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turpinājums 12. lpp.

Turpinās darbs pie Smiltenes 
novada zīmolvedības, mārketinga 
komunikācijas un vizuālās identi-
tātes stratēģijas izstrādes. Smilte-
nes novada dome kopā ar biedrības 
„Abulas lauku partnerība” konsul-
tatīvo darba grupu izvērtējusi rek-
lāmas aģentūras „Triple Bounce” 
projekta pirmajā posmā piedāvātos 
zīmola pozicionējuma virzienus, kā 
arī projekta otrā posma ietvaros iz-
veidotos radošos konceptus. 

Izvēlētais Smiltenes novada zī-
mola pozicionējuma virziens: aktīva 
un enerģijas pilna vieta. Savukārt no 
piedāvātajiem radošajiem koncep-
tiem, kas balstīti uz minēto Smilte-
nes novada zīmola pozicionējumu, 
izvēlēts „Smiltenē sanāk!”. Tas kalpo 
arī par Smiltenes novada jauno devī-
zi, kurai ir divas nozīmes. Pirmkārt, 
Smiltenes novadā kopā sanāk darbīgi 
cilvēki, lai dzīvotu, strādātu, mācītos 
un atpūstos. Otrkārt, Smiltenes nova-
dā cilvēki dara, un viņiem sanāk. 

Apjomīgā projekta otrā posma 
ietvaros jāizstrādā novada grafi skā 
identitāte, pamatojoties uz apstip-
rināto zīmola pozicionējumu un ra-
došo konceptu. Apspriešanai izvir-
zīti trīs Smiltenes novada grafi skās 
zīmes varianti. Pirmais veidots kā 
stilizēta rudzupuķe ar uz iekšu vēr-
stām bultām, kas simbolizē gan to, 
ka Smiltenes novadā vienkopus sa-
nāk aktīvi cilvēki, gan to, ka šeit cil-
vēkiem viss sanāk. Otrais grafi skās 

Starmešu gaismām zibot un priedēm maigi čabot, sastapt liktenīgo acu 
skatienu Jāņukalnā…
Noreibt no liepziedu smaržas un skurbinošas vasaras dūmakas Vecajā 
parkā...
Notraukt putekļus ragaviņām un kopā traukties no paugurainā Pilskalna...
Izsapņot sapni, nosaukt to vārdā un baudīt tā piepildījumu rosīgajā 
pilsētā...
Piedzīvot, izjust, jautri dzirkstīt, kā dzirkstī Abula ūdeņi, steidzoties pāri 
vecajām slūžām… 
... Smiltenē – vietā, kur mīlēt!

zīmes variants veidots kā moderns 
bišu strops augšup vērstas bultas 
formā, simbolizējot, ka Smiltenes 
novadā ļaudis vienkopus sanāk kā 
bites stropā, kur enerģiskiem un 
čakliem cilvēkiem viss sanāk. Savu-
kārt trešais grafi skās zīmes variants 
ir mūsdienīga grafi skā zīme, kas 
tapusi, vizuāli apspēlējot burtu virk-
nējumu vārdā Smiltene, kā arī jauno 
devīzi „Smiltenē sanāk!”. 

Smiltenes novada dome jauno 
grafi sko zīmi izvēlēsies, apspriežo-
ties ar biedrības „Abulas lauku part-
nerība” konsultatīvo darba grupu, 
kā arī ņemot vērā tautas balsojuma 
rezultātus. 

No 10. līdz 31. jūlijam gan 
Smiltenes novada iedzīvotāji, gan 
viesi aicināti piedalīties tautas bal-
sojumā par Smiltene novada gra-
fi sko zīmi, izvēloties sev tuvāko 
no trīs piedāvātajiem variantiem. 
Balsot iespējams gan elektroniski 
http://ejuz.lv/smilteneslogo, gan 
smiltenieši aicināti balsot arī klā-
tienē Smiltenes novada domē Dār-
za ielā 3. 

Smiltenes novada zīmolvedī-
bas, mārketinga komunikācijas un 
vizuālās identitātes stratēģijas iz-
strāde notiek biedrības „Abulas lau-
ku partnerība” starptautiska ELFLA 
projekta „Place Branding for Rural 
Development” ietvaros.

Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciālistes
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Smiltenes pagasts 94800050305 0,06
Smiltenes pagasts 94800050364 0,06
Smiltenes pagasts 94800050374 0,0862
Variņu pagasts 94900020138 1,04
Kopā: 38,81

No Launkalnes pagasta ne-6. 
kustamā īpašuma „Vecprāmnieki”, 
kadastra numurs 9470 014 0074, at-
dalāmajai zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 9470 014 0085 12.5 ha 

platībā mainīt nosaukumu no „Vec-
prāmnieki”, Launkalnes pagasts uz 
„Prāmji”, Launkalnes pagasts, Smil-
tenes novads.

No Bilskas pagasta nekus-7. 
tamā īpašuma „Kalējiņi”, kadastra 
numurs 9444 010 0241, atdalāma-
jām zemes vienībām ar kadastra 
apzīmējumu 9444 010 0241 17.2 ha 
un 9444 010 0316  2,40 ha platībā 

mainīt nosaukumu no „Ka-
lējiņi”, Bilskas pagasts uz 
„Līdums”, Bilskas pagasts, 
Smiltenes novads.

No Variņu pagas-8. 
ta nekustamā īpašuma Parka 
iela 6, kadastra numurs 9490 
003 0132, atdalāmajai zemes 
vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 9490 003 0133 1,0080 
ha platībā mainīt nosauku-
mu no Parka iela 6, Variņu 
pagasts uz „Sējumi”, Variņu 
pagasts, Smiltenes novads.

Iznomāt A.A. 9. 
zemes vienības „Rauza”, 
Palsmanes pagastā, kadastra 
apzīmējums 9474 001 0116, 
daļu 1,1 ha platībā personī-
gās palīgsaimniecības vaja-
dzībām līdz 2023. gada 31. 
decembrim. 

Iznomāt A.T. 10. 
zemes vienības „Strauti”, 
Bilskas pagastā, kadastra 
apzīmējums 9444 010 0202, 
daļu 0,9 ha platībā teritorijas 
sakopšanai un materiālu no-
vietošanai līdz 2023. gada 
31. decembrim.

Iznomāt sabied-11. 
rībai ar ierobežotu atbildību 
„Palsa” zemes vienības Par-
ka iela 2, Variņu pagastā, 
kadastra apzīmējums 9490 
003 0172  0,6695 ha un 9490 
003 0173  1,0 ha platībā līdz 
2023. gada 31. decembrim.

Iznomāt A.P. 12. 
zemes vienību „Palsas”, 
Palsmanes pagastā, kadastra 
apzīmējums 9474 004 0174, 
0,5918 ha platībā ēku (būv-
ju) īpašuma uzturēšanai līdz 

Smiltenes novada domes lēmumi
Kārtējā domes sēde notika š.g. 

26. jūnijā. Sēdē tika pieņemti 45 lē-
mumi: 

Uzsākt nekustamā īpašuma 1. 
Kalna iela 2, Bilskā, Bilskas pagas-
tā, kadastra numurs 9444 004 0148, 
kas sastāv no vienas zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 9444 003 
0148  0,1390 ha platībā atsavināša-
nas procedūru.

Piekrist dzīvokļa īpašuma 2. 
„Rūpnieki”-6, Launkalnes pagastā, 
Smiltenes novadā, atsavināšanai.

Uzsākt nekustamā īpašuma 3. 
„Palsas”, kadastra numurs 9474 004 
0174, kas sastāv no vienas zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 
9474 004 0174 0,5918 ha platībā at-
savināšanas procedūru.

Noteikt, ka šādas rezerves 4. 
zemes fonda zemes vienības ir ze-
mes starpgabali:

Administratīvi 
teritoriālā vienība

Zemes 
vienības 
kadastra 

apzīmējums

Kop-
platī-
ba, ha

Bilskas pagasts 94440010120 2,5
Bilskas pagasts 94440020053 1,2
Bilskas pagasts 94440020054 1,5
Bilskas pagasts 94440020057 4,9
Bilskas pagasts 94440020118 2,7
Bilskas pagasts 94440030151 8,55
Bilskas pagasts 94440030152 1,7
Bilskas pagasts 94440030156 8,5
Bilskas pagasts 94440070120 0,2
Bilskas pagasts 94440100047 1,56
Bilskas pagasts 94440100091 5,5
Bilskas pagasts 94440100166 0,1
Bilskas pagasts 94440110118 3,4
Blomes pagasts 94460010129 1,86
Brantu pagasts 94480030280 2,3
Brantu pagasts 94480040178 0,5
Brantu pagasts 94480040