Vilks, J. Silakalns, I. 
Balode, Z. Kokare, B. Žēbina, Dz. 
Jēkabsone, A. Elmane. Par skais-
tiem pavadījumiem gan instrumentu 
spēlēs, gan solo dziedāšanā rūpējās 
koncertmeistares I. Megne, I. Straz-
diņa, Z. Rozenberga, Z. Kokare,      
I. Rācene.

No 16. līdz 17. janvārim 13 
skolas audzēkņi piedalījās valsts 
konkursa „Latvijas profesionālās 
ievirzes mūzikas izglītības iestāžu 
izglītības programmas Pūšamins-
trumentu spēle un Sitaminstrumentu 
spēle” 2. kārtā, kurā Alise Dreima-
ne (eifonijs) un Paula Šūtele (fl au-
ta) ieguva 1. vietas, Pēteris Poikāns 
(tuba), Elīza Bediķe (klarnete) iegu-
va 2. vietas, savukārt Jānis Vahers 
(mežrags), Paula Silakalne (klarne-
te), Andris Pulčs (trompete), Estere 
Anna Strazdiņa (fl auta), Gustavs 
Stāvausis Bērtiņš (saksofons), An-
nija Veidemane (fl auta) – 3. vietas.  
Jāmin, ka no 13 audzēkņiem, kas 
piedalijās konkursā, uz fi nāla kārtu 
tika izvirzīti 8. 

Savukārt no 25. līdz 26. janvā-
rim četri mūzikas skolas audzēkņi 
piedalījās XXIV Latvijas Mūzikas 
skolu pūšaminstrumentu un sita-
minstrumentu Izpildītāju konkursā, 
kurā 1. vietu ieguva Alise Dreimane 
(eifonijs), 2. vietu – Elīza Bediķe 
(klarnete). Pateicoties iegūtai pir-
mai vietai, 24. februārī A. Dreimane 
piedalīsies laureātu koncertā „Bravo 
– bravissimo”, kas notiks Latvijas 
Universitātes Lielajā  Aulā. 

Izcilus panākumus un tiem pie-
nākošos 1. vietu 30. janvārī guva 
Tīna Rieksta (klavieres), kas pie-
dalījās Jautrītei Putniņai veltītajā 
Starptautiskajā jauno pianistu kon-
kursā Valmierā. 

Izglītība

Bez godalgotām vietām neiz-
palika arī skolas audzēkņi, kas 5. 
februārī piedalījās solo dziedāšanas 
konkursā „Vidzemes cīrulīši”. Ar 
sekmīgiem panākumiem konkursā 
startēja Ance Anita Moruza – 1. vie-
ta, Valters Kvelde – 2. vieta, Ketija 
Masaļska – 3. vieta. 

K. Rozīte III Vidzemes novada 
Mūzikas skolu audzēkņu konkursā 

vispārējās klavierēs. 

Smiltenes tehnikumā gada pir-
majos mēnešos visvairāk domāts 
par izaugsmes iespējām skolē-
niem un skolotājiem. Uzsākta sko-
las dienesta viesnīcas renovācija. 
Tradicionāli janvārī skolā notika 
1991.gada barikāžu atcerei veltīts 
pasākums. Skolas audzēkne Ieva 
Vizule izvirzīta prestižā konkursa 
„SkillsLatvia 2019” fi nālam. Ir arī 
daudzsološi projektu jaunumi.

Konventa sēde
23.  janvārī Smiltenes tehni-

kumā notika konventa sēde, kurā 
skolas direktors Andris Miezītis 
un direktora vietniece izglītības 
jomā Rudīte Grabovska, tiekoties 
ar Smiltenes novada domes priekš-
sēdētāju Gintu Kukaini, Vidzemes 
plānošanas reģiona pārstāvi un 
Naukšēnu novada domes priekš-

Konkursa „Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu 
izglītības programmas Pūšaminstrumentu spēle un Sitaminstrumentu 

spēle” 1. vietas ieguvējas no kreisās P. Šūtele, A. Dreimane.
 (Foto: Ziemeļlatvija)

Konkursa „Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas 
Pūšaminstrumentu spēle un Sitaminstrumentu spēle” lauretāti. (Foto: Ziemeļlatvija)

T. Rieksta Jautrītei Putniņai veltītā 
Starptautiskā jauno pianistu 

konkursā Valmierā. 

Jau pēc dienas Lielvārdē nori-
sinājās III Vidzemes novada Mū-
zikas skolu audzēkņu konkurss 
vispārējās klavierēs, kurā Katrīna 
Rozīte ieguva 1. vietu, savukārt 
Valters Kvelde – atzinību. 

Arī turpmākie mēneši Smilte-
nes mūzikas skolai solās būt gana 

darbīgi. No 11. līdz 14. februārim 
Rīgā Augusta Dombrovska mūzikas 
skolā norisināsies „Pūšaminstru-
mentu un Sitaminstrumentu spēle” 
valsts konkursa fi nāls, kurā piedalās 
audzēkņi no 125 skolām, tostarp no 
Smiltenes mūzikas skolas. Tāpat 
astoņi audzēkņi aktīvi gatavojas III 

Starptautsikajam pūšaminstrumentu 
spēles jauno izpildītāju konkursam 
„Naujene WIND 2019” Daugavpilī. 
Savukārt 9. martā divas audzēknes 
priekšnesumus sniegs IX Starptau-
tiskajā Brāļu Mediņu jauno pianistu 
konkursā, Rīgā. 

13. februārī tepat Smiltenē no-
risināsies Smiltenes mūzikas skolas 
organizētā mūzikas skolu sadrau-
dzības skolu mūzikas teorētisko 
priekšmetu viktorīna „Alfrēdam 
Kalniņam – 140”. Viktorīnu pārstā-
vēs audzēkņi no J. Cimzes Valkas 
Mūzikas skolas, Strenču mūzikas 
skolas, Alojas mūzikas un māks-
las skolas, Gaujienas mūzikas un 
mākslas skolas, A. Kalniņa Cēsu 
Mūzikas skolas, Gulbenes mūzikas 
skolas un Valmieras Mūzikas sko-
las.

Sanita Bukava, 
Smiltenes mūzikas skolas

direktora vietniece

sēdētāju Jāni Zumentu, Valsts ak-
ciju sabiedrības „Latvijas autoceļu 
uzturētājs” Valmieras ceļu rajona 
direktoru Gunti Karpu, Alūksnes 
novada pašvaldības domes priekš-

sēdētāja vietnieku Aivaru Fominu, 
Tūrisma un skaistumkopšanas NEP 
(Nozaru ekspertu padomes) pārstā-
vi, Latvijas Viesnīcu un restorānu 
asociācijas izpilddirektori Santu 

Graiksti, Būvniecības NEP pār-
stāvi, SIA „Latvijas meliorācija” 
valdes locekli Angeliku Bondari, 
pārrunāja turpmāko skolas attīs-
tības stratēģiju, izvērtēja līdz šim 
paveikto un meklēja risinājumu 
problēmām, kas prasa steidzamāko 
risinājumu.

Tehnikuma pārstāvji klātesošos 
informēja par izmaiņām skolas mā-
cību programmās, jauno audzēkņu 
uzņemšanas un profesionālās kva-
lifi kācijas eksāmenu rezultātiem, 
kā arī projektu jaunumiem. Tika 
pārrunāts, kā pārvarēt birokrātijas 
radītos šķēršļus, kas ir īpaši aktuāla 
problēma, ņemot vērā ierobežotos 
cilvēkresursus.

Smiltenes tehnikums ir ļoti pa-
teicīgs ikvienam uzņēmējam, kurš 
gatavs dalīties savās zināšanās un 
pieredzē ar skolas audzēkņiem, kā 

arī – nodrošina viņiem labas profe-
sionālās kvalifi kācijas prakses vie-
tas. Konventā vairākkārt izskanēja 
doma, ka šādi uzņēmēji valstij būtu 
īpaši jāatbalsta. Tāpat kā jādara 
viss iespējamais, lai valsts iestādes 
būtu ieinteresētas augstas raudzes 
jauno speciālistu sagatavošanā un 
gatavas atbalstīt skolas arī cilvēk-
resursu ziņā.

Viesi atzinīgi novērtēja Smilte-
nes tehnikuma jauno piedāvājumu 
– izglītības kvalifi kācijas – hidro-
būvju būvtehniķis un lopkopības 
tehniķis, kas tapis, ņemot vērā no-
zares pieprasījumu.

Tāpat klātesošie akceptēja arī 
tehnikuma jaunākās ieceres – no 
nākamā gada celtniecības un ceļu 
būves mašīnu mehāniķa profesijas 
vietā piedāvāt būvniecības mācību 
programmu ar izglītības kvalifi kā-

Konventa sēde Smiltenes tehnikumā. 
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ar šo lielo izaicinājumu nejūtas pa-
mesta viena. Ja blakus ir atsaucīgi, 
sirdsgudri uzņēmēji un pašvaldību 
pārstāvji. Smiltenes tehnikumam 
šajā ziņā ir paveicies...

Paldies viesnīcas „Kalna ligz-
da” saimniecei Inesei Bediķei par 
brīnumgardajiem ciemakukuļiem 
un Alsviķu struktūrvienības nāka-
majiem šuvējiem par skaistajiem 
dāvanu maisiņiem!

Turpmāk konventa sēdes dalīb-
nieku veiktie mērījumi būs precīzi 
līdz milimetram, jo par to gādās 
Smiltenes tehnikuma talismans 
Smiltiņš!  
Izvirzīta „SkillsLatvia 2019” 
fi nālam!

Smiltenes tehnikuma 4. ēdinā-
šanas pakalpojumu kursa audzēk-
ne Ieva Vizule no Nacionālā jauno 
profesionāļu meistarības konkursa 
„SkillsLatvia 2019” tematiskās 
grupas Sabiedriskie un individuālie 
pakalpojumi „Ēdienu gatavošana 
un restorānu serviss” pusfi nāla at-
griezās ar ceturto vietu Latvijā!

Pusfi nālā savu profesionālo 
varēšanu un zināšanas demonstrēja 
18 profesionālās izglītības iestāžu 
audzēkņi un Smiltenes tehnikuma 
audzēkne ir viena no sešām laimī-
gajām, kura, iegūstot 78,27 punk-
tus, tikai par 1,26 punktiem atpalie-
kot no trešās vietas ieguvējas, no-
pelnīja iespēju doties uz konkursa 
„SkillsLatvia 2019” fi nālu. 

„Ieva Vizule lielu interesi par 
ēdienu gatavošanu un radošumu 
savā izvēlētajā profesijā apliecināja 
jau iepriekšējā mācību gadā, kurā 
viņa arī bija izvirzīta „SkillsLatvia” 
pusfi nālam,” stāsta Smiltenes tehni-
kuma direktora vietniece izglītības 
jomā Rudīte Grabovska. „Šogad 
jaunietes neatlaidība un profesio-
nālās kvalifi kācijas prakses laikā 
nostiprinātās prasmes vainagojās ar 
panākumiem – Ieva nominēta dalī-
bai konkursa fi nālā. Vasarā Ieva Si-
guldā, SPA viesnīcā „Ezeri” bagātī-
gi papildināja zināšanas un prasmes 
ēdienu gatavošanā un konditorejā, 
bet pēc tam devās uz Lanzaroti Spā-
nijā, kur viesnīcā „Lopez” prakti-
zējās darba organizēšanā un viesu 
apkalpošanā. No sirds priecājamies 
par jaunietes panākumiem!”

Paldies Ievai par to, ka bija ga-
tava ieguldīt darbu un ziedot savu 
brīvo laiku, lai gatavotos konkur-
sam, kā arī pateicība skolotājai Ine-
sei Veidemanei un visām pārējām 
profesionālo priekšmetu skolotā-
jām, kuras nesavtīgi dalījās savās 
zināšanās un pieredzē!

Jauns projekts!
Smiltenes tehnikums iesaistī-

jies  Latvijas – Igaunijas pārrobežu 
programmas projektā „Darba vidē 
balstītas mācības Latvijā – Igau-
nijā’’. Tā ietvaros 20 Smiltenes 
tehnikuma audzēkņi dosies praksē 
uz Igaunijas uzņēmumiem, bet 40 
Igaunijas profesionālo skolu (no 
Tartu, Valgas un Veru) prakses vie-

tas izvēlēsies Latvijā. Visu skolu 
pedagogi/prakšu vadītāji apmai-
nīsies pieredzē, kā arī uzņēmumu 
prakšu vadītāji izies apmācību gan 
Igaunijā, gan Latvijā. Audzēkņiem 
pirms došanās praksē uz Igauniju 
būs iespēja papildināt angļu valo-
das zināšanas.

Audzēkņi izvērstāku informā-
ciju par iespēju iesaistīties minē-
tajā projektā  var iegūt pie Smilte-
nes tehnikuma projektu vadītājas 
Madaras Ciemiņas, Kalnamuižā 
10, 202. kabinetā.

LATEST WBL projekta ietva-
ros 4. februārī Smiltenes tehniku-
mā notika partneru tikšanās, kurā 
piedalījās pārstāvji no Latvijas rūp-
niecības un tirdzniecības kameras, 
Baltic Bright skolas (Rīga) un Tartu 
Tehnikuma (Igaunija). Kopā sanāk-
šanas mērķis – apspriest ar projektu 
saistītās aktualitātes.

Tikšanās laikā tika runāts par 
audzēkņu angļu valodas līmeni. 
Skolēni, kuri vēlēsies uzlabot savas 
angļu valodas zināšanas, to varēs 
sākt darīt jau martā.

Projekta vadošais partneris – 
Latvijas tirdzniecības un rūpniecī-
bas kamera martā plāno Smiltenes 
tehnikumā rīkot divu dienu semi-
nāru, kurā piedalīsies Igaunijas 
skolu prakšu vadītāji un Latvijas 
uzņēmēji. Semināra mērķis – vei-
cināt skolu un uzņēmēju izpratni 
par projekta īstenošanu un pārrunāt 
būtiskāko par mācību prakses prog-
rammas izpildi.

Tā kā sadarbības partneru pir-
mā tikšanās bija ļoti īsa un vispā-
rīga, nākošā kopā sanākšana notiks 
jau 22. februārī pie projektu sadar-
bības partneriem Tartu tehnikumā. 
Seminārā plānots plašāk pārrunāt 
organizatoriskos jautājumus un ie-
pazīties ar uzņēmumiem, uz kuriem 
praksē dosies Smiltenes tehnikuma 
jaunieši.

Atceroties 1991. gada barikādes
Smiltenes tehnikuma audzēkņi 

un skolotāji 17. janvāra pēcpusdie-
nā sanāca kopā, lai pieminētu 1991. 
gada barikāžu laiku, atcerētos to 

milzīgo gara spēku, kas toreiz vie-
noja latviešu tautu un kliedēja jeb-
kuras šaubas: Latvijai jābūt brīvai!

Savās barikāžu laika atmiņās 
dalījās skolotāja Ruta Kalniņa. 
Skolēniem, kuri toreiz vēl nebija 
piedzimuši, labāk izprast tā laika 
notikumus palīdzēja videofi lma par 
1991. gada barikāžu laika notiku-
miem, vienlaikus aicinot būt patie-
siem, drosmīgiem un vienotiem arī 
ikdienā…

„Pasaulē ir ļoti daudz tautu, bet 
ne katrai no tām ir sava – brīva un 
neatkarīga valsts ar savu valodu,” 
jauniešus uzrunāja Ruta Kalniņa. 
„Attīstiet sevi, mācieties citu tau-
tu valodas, bet novērtējiet to, ka 
dzīvojiet šajā valstī un cieniet gan 
tos, kuri 1918. gadā iesāka Latvi-
jas brīvības ceļu, gan arī tos, kuri 
ar dziesmoto revolūciju tautai palī-
dzēja atgūt neatkarību Trešās atmo-
das laikā! Latvijai brīvība nenāca 
viegli, bet, paldies Dievam, ka bez 
lielas asinsizliešanas. Novēlu, lai 
arī jums nebūtu jāpiedzīvo karš! 
Bet, ja kādreiz būs jācīnās par savu 
Latviju, lai dziesma un deja jums 
palīdz!” jauniešiem vēlēja skolotā-
ja Ruta Kalniņa.

Pēc Rutas Kalniņas barikāžu 
stāsta jaunieši noskatījās videofi l-
mu par nedēļu, kas bija tik izšķirīga 
mūsu valsts ceļā uz neatkarību. Un 
par barikāžu laiku, par kuru katrai 
Latvijas ģimenei ir savs stāsts...

Jauniešu līdzpārdzīvojums un 
dziļais acu skatiens vēstīja – mums 
nav iemesla latviešus saukt par bā-
reņu tautu! Latvijai ir daudz dēlu 
un meitas, kas grūtā brīdī noteikti 
nāks palīgā! 

„Radi, rādi, raidi!” notiks 
Smiltenes tehnikumā!

Smiltenes tehnikumam šogad 
atkal uzticēts gods uzņemt pro-
fesionāli izglītojošo skolu lielākā 
kultūras pasākuma „Radi, rādi, 
raidi!” Vid-zemes kultūrvēsturis-
kā novada izglītības iestāžu dalīb-
niekus! Šodien tehnikumā notika 
skolu pārstāvju stratēģiskā tikšanās 
par pasākuma organizatoriskiem un 
mākslinieciskiem risinājumiem.

„Konkurss notiks šā gada 14. 
maijā. Tas iecerēts kā jaunās Latvi-

ciju – būvniecības un ceļu būves 
mašīnu tehniķis.

Lai ātri un elastīgi spētu reaģēt 
uz darba devēju gaidāmo vajadzību 
pieaugumu pēc specifi skām pras-
mēm un iemaņām, kā arī, lai dotu 
iespēju izglītojamiem pašiem iz-
vēlēties izglītības saturu atbilstoši 
savām vajadzībām un vēlmēm, 
Smiltenes tehnikumā profesionā-
lās izglītības kvalitātes uzlabošanai 
visas mācību programmas tiek pār-
veidotas par modulārajām. „Tiesa, 
mūsu valstī vēl nopietni jādomā par 
to, lai modulārā apmācības sistēma 
kādā brīdī izglītības iestādēm nera-
dītu pamatīgas problēmas,” uzska-
ta Andris Miezītis. „Kas notiks, ja 
mācības sāks 25 audzēkņi, bet ar 
katru apgūto moduli izglītojamo 
skaits saruks? Vai skolai atmaksā-
sies tērēt savus resursus, lai mācī-
tu piecus sešus audzēkņus, kuriem 
pietikusi pacietība apgūt visu izglī-
tības programmu?”

Skolotājiem milzīgs izaicinā-
jums ir mācību stundas laikā nodro-
šināt vienlīdzīgas izaugsmes iespē-
jas jauniešiem, kura vidējā atzīme 
ir 8 un 9, un tiem, kuri ar lielām 
pūlēm nopelna 4 balles.

„Aizvien biežāk tehnikuma 
durvis ver jaunieši, kuri vienlaikus 
iesniedz divus dokumentus – vienu 
par apgūtu vispārējo pamatizglītību 
un otru, kas apliecina, ka šis au-
dzēknis apguvis speciālo vispārējo 
pamatizglītību noteiktu kodu,” in-
formē Andris Miezītis. „Tas nozī-
mē, ka patiesībā vairākus mācību 
priekšmetus viņš nav apguvis vis-
pār vai ar ļoti vājām sekmēm. Taču 
Profesionālās izglītības kompeten-
ču centra statuss prasa nodrošināt 
augstu izglītības kvalitāti... Rezul-
tātā šādiem jauniešiem mācības 
nereti kļūst par grūtu. Bet tiklīdz 
viņiem piedāvājam pāriet uz skolas 
Alsviķu struktūrvienību, kur apmā-
cām 1. un 2. kvalifi kācijas līmeņa 
speciālistus, „nostrādā” dažādi 
stereotipi... Kaut arī Alsviķu struk-
tūrvienība piedāvā vairākas darba 
tirgū pieprasītas profesijas, kādas 
citur Latvijā nemaz nevar apgūt. 
Piemēram, šuvējs un apavu labo-
tājs. Tāpat skolai ir laba materiālā 
bāze galdnieka profesijas apgūša-
nai. Alsviķos, tāpat kā Smiltenē, 
strādā pieredzes bagāti, dzīvesgudri 
pedagogi. Audzēknim, kuram vese-
lības problēmas rada grūtības apgūt 
3. kvalifi kācijas līmeni, tur palīdz 
izvēlēties viņa spējām atbilstošāko 
mācību programmu. Tie, kuri to no-
vērtē un pieņem, dzīvē iziet dzīvē 
kā labi jaunie speciālisti.

No nākamā mācību gada Smil-
tenes tehnikuma teritoriālajā struk-
tūrvienībā Alsviķos piedāvājam ap-
gūt jaunu profesiju – dārzkopis.

Tiesa, attiecībā uz šo skolu, 
esam mazliet neziņā, jo pietrūkst 
skaidras un vienotas izpratnes par 
to, kā turpmāk mūsu valstī tiks ri-
sināts jautājums par iekļaujošo iz-
glītību.”

Būtiskākā atziņa, rezumējot 
konventa sēdē pārrunāto – neraugo-
ties uz to, ka daudzi jautājumi prasa 
risinājumu valstiskā līmenī, skolai 
savu iespēju robežās jānodrošina 
jauniešiem kvalitatīva izglītība un 
jāpalīdz atrast savu aicinājumu šajā 
pasaulē arī tiem audzēkņiem, kuri 
nemācās ar augstāko vidējo atzīmi. 
Latvijai ir liela vērtība ikviens tās 
cilvēks. Un labi, ja izglītības iestāde 

jas simtgades paaudzes pieteikums 
un aicinājums – „Hei! Mēs nākam, 
Latvija!” informē Smiltenes tehni-
kuma interešu izglītības skolotāja 
Anita Bērziņa.  

Roku cīņā – septītā vieta Latvijā
Smiltenes tehnikuma jaunieši 

no AMI SK 29. sporta spēļu fi nāl-
sacensībām roku cīņā atgriezās ar 
septīto vietu Latvijā.

Sacensībās piedalījās: Mārtiņš 
Pavasars (2.JG restorānu pakalpo-
jumu kursa audzēknis), Kristiāns 
Ošiņš (4. būvniecības kurss), Iliyas 
Estamirovs (3.A transporta kurss), 
Ainis Dailide (3. autotransporta 
kurss), Emīls Skrīvelis (3.B trans-
porta kurss), Sendijs Purbērziņš (3. 
autotransporta kurss), Ralfs Ādam-
sons (3. būvniecības kurss), Sandis 
Petrovs (3. A transporta kurss). 

Mārtiņš Pavasars (svara ka-
tegorijā 90+ ) izcīnīja trešo vietu 
Latvijā.

Iliyas Estamirovs (svara kate-
gorijā – 80 kg), Endijs Purbērziņš 
(svara kategorijā 70 kg) un Sandis 
Petrovs (svara kategorijā 90+) ie-
guva 5. vietu. Ainim Dailidem – 6. 
vieta (svara kategorijā 75 kg), Kris-
tiānam Ošiņam – 8. vieta (svara 
kategorijā 80 kg), Ralfam Ādamso-
nam – 11. vieta Latvijā (svara kate-
gorijā 75 kg).

Kopā ar puišiem uz sacensī-
bām devās un jauniešiem līdzi juta 
treneris Mārtiņš Sorokins.

Popiela 80. – 90. gadu stilā
28. janvārī Smiltenes tehniku-

ma dienesta viesnīcā notika pasā-
kums „Popiela 80. – 90. gadu stilā”. 
Mēneša beigas jauniešiem parasti 
ir intensīvas, jo daudzi vēl steidz 

uzlabot mācību rezultātus... Tāpēc 
priekšnesumu šoreiz nebija daudz, 
bet – visi – kvalitatīvi, pārdomāti 
un iedvesmojoši. Dienesta viesnī-

cas atpūtas telpa atkal bija skatītāju 
pārpildīta. Skolasbiedru iedrošināti, 
daži jaunieši papildināja pasākumu 
programmu ar priekšnesumiem, kas 
tapa uz vietas, piecu minūšu laikā. 
No sirds un ar pilnu atdevi!

Teksts: Baiba Vahere, 
Madara Ciemiņa

Foto: Guntis Viļums, Monika 
Šķērsta, Baiba Vahere, Latvijas 

Rūpniecības un tirdzniecības 
kamera
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Olimpiāžu un aerobikas festivāla zīmē
Gada sākums Smiltenes vidus-

skolā allaž pagājis  dažādu mācību 
priekšmetu olimpiāžu un aerobikas 
festivāla zīmē. Gūti ievērojami pa-
nākumi gan pasaules, gan Latvijas 
mērogā.

922 skolu konkurencē 312. vieta 
pasaulē

Februāra sākumā Smiltenes 
vidusskolā tika saņemta ļoti īpaša 
ziņa – skolas jaunieši Starptautiska-
jā tiešsaistes olimpiādē „Best in En-
glish 2018”, kurā piedalījās 21 110 
audzēkņi no 30 valstu 922 skolām, 
ieguvuši 24. vietu Latvijā un 312 
vietu pasaulē!

Olimpiādē skolu pārstāvēja: 
Santa Vintere (9.a klase), Karīna 
Brence (12.a klase), Edijs Biezais 
(12.a klase), Mārcis Zēbergs (12.a 
klase), Arvīds Bāliņš (11.b klase), 
Kaspars Pakulis ( 11.b kase), Linda 
Amanda Bluķe (11. a klase), Miķe-
lis Lapiņš (11. a klase), Agita Rīdere 
(11.b klase).

Paldies Smiltenes vidusskolas 
angļu valodas skolotājām Gundegai 
Upeniecei un Elitai Babrai par jau-
niešu sagatavošanu starptautiskajai 
olimpiādei!

Izcili pārstāv Smiltenes novadu 
Valsts bioloģijas olimpiādē

25. janvāris skolas vēsturē ieies 
ar ļoti īpašu notikumu – 9.c klases 
skolnieks Ričards Averāts Valsts 
bioloģijas olimpiādē devīto klašu 
grupā izcīnījis otro vietu Latvijā, 9.c 
klases skolniece Tīna Deina Kukurī-
te – 3. vietu, un 9.a klases skolniece 
Santa Vintere saņēmusi atzinību!

Jauniešiem sagatavoties olim-
piādei palīdzēja pieredzes bagātā 
bioloģijas skolotāja Anna Lavri-
noviča, kura ar savām daudzpusī-
gajām zināšanām, dzīvesprieku un 
neizsīkstošo enerģiju iedvesmojusi 
vairākas vidusskolēnu paaudzes un 
ir viena no skolēnu mīļākajām sko-
lotājām joprojām.

„Gan Ričards, gan Tīna Deina, 
gan Santa ieguldīja ļoti lielu darbu, 
t.sk. nāca pie manis un gatavojās 
olimpiādei arī savā brīvajā laikā,” 
stāsta skolotāja Anna Lavrinoviča. 
„Liels sasniegums jau bija tas, ka 
mūsu jaunieši 1014 devīto klašu 
skolēnu konkurencē izcīnīja iespēju 

būt starp tiem 52 laimīgajiem, kuri 
tika uz Valsts olimpiādes 3. posmu!

Tajā no 23. līdz 25. janvārim zi-
nāšanās un atjautībā savstarpēji sa-
centās bioloģijā paši zinošākie jau-
nieši no visas Latvijas, t.sk. Valsts 
ģimnāziju audzēkņi.

Sirds dziļumos jutu, ka ar slik-
tiem rezultātiem mājās neatgriezī-

simies. Bet konkurence 
bija patiešām liela, tāpēc 
jo īpašs gandarījums, ka 
mūsu jaunieši guva tik 
augstu novērtējumu,” at-
griezusies no olimpiādes 
atzīst skolotāja, kura vien-
mēr rūpējusies, lai viņas 
audzēkņi būtu gan zinoši, 
gan emocionāli piepildīti 
un laimīgi.

Pārstāvēs Smilteni kopā 
ar zinošākajiem jauniešiem no 
visas Latvijas!

Visi olimpiāžu rezultāti vēl nav 
apkopoti, bet jau zināms, ka Valsts 
latviešu valodas un literatūras olim-
piādē 8.un 9.klašu grupā Smilteni 
pārstāvēs 9. klases skolnieks Kārlis 
Sīmanis. 

Paldies jaunieša latviešu valo-
das un literatūras skolotājai Sarmītei 
Rīderei!

Saskaņā ar Kārļa dziļāko pār-
liecību – labi zināt savu dzimto va-
lodu – tas ir ikviena cilvēka goda 
jautājums.

Jaunietis ne vien labi 
mācās, bet arī aktīvi dar-
bojas skolēnu līdzpārvaldē 
un spēlē Smiltenes vidus-
skolas vokāli instrumentā-
lajā ansamblī „Forward”. 
Kārlis ir Smiltenes mūzi-
kas skolas absolvents un 
arī tagad turpina muzikāli 
izglītoties.

Pagājušā gada rudenī 
jaunietis pieteicās Latvijas 
televīzijas spēlei „Gudrs, 

vēl gudrāks.” Un jau drīz vien sa-
ņēma no televīzijas uzaicinājumu 
braukt uz Rīgu, kur izcīnīja iespēju 
piedalīties spēles 2. kārtā, līdzi ņe-
mot pats savu līdzjutēju komandu 
– visus klasesbiedrus. Piedalīšanos 
TV spēlē Kārlis uztver kā jaunu, 
skaistu pieredzi, kura noteikti node-
rēs arī turpmāk.

Pēc pamatskolas jaunietis turpi-
nās mācības Smiltenes vidusskolā. 
Ēnu dienā viņš šogad dosies uz Rīgu 
ēnot programmētāju. Puisis pagai-
dām vēl nav pārliecināts, vai tā būs 
viņa nākotnes profesija. Šobrīd sva-
rīgākais – labi pabeigt pamatskolu, 
pilnveidot zināšanas visdažādākajās 

jomās un gan jau laiks visu noliks 
savās īstajās vietās…

Smiltenes novada domes 
stipendiāti

24. janvārī Smiltenes nova-
da domes priekšsēdētāja vietnieks 
tautsaimniecības, infrastruktūras un 
administratīvajos jautājumos (to-
reiz – izpilddirektors) Kārlis Lapiņš 
kopā ar Smiltenes vidusskolas di-
rektori Ilzi Verginu sekmīgākajiem 
vidusskolēniem pasniedza aplieci-
nājumus par stipendiju piešķiršanu. 
Šā mācību gada pirmajā semestrī 
ar visaugstāko vidējo atzīmi skolā 
– 9,5 ballēm mācījies 10.a klases 
skolnieks Kristaps Kažuro.

Pirmajā semestri ar vidējo at-
zīmi – 9 – 9,5 balles mācījušies 8 
skolēni.

38 vidusskolēniem pirmā se-
mestra vidējā atzīme bija 8 – 8,94 
balles, bet 4 – 7,52 – 7,94 balles.

Daudzi jaunieši, kuriem pie-
šķirta Smiltenes novada domes sti-
pendija, ļāvuši skolas vārdam izska-
nēt visā Latvijā, piedaloties dažādos 
konkursos, olimpiādēs, sporta un 
kultūras pasākumos.

Vairāki no viņiem aktīvi dar-
bojas skolas jauniešu pašpārvaldē, 
jaunsardzē, dzied Smiltenes vidus-
skolas jauniešu korī „Lido”, dar-
bojas Jauno matemātiķu vai Jauno 
ģeogrāfu skolā, kā arī – sporta, da-
torikas un teātra pulciņā, dejo kādā 
no jauniešu deju kolektīviem, spēlē 
pūtēju orķestrī vai amatierteātrī.

Tāpat milzīgs gandarījums par 
skolēniem, kuri, neraugoties uz lie-
lo slodzi un aizņemtību, prot atrast 
laiku brīvprātīgā darbam, klases un 
skolas pasākumu organizēšanai.

Lielais stipendiātu skaits aplie-
cina, ka Smiltenes novada domes 
mērķis, ar kādu sekmīgākajiem un 
sabiedriski aktīvākajiem jaunie-
šiem piešķir minēto stipendiju, ir 
sasniegts! Jaunieši stipendiju uztver 
gan kā lielu godu, gan patīkamu 
sava darba novērtējumu, kas rosina 
skolas laiku izmantot atbildīgi, piln-
veidojoties visdažādākajās jomās.

Gaidām viņus atgriežamies 
Smiltenes novadā!

„Mūsu mērķis ir – atbalstīt ta-
lantīgākos un centīgākos jauniešus 
un motivēt viņus mācīties vēl labāk,” 
informē Kārlis Lapiņš. „Novēlu, lai 
ikviens no viņiem pēc skolas beig-
šanas atrod savu vietu dzīvē!  Kāds 
varbūt jau uzreiz pēc vidusskolas 
sāks strādāt. Daudzi, droši vien, do-
sies studēt augstskolā un kļūs par 
zinātniekiem, interneta tehnoloģiju 
speciālistiem, inženieriem, ārstiem, 
cilvēkiem, kuri veidos mūsu inteli-
ģenci un ļaus Latvijas vārdam izska-
nēt pasaulē.

Mēs, protams, vēlamies, lai viņi 
atgrieztos Smiltenes novadā… Mūs-
dienu interneta tehnoloģijas ļauj strā-
dāt attālināti. Ne vien no citas Latvi-
jas pilsētas, bet arī no citas valsts un 
kontinenta. Cilvēks var dzīvot šeit, 
elpot mūsu priežu silu svaigo gaisu, 
baudīt mazpilsētas burvību un strā-
dāt visaugstākajā līmenī.”

Ja ir uzņēmība, var pagūt visu!
„Ja cilvēkam ir liels gribasspēks 

un uzņēmība, viņš var pagūt visu,” 
uzskata Smiltenes vidusskolas di-
rektore Ilze Vergina. „Gan lieliski 
mācīties, gan piedalīties sporta sko-
las aktivitātēs, darīt sev interesējošas 
lietas un sasniegt arī augstus mācību 
rezultātus. Esmu pārliecināta – sko-
las laikā tiek ielikts pamats visai 
turpmākajai dzīvei. Uzņēmība, plašs 
redzesloks, prasme veidot pozitīvas 
attiecības, saskatīt šīs dzīves patiesās 
vērtības – tas viss šiem jauniešiem 
noteikti palīdzēs arī turpmākajā iz-
augsmē. Mums ir pamatots iemesls 
ticēt, ka šie jaunieši dzīvē sasniegs 
ļoti daudz. Paldies Smiltenes nova-
da domei par iespēju atbalstīt šos 
jauniešus arī fi nansiāli! Tos novērtē 
gan skolēni, gan viņu vecāki.”

Zināšanas vispirms svarīgas man 
pašam!

10.a klases skolēna Kristapa 

Kažuro ikdienā brīvu brīžu tikpat kā 
nav. Dienā, kad sarunājam interviju, 
jaunietis no rīta pārstāvēja Smilte-
nes bērnu un jaunatnes sporta skolu 
basketbola turnīrā Valgā, bet vakarā 
jau bija kopā ar savējiem aerobikas 
festivālā. „Ja kaut kas jādara, Kris-
taps vienmēr būs viens no pirma-
jiem, kurš pieteiksies palīgā,” par 
puiša izpalīdzīgo, saticīgo raksturu 
un centību mācībās priecājas arī 
viņa klases audzinātāja Ilma Reima-
ne. „Viņš ar savu piemēru patiešām 
iedvesmo arī pārējos jauniešus!”

„Par piešķirto stipendiju esmu 
pateicīgs, bet savu vidējo atzīmi ne-
uztveru arī kā lielu sasniegumu,” at-
zīst jaunietis. „Mācos, jo uzskatu, ka 
tas ir mans pienākums. Daudz sva-
rīgāk par mācību rezultātiem man 
ir iespēja un prasme skolā iemācīto 
pielietot dzīvē.

Pēc devītās klases ilgi domāju 
par divām iespējamām nākamajām 
izglītības iestādēm. Beigās nolēmu 
par labu Smiltenes vidusskolai. Šī 
vide man bija pazīstamāka, jo pirms 
tam jau biju vairākus gadus mācījies 
Smiltenes bērnu un jaunatnes sporta 
skolā. Arī izvērtējot Smiltenes vi-
dusskolas piedāvātās mūsdienīgās, 
daudzpusīgās izglītības un brīvā lai-
ka pavadīšanas iespējas, iepazīsto-
ties ar skolas bagātajām tradīcijām, 
sapratu, ka būšu tikai ieguvējs, ja 
nākšu uz šejieni.

Smiltenes vidusskolā var mā-
cīties ķīniešu valodu, padziļināti 
apgūt matemātiku. Skolai ir laba 
sadarbība ar Vidzemes Augstskolu, 
kur apmeklēju programmēšanas no-
darbības.

Izglītības iestādē izvēlē ļoti sva-
rīgs bija arī cilvēciskais faktors.

Protams, man, tāpat kā citiem 
vidusskolēniem, ir svarīgi arī skolas 
reitingi. Taču tās būtu mocības, ja 
nāktos mācītie vidē, kur nevari brīvi 
justies, kur valda augstprātība un at-
svešinātas attiecības.

Neliekuļojot varu teikt, ka man 
ir laime mācīties ļoti draudzīgā kla-
sē, sirsnīgā skolas kolektīvā. Arī 

Smiltenes novada domes stipendiāti.
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Kultūraklases audzinātāja Ilma Reimane 
vienmēr ir tik atbalstoša, pretimnā-
koša!”

Kristaps pagaidām vēl īsti nav 
izlēmis, ko darīs pēc vidusskolas. 
Iespējams, viņa nākotne būs saistīta 
ar informāciju tehnoloģijām, vēstu-
ri vai eksaktajām zinātnēm. Šobrīd 
viņš cenšas izmantot visas skolas 
piedāvātās iespējas. Un to patiešām 
ir daudz…”

Aerobikas festivāls „Tavs stāsts”
Ar mērķi popularizēt veselīgu 

dzīvesveidu, ļaut jauniešiem īste-
not savas skaistākās idejas, iepazīt 
visus aerobikas veidus, saliedēt sko-
las kolektīvu un dot iespēju radošā 
gaisotnē parādīt kopīgi paveikto arī 
skatītājiem Smiltenes vidusskolā 
rīko aerobikas festivālu. Šoreiz – jau 
19. šāda veida pasākums notika ar 
vadmotīvu „Tavs stāsts”.

Festivāls apvieno ne vien sko-
lēnus, bet tajā notiekošajam aizrau-
tīgi līdzi dzīvo arī ģimenes. Smil-
tenes pilsētas kultūras centra zāle 
bija piepildīta līdz pēdējai vietai. 
Ikviens gribēja redzēt, just līdzi 
savējiem, gūt pozitīvas emocijas, 
priecāties par priekšnesumiem, ku-
rus vairākus mēnešus tik cītīgi ga-
tavoja visi 7. – 12. klašu skolēni.

Pasākumu vadīja Latvijas Ri-
teņbraukšanas federācijas preses 
sekretārs, Latvijas lielākā kalnu ri-
teņbraukšanas maratona SEB MTB 
posma vadītājs, Smiltenes vidussko-
las absolvents Toms Markss, kuram 
arī pašam ir savs stāsts par Smiltenes 
vidusskolas aerobikas festivālu.

Par jauniešu daudzo mēģināju-
mu gaitā izkopto  meistarību īpaši 
jāpateicas visiem klašu audzinātā-
jiem un fi zkultūras skolotājiem: Jur-
ģim Jurkam un Zandai Beitikai.

 Šogad pirmoreiz aerobikas fes-

tivālā piedalījās arī septīto un astoto 
klašu skolēni. 

Dalībnieku ritma izjūtu, kustību 
sinhronitāti, radošumu, priekšne-
sumu oriģinalitāti un daudzas citus 
būtiskus faktorus vērtēja žūrija: rit-
ma un kustību speciāliste, deju ko-
lektīvu „Cīrulis” un „Mazais brālis” 
vadītāja Aija Zeibote, fi zioterapeits, 
„Smiltenes Sarkanā krusta slimnī-
ca” valdes loceklis, skolas absol-
vents Didzis Lūkins un pieredzes 
bagātais vidusskolas aerobikas festi-
vālu dalībnieks, futbolists, reģionālo 
projektu vadītājs būvniecības noza-
rē – Jānis Priede. Žūrijas dalībnieki 

atzinīgi izteicās gan par pasākumā 
valdošo pozitīvo atmosfēru, jaunie-
šu saliedētību, gan priekšnesumu 
augsto kvalitāti, oriģinalitāti un to 
tapšanā ieguldīto darbu.

Septīto un astoto klašu priekš-
nesumus vērtēja skatītāji. 

 „Ja mēs šodien rakstītu stāstu 
par Smiltenes vidusskolu, tad tajā 
būtu prieks par mūsu skolas brīniš-
ķīgajiem absolventiem, gandarījums 
par to, ka Smiltenes vidusskolas 
skolēnus var atpazīt pēc labajiem 
mācību rezultātiem, staltās gaitas, 
atsperīgajiem un enerģiskajiem so-
ļiem, jo šajā skolā ir aerobikas fes-
tivāls,” klātesošos uzrunāja skolas 
direktore Ilze Vergina. „Te neviens 
nevar iet kā lācis! Lai taptu šie lielis-
kie priekšnesumi, ieguldīts gan liels 
darbs, gan pārciestas zināmas grūtī-
bas. Nepadevās neviens!”

9.– 12. klašu grupā uzvarēja 
11.b klase, 7.– 8. klašu grupā – 8.d 
klase. 

Smiltenes novada Izglītības 
pārvaldes garšīgās specbalvas saņē-
ma 9.c, 12. a un 8.c klase. Smiltenes 
kultūras centra specbalvas – kino 
apmeklējums – tika 8.d un 11.b kla-
sei.

Absolventu kauss, ko pasnie-
dza iepriekšējā festivāla uzvarē-
tāji – tagadējā „13.b klase”, tika 
12.b klasei.

Sākusies skolēnu reģistrācija 
1. klasē!

Vēlaties, lai jūsu bērns mācās 
vienā no lielākajām un tradīcijām 
bagātākajām Vidzemes skolām? 
Jums ir svarīgi, lai viņš iegūst kvali-
tatīvu, mūsdienīgu izglītību, iesais-
tās dažādos Latvijas un starptautis-
ka mēroga projektos, un izaug par 
radošu un daudzpusīgu personību! 
Nāciet uz Smiltenes vidusskolu!

No 1. februāra skolā sāku-
sies bērnu reģistrācija 1. klasē 
2019./2020. m.g.

Pieteikumus pieņem skolas liet-
vedībā:

Dakteru ielā 27, no plkst.8:00 • 
līdz 17:00
Dārza ielā 17, no plkst. 8:00 • 
līdz 17:00.
Līdzi jāņem vecāku personu ap-

liecinošs dokuments un bērna dzim-
šanas apliecība.

Teksts: Baiba Vahere
Foto: no Smiltenes vidusskolas 

arhīva, Agnis Melderis, 
Ilva Dūmiņa, Baiba Vahere

Smiltenes novada Tūrisma 
informācijas centrs (TIC) pie-
dalījies starptautiskajā tūrisma 
izstādē – gadatirgū „Balttour 
2019”, kur kopā ar kaimiņu 
pašvaldībām stendā „Vidzemes 
pieturvietās” prezentēja aktīvās 
atpūtas piedāvājumus un iespē-
jas Smiltenes novadā. 

Starptautiskajā tūrisma 
izstādē – gadatirgū „Balttour 
2019”, kas no 1. līdz 3. febru-
ārim notika Ķīpsalā, Rīgā, jau 
piekto gadu zem kopīga stenda 
ar nosaukumu „Vidzemes pietur-
vietas” piedalījās arī Smiltenes 
novada TIC, kas prezentēja no-
vada tūrisma piedāvājumu kopā 
ar Raunas, Apes un Alūksnes 
novadiem. 

Smiltenes novads izstādes 
apmeklētājus iepazīstināja ar 
Smiltenes novada aizraujošāka-
jiem apskates objektiem, dabas 
bagātībām, tūrisma piedāvāju-
miem un aktualitātēm. Tāpat kā 
iepriekš, arī šogad stendā varēja 
uzzināt par Smiltenes novada 
daudzveidīgajām velo takām, 
kas katru gadu ir izraisījusi lie-
lu izstāžu apmeklētāju interesi. 
Kā jaunums šogad tika īpaši 
akcentēti jaunie aktīvās atpūtas 
piedāvājumi Smiltenes nova-
dā, kā, piemēram, SUP dēļu un 
laivu nomas, un nupat labiekār-
totās pastaigu laipas atjaunotajā 
Vecā parka teritorijā. Tāpat kā 
iepriekš, interesentiem bija sa-
rūpēts speciāli izstādei veidots 
– gada lielāko pasākumu plāns 
Smiltenes novadā – mudinot ap-
meklēt novadu visās sezonās. 

Izstādes laikā Smiltenes 
novada TIC kolektīvam pievie-
nojās Smiltenes novada tūrisma 
uzņēmēji. 2. februāra rītā no 
enerģiskā Ervina Labanovska 
bija iespēja uzzināt par dzirksto-
šajām bērzu sulām „Birzī” un 
nogaršot to daudzos veidus, 
savukārt sestdienas pēcpusdie-
nā varēja aktīvi līdzdarboties 
Tautas lietišķās mākslas studi-
jas „Smiltene” radošajās darbnīcās. 
Svētdienas, 3. februāra, rītā klātienē 

Smiltenes novada TIC piedalās tūrisma 
izstādē „Balttour 2019’’

varēja sastapt Firsta madāmu Lilī ar 
saviem palīgiem no Smiltenes mui-

žas, kas stāstīja un ļāva no-
garšot smalkus kārumus un 
spēcinošus našķus, kuri tiek 
gatavoti Smiltenes Kalnamui-
žā. Tikmēr tirdzniecības zonā 
visas trīs dienas varēja satikt 
maizes muzeja un kafejnīcas 
„Kukaburra” saimnieku Jāni 
Krieķi, kurš piedāvāja rudzu 
maizi ar rudzupuķēm, kaņep-
ju staku un citus labumus. 

Atgādinām, ka Vidze-
mes pieturvietas ir sadarbības 
projekts starp četriem nova-
diem – Raunas, Smiltenes, 
Apes un Alūksnes – kuros ir 
vairāk kā desmit tūrisma spe-
ciālisti, informācijas centri un 
punkti, un vairāk kā trīsdes-
mit tūrisma nozarē strādājoši 
uzņēmēji, kuri ikdienā strādā 
pie piedāvāto pakalpojumu 
kvalitātes un jaunu produktu 
radīšanas, lai Vidzemes pie-
turvietu pārsteigumi nekad 
nebeigtos!

Vidzemes pieturvietas 
ir vietas, kur ļauties garšu 
pārsteigumiem un unikāliem 
produktiem, kur dabas pērles 
baudīt no elpu aizraujošiem 
skatiem un rūpīgi pārdomā-
tiem un izstrādātiem infra-
struktūras objektiem, vietas, 
kur atgriezties gadsimtiem se-
nos notikumos, ēku komplek-
sos un pilsdrupu fragmentos, 
iegrimtu virtuālās realitātes 
dziļumos un dotos neaizmirs-
tamos aktīvās atpūtas piedzī-
vojumos katrā no novadiem, 
un visos četros kopā!

Izstāžu cikls ir tikai uz-
sākts un jau no 8. līdz 10. 
februārim šādā pašā veidolā 
Smiltenes novads tiks prezen-
tēts Igaunijas tūristiem Tou-
rest 2019 ietvaros!

Paldies visiem sadarbības 
partneriem, novadu vadībām, 
uzņēmējiem, ideju virzītājiem 
un atbalstītājiem! 

Amanta Bērziņa,
Tūrisma informācijas centra 

specialiste

Airobikas festivāls, 12.b klases meiteņu priekšnesums.

Vidzemes pieturas stenda atklāšana koā ar Smiltenes, Apes, Raunas, Alūksnes novadu pašvaldību vadītājiem.

„Birzī” sulu degustācijas.

TLMS „Smiltene” dalībnieces.

Firsta madāma Lilī ar Kalnamuižas kārumiem.
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Sākusies pieteikšanās vokālistu konkursam „Smiltenes balstiņas 2019”
Ir sākusies pieteikšanās Smil-

tenes novada bērnu un jauniešu 
vokālistu konkursam „Smiltenes 
balstiņas 2019”, kas norisināsies 
16. martā pulksten 15:00 Smiltenes 
pilsētas Kultūras centrā. Pieteikša-
nās – līdz 10. martam.

Konkursa „Smiltenes balsti-
ņas” mērķis ir veicināt bērnu un 
jauniešu muzikālo spēju attīstību, 
pilnveidot uzstāšanās iemaņas un 
skatuves kultūru, sekmēt latviešu 
komponistu dziesmu un latviešu 
tautasdziesmu apguvi. Tam var pie-
teikties Smiltenes novadā dzīvojoši 
bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 
15 gadiem. Konkursa dalībnieka 
(solista, dueta vai trio) uzdevums 
ir sagatavot vienu priekšnesumu – 
dziesmu latviešu valodā atbilstoši 
savam vecumam un vokālajām spē-
jām. Dalībniekus, kā allaž, vērtēs 
Smiltenes pilsētas Kultūras centra 
apstiprināta, profesionāla žūrija un 
īpašais viesis – kāds populārs, ie-
mīļots mūziķis, kura vārds šobrīd 
netiek atklāts un paliek kā pārstei-

gums. Konkursa uzvarētāji saņems 
īpašas, noderīgas balvas.

Dalību konkursā iespējams 

nes novada interneta vietnē www.
smiltene.lv un Smiltenes pilsētas 
Kultūras centrā. Anketu var nosūtīt 
elektroniski uz e-pastu kulturas-
centrs@smiltene.lv, vai nodot per-
sonīgi Smiltenes pilsētas Kultūras 
centrā.

Ievērībai – ja dziesmas pavadī-
jumā tiek izmantota fonogramma, 
tā elektroniski, CD vai USB for-
mātā jāiesniedz kopā ar pieteikuma 
anketu. 

Ar konkursa nolikumu var ie-
pazīties interneta vietnē www.smil-

tene.lv vai Smiltenes pilsētas 
Kultūras centrā.  Sīkāka infor-
mācija pa tālruni 28688101.

Informāciju sagatavoja
Madara Mūrniece,

Smiltenes pilsētas Kultūras 
centra mākslinieciskā vadītāja2018. gada konkursa laureāti.

Smiltenes novada 
bibliotēkā

pieteikt līdz 10. martam (ieskaitot), 
iesniedzot pilnībā aizpildītu pietei-
kuma anketu, kas pieejama Smilte-

Vivantas Volkovas foto izstāde „Zvanu balsis” ved uz vi-
duslaiku pilsētām ar zvanu torņiem centrālajā laukumā, vairāku 
dievnamu zvanu torņos, kur katram zvanam ir savs dzīvesstāsts, 
kā arī sniedz ieskatu par Latvijas senajām zvanu lietuvēm un 
Valdaja zvanu muzeja ekspozīciju. 

Jauna latviešu komēdija „Klases 
salidojums” – tā tik būs viena varena 
kino ballīte! 

14. februārī pirmizrādi piedzīvoja 
jauna  režisora Andreja Ēķa un viņa 
radošās komandas komēdija „Klases 
salidojums” - par trīs draugu – četr-
desmitgadnieku piedzīvojumiem, ga-
tavojoties klases vakaram. Filmu pat-
laban izrāda Smiltenē.

Viņu draudzība ir izturējusi laika 
pārbaudi un tagad, 25 gadus pēc skolas 
absolvēšanas, viņi saņem ielūgumu do-
ties uz klases salidojumu. Viens no vi-
ņiem ir no dzīves un hemoroīda noguris 
ģimenes galva, otrs ir mežonīgs rokeris 
ar kaislīgām pielūdzējām katra koncerta 
aizkulisēs, trešo tikko pametusi sieva. 
Viņu tikšanās – tās ir jaukas atmiņas, 
veču vēlme palīdzēt viens otram, bet 
galvenais – tā būs neprātīga ballīte, kur 
viņus gaida trakas lietas.  Aktieri Ainārs 
Ančevskis, Juris Kaukulis un Imants 
Strads šajā jokiem dzirkstošā komēdijā 
pierādīs, ka večiem arī pēc 40 pulveris 
nav izžuvis, krāns ir vietā un ar humora 
izjūtu viss ir vislabākajā kārtībā! Lomās 
arī Elīna Vāne, Ieva Puķe, Mārtiņš Eg-
liens, Mārtiņš Meiers.

Šeit pieder kāds paskaidrojums. 
Filmas scenāriju radījuši dāņu smieklu 
meistari - sākumā savai valstij. Skatītāju 
atsaucība bija tik milzīga, ka to nolūkoja 
igauņi, iztaisīja „Klasi” savā stilā un… 
sagaidīja pārpilnas skatītāju zāles, kas 
bija augstākais kino apmeklējums kai-
miņu valstī! Mūsu „Svingeru” autors 
Andrejs Ēķis uzreiz nojauta, ka līdzīga 
tēma būtu laba arī latviešu gaumē. Un 
notika tā: igauņi pārņēma „Svingerus”, 
Ēķis – „Klases salidojumu”. Gribat ve-
selīgi pasmieties? Sabrauciet no malu 
maliņām! Pirms šurp braukšanas tomēr 
pārliecinieties par biļešu esamību, kino 
kases telefons 28343415. Sīkāk – www.
kinosmiltene.lv.

Filmas sākumi: 
15. februārī  plkst. 16:30, 18:30;   
17. februārī – plkst. 16:00, 18:00;  
18. – 20. un 22. februārī – plkst. 
18:30;    
24. februārī – plkst. 18:00

Smiltenes pilsētas kultūras centra kinozāles 
repertuārs FEBRUĀRIS 

Animācijas fi lma bērniem „Lote un 
pazudušie pūķi” (Latviešu valodā). 

Filmas sākumi: 24. februārī 
plkst. 16:15; 25. februārī  plkst. 18:00
Kārlis Jenots un Viktors Vīķis ir divi zi-
nātnieki, kuri ieradušies Izgudrotāju cie-
mā. Viņi ir nolēmuši piedalīties sacensī-
bās, kuru dalībniekiem jāsavāc pēc iespē-

jas vairāk tautasdziesmu. Abu 
vislielākais sapnis ir ierakstīt, 
kā dzied mītiskais ugunsspļā-
vējs pūķis. Par to padzirdēju-
šas, Lote un viņas mazā māsiņa 
Rozīte nolemj palīdzēt zināt-
niekiem un piedzīvojumi var 
sākties! Filma latviešu valodā.

Šausmu fi lma „Daudz 
laimes nāves dienā!”

Filmas sākums:  26., 27., 
28. februārī  plkst. 18:30

Šausmu fi lma. Iepriekšējā 
dzimšanas diena sagādāja mei-
tenei ļoti savādu dāvanu – vi-
ņas dzimšanas diena atkārtojās 
atkal un atkal no jauna, un kat-
ras dienas noslēgumā kāds ma-
niaks viņu nogalināja. Iedomā-
jieties viņas „prieku”, kad šo-
gad dzimšanas dienas rītā viņa 
pamostas tieši tajā pašā laika 
cilpā. Tikai šoreiz maniaks par 
upuri ir izvēlējies kādu no viņas 
paziņām... Nāvīga garlaicība 
viņus pilnīgi noteikti negaida!

Informējam, ka ar Smilte-
nes novada domes lēmumu no 
šā gada 14. februāra tiks paaug-
stināta maksa Smiltenes pilsē-
tas Kultūras centra kino zāles 
fi lmu seansu apmeklējumam. 
Izmaiņas neattieksies uz fi l-
mām bērniem, kā arī dokumen-
tālo kino – šīm fi lmām biļetes 
cena paliks, kā iepriekš – 2,50 
eiro (arī pieaugušajam), savu-
kārt  kino biļete uz pieaugušo 
fi lmu – 3,00 eiro (arī bērnam). 

Kases darba laiks: 
P. O. T. C. 
no plkst. 14:00 līdz 19:00; 
tel. 28343415. 
www.kinosmiltene.lv
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26. janvārī Smiltenes novadā, 
Grundzāles pagastā, atpūtas kom-
pleksā „Trīssaliņas”, tika aizvadīts 
„Grundzāles Dīķa Hokeja Kauss 
2019”. Pasākums norisinājās jau 
trešo gadu un šogad pulcēja 45 
komandas un 200 dalībniekus, kā 
arī apmēram 300 līdzjutējus. Ar 
uzvarētāju kausu mājās aizbrauc 
komanda no Somijas.

 Spirgtais ziemas rīts iesā-
kās patīkams un saulains, kas pēc 
sniegotās nakts deva pārliecību par 
veiksmīgi izdevušos pasākumu. 
Kopumā uz ledus devās 45 koman-
das. Komandas kuplā skaitā bija 
ieradušās gan no apkārtējiem nova-
diem, gan no Rīgas, tāpat arī turnīrā 
piedalījās komanda no Somijas.

Viens no pasākuma galvena-
jiem organizatoriem Armands Brie-
dis sacīja: „Hokeja turnīru uz dīķa 
Grundzālē organizējam jau trešo 
gadu. Pa šo laiku esam izauguši 
par pašu lielāko dīķa hokeja turnī-
ru Latvijā. Šogad kopā aizvadījām 
150 spēles uz pieciem laukumiem. 
Liels prieks, ka šogad ziema mūs 
lutināja ar labiem laikapstākļiem, 
jo iepriekšējos gados bijām spies-
ti pasākumu pārcelt, lai sagaidītu 
dīķa hokejam piemērotu laiku.”

1. vieta  – komanda „Team Fin-
land” no Turku, Somijas.

2. vieta – komanda „MPIRE” 
no Rīgas.

3. vieta – komanda „Priekuļi” 

Latvijas lielākais dīķa hokeja turnīrs veiksmīgi aizvadīts 
Smiltenes novadā

Sports

izvirzījās vadībā ar 4:1. Kādā no 
spēles strīdīgajām epizodēm mača 
galvenais arbitrs Mikus Bērziņš 
bija spiests pieprasīt video atkārto-
jumu, kas apliecināja, ka „MPIRE” 
komandas spēlētāja ripas raidī-
jums somu vārtu līniju nešķērsoja. 
Komanda no Rīgas spēles pēdējā 
sekundē spēja rezultātu samazināt 
līdz 4:3, taču uzvarētāju kauss galu 
galā ceļoja uz Somiju.

„Mazliet paveicās, ka vispār 
nokļuvām līdz fi nālam. Negaidīti 
spraigs mačs izvērtās astotdaļfi nā-
lā, kad rezultātu izlīdzinājām tikai 
spēles pēdējās sekundēs, un tālāk 
uzvarējām pēcspēles soda metie-
nos. Uzskatu, ka latvieši uzteicami 
spēlēja uzbrukumā, tomēr ar aiz-
sardzību viņiem nevedās tik labi. 
Mūsu komandas aizsardzība un 
precīzi raidītie metieni no distances 
bija mūsu panākuma galvenās at-
slēgas,” pēc fi nāla sacīja komandas 
„Team Finland” kapteinis un turnī-
ra MVP Toni Kakko.

Pasākums notika sadarbībā ar 
Smiltenes novada domi, „A.P.E 
Build”, „BAgrupa.lv”, „Metālde-
kors”, „Pro Bild” un atpūtas kom-
pleksu „Trīssaliņas”.

Emīls Salmiņš, 
„Grundzāles Dīķa Hokeja Kauss” 

sabiedrisko attiecību speciālists
Foto: Roberts Ķesteris

Grundzāles pamatskolas mei-
tenes izcīna 3. vietu Vidzemes re-
ģiona „Gauja” novada  skolu sacen-
sības volejbolā

5. februārī Siguldas Sporta 
centrā notika Vidzemes reģiona 
„Gauja” novada  skolu sacensības 
volejbolā, kur Grundzāles pamat-
skolas meitenēm izdevās izcīnīt 3. 
vietu. 

Sacensības organizēja Sigul-
das sporta skola  un Siguldas Valsts 
ģimnāzija sadarbībā ar Siguldas 
novada pašvaldību un Siguldas 
novada izglītības iestādēm. Uz sa-
censībām devās arī Grundzāles pa-
matskolas meitenes. Kopumā pie-
dalījās piecas meiteņu komandas. 
Katrā spēlē tika spēlēti divi seti līdz  
25 punktiem.

Grundzāles pamatskolas meitenes izcīna 3. vietu volejbola sacensībās
Valsts ģimnāziju. Tajā tika piedzī-
vots zaudējums. Tad spēle ar Si-
guldas Valsts ģimnāziju. Šajā spēlē 
izdevās uzvarēt abos setos.  Turnīra 
pēdējā spēlē  nācās piekāpties tur-
nīra uzvarētājām – Strenču novada 
vidusskolas komandai.

Saskaitot iegūtos un zaudētos 
punktus, Grundzāles pamatsko-
las meitenēm 3. vieta šajā turnīrā.   
Komandā spēlēja: Hanna Gabriela 
Ziemiņa, Līna Lapiņa, Laura Niko-
lajeva, Monta Melne, Katrīna Līva 
Lagzdiņa, Agnija Kalēja un Džulje-
ta Tetere.

Māris Stabiņš, 
Grundzāles pamatskolas 

sporta skolotājs 
Pirmā spēle grundzālietēm bija 

ar Garkalnes Mākslu un vispāriz-
glītojošo pamatskolu. Līdzīgā spēlē 
katrai komandai izdevās uzvarēt pa 

setam un spēle beidzās neizšķirti. 
Nākamajā spēlē tikāmies ar Cēsu 

no Priekuļiem.
Bez godalgotajām koman-

dām pusfi nālā iekļuva arī pagāju-
šā gada uzvarētāji „Mazais Čmo”, 
kas saspringtā mačā ar 0:1 piekā-
pās „Team Finland”. Komandu no 
Somijas vairākkārt glāba vārtu sta-
biņš, kas ļāva tai iekļūt fi nālā. „Ma-
zais Čmo” pēc sāpīgā zaudējuma 
nespēja atgūties, un nopietnu pre-
testību cīņā par 3. vietu komandai 
no Priekuļiem izrādīt nevarēja.

Fināls iesākās ar abu koman-
du uzmanīgu spēli aizsardzībā, bet 
tad somi ieslēdza ugunsrobā un ātri 

No 4. februāra līdz 5. aprīlim 
Smiltenes pilsētas Kultūras centrā, 
gaitenī uz kino zāli, būs skatāma 
slavenību karikatūru izstāde. Darbus 
veidojuši studijas „Karikaturisti.lv” 
mākslinieki. 

Šīs ceļojošās izstādes darbos 
atpazīsit tādas slavenas personības 
kā Mārtiņš Rītiņš, Aivars Lembergs, 
Zemgus Girgensons, Nils Ušakovs 
un daudzus citus. Darbus veidojuši 
vairāki studijas „Karikaturisti.lv” 
autori, kuri atpazīstamību guvuši ne 
tikai Latvijā, bet arī ārzemēs, tostarp 
Zemgus Zaharāns, Agnese Zaharāne 
un citi. 

Ceļojošā karikatūru izstāde jau 

Smiltenē skatāma karikatūru izstāde
bijusi skatāma Rojā, Talsos, Lap-
mežciemā, Ventspilī, Vaivē, un nu tā 
ir atceļojusi arī uz Smilteni. Aicinām 
apskatīt karikatūras, mēģināt atpazīt 
tajā attēlotās slavenības un pasmelt 
pozitīvas emocijas no šī atraktīvā vi-
zuālās mākslas novirziena! 

Vairāk – www.karikaturisti.lv

Informāciju sagatavoja 
Madara Mūrniece,

Smiltenes pilsētas Kultūras centra 
mākslinieciskā vadītāja
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Pasākumi Smiltenes 
pilsētas Kultūras 

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

MARTĀ
2. martā plkst. 22:00 Kultūras centra lielajā zālē 
Pavasara balle ar Smiltenes grupām „Propelleris”, 
„Eža Jūtas”, „Intro” un ciemiņiem – grupu „Tonick”. 
Ierašanās no plkst. 21:30. Iepriekšēja pieteikšanās un 
galdiņu rezervācija līdz 6. martam (ieskaitot) Smiltenes 
KC kasē vai pa tālruni 28688101. 
Ieeja no personas – 5,00 eiro. Papildu maksa par 
galdiņa rezervāciju – 7,00 eiro. Apmaksa jāveic 
līdz 7. martam Smiltenes KC kasē, pretējā gadījumā 
rezervācija tiks anulēta.
Līdzi jāņem pašu izvēlētas uzkodas un atspirdzinājumi.

13. martā plkst. 19:00 Kultūras centra lielajā zālē 
izrāžu apvienības „PANNA” jaunākā izrāde – 
komēdija ar trillera elementiem „Viņi melo labāk” 
ar Ģirtu Ķesteri un Aldi Siliņu. Ir internets, un tu vari 
būt jebkas. Nobildējies pie plakāta ar palmu aizmugurē. 
Uzraksti – esmu Taizemē. Pēc pāris sekundēm 
to jau būs redzējuši kaimiņi un kaimiņu kaimiņi. 
Kā ar interneta viltībām veiksies iemīļotajiem aktieriem 
Ģirtam Ķesterim un Aldim Siliņam, uzzināsi jau 13. 
martā! …un viss sāksies ar vienkāršu randiņu un 
50 gramiem balzama. Biļetes iespējams iegādāties 
iepriekšpārdošanā „Biļešu Paradīze” tirdzniecības vietās 
un www.bilesupardize.lv: 8,00, 10,00 un 12,00 eiro.  

16. martā plkst. 15:00 Kultūras centrā
Smiltenes novada bērnu un jauniešu vokālistu 
konkurss „Smiltenes balstiņas 2019” – dalībnieku 
koncerts, īpašais viesis – mūziķe, audiologopēde, 
grupas „Triana Park” soliste Agnese Rakovska. Ieeja – 
bez maksas. 

25. martā (laiks tiks precizēts) pie pieminekļa 
„Sašķeltā ģimene”, Smiltenē, pie TLMS „Smiltene”, 
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākums.

27. martā plkst. 19:00 Kultūras centra lielajā zālē, 
Radošās apvienības „Teātris un ES” leļļu izrāde 
bērniem „Nelūgtais ciemiņš”, režisors Armands 
Ekštets. Vāvere un viņas draugi dzīvoja mierīgu un 
harmonisku dzīvi, līdz kādu dienu viņi izdzirdēja 
dīvainu skaņu… Draugi nespēja noticēt – pie viņiem 
ir ieradies nelūgts ciemiņš! Lielām ausīm, milzīgām 
acīm un briesmīgi garu un baisu degunu… Kas ir šis 
svešinieks un ko viņš te meklē? Biļetes drīzumā būs 
pieejamas „Biļešu Paradīze” tirdzniecības vietās. 

Eiropas Sociālais 
fonds

Pasākumi Smiltenes 
novada pagastos 

15. februārī plkst. 19:00 Smiltenes novada muzejā 
kino vakars ar fi lmu „Debesu ciemiņš” un tikšanās ar ak-
tieri, režisoru Māri Bezmaru. Ieeja bez maksas.
15. februārī plkst. 22:00 Birzuļu tautas namā Sirsniņ-
dienas balle ar grupu Blēži. Ieeja maksa: 3,00 eiro.
16. februāris plkst. 17:00 Blomes tautas namā deju 
studijas „Kristāls’’ atskaites koncerts un diskotēka bēr-
niem.
16. februārī plkst. 13:30 Launkalnes tautas namā tik-
šanās ar ārsti Anastasiju Oprisņaku par preventīvo medi-
cīnu un profi laksi. Ieeja bez maksas.
16. februārī plkst. 19:00 Palsmanes kultūras namā 
Smiltenes novada vokālo ansambļu skate 2019. Koncerts 
„Dziesmu randiņš”. Pēc skates un koncerta balle ar grupu 
„Stradivari”. Ieejas maksa ballē: 3,00 eiro.
17. februārī plkst. 17:00 Blomes tautas namā J. Zie-
meļnieka Strenču Tautas teātra izrāde Ed. Cālītis „LAIK-
META VAROŅI’’. Režisors Andris Liepiņš. 
17. februārī plkst. 15:00 Variņu tautas namā koncerts 
„Par to, ka mīlu tevi” ar romantisko pāri: Signi un Jāni. 
Ieejas maksa: 2,00 eiro.
23. februārī plkst. 15:00 SIA Vidzemīte kluba zālē, 
Brantu pagastā Lizuma amatierteātra „Daiva” Ē.Vilsona 
izrāde „Laimes mala”. Ieejas maksa: 2,00 eiro.
23. februārī plkst. 19:00 Palsmanes kultūras namā 
PIRMIZRĀDE – Palsmanes amatierteātra un autores 
M. Svīķes izrāde „Karte uz tauriņa spārna”, režisore    
Z. Bērza. Ieejas maksa: 2,00 eiro.
23. februārī no plkst. 10:00 Blomes tautas namā se-
nioru teātru festivāls „Nāk tik šurp’’. 
2. martā plkst. 19:00 Grundzāles kultūras namā mu-
zikālās apvienības „Prieks, kur tu rodies?!” koncerts 
„Manas dzīves kino”. Koncertu vadīs Valmieras teātra 
aktieris Imants Strads. Ieejas maksa 2,00 eiro. Pamat-
skolas skolēniem – bez maksas.
8. martā plkst. 19:00 Launkalnes tautas namā pa-
sākums „Ko gan vēl vairāk var vēlēties!?” ar muzikālu 
sveicienu Arturs Gruzdiņš un ar sarunām, Uģis Kuģis par 
sieviešu – vīriešu attiecību sakārtošanu. Ieejas maksa: 
5,00 eiro.
16. martā plkst. 12:30 Launkalnes tautas namā Svinī-
ga Smiltenes novada bronzas monētu pasniegšana Laun-
kalnes pagasta jaundzimušajiem. Ieeja bez maksas.
23. martā plkst. 15:00 Grundzāles kultūras namā prā-
ta spēļu turnīrs „Prāto Grundzālē!”. 

21. februārī plks. 11:00 pensionāru klubiņā notiks 
tikšanās ar SIA „Smiltenes NKUP” valdes locekli 
Aigaru Vīvuliņu. 
No 2. līdz  4. aprīlim aicina doties senioru 
kruīzā uz Zviedriju, brauciena laikā paredzēta arī 
ekskursija uz Upsalu. 
No 9. aprīļa līdz 15. aprīlim plānots brauciens uz 
Nīderlandi, ziedu parādi. 

Vairāk informācija un pieteikšanās, zvanot uz 
mob.tālr. 26514012  (R. Bormane) vai 26669672 
(I. Dudele).

Smiltenes pensionāru 
apvienība 2019. gadā turpina 

savas aktivitātes un aicina 
tajās iesaistīties ikvienu


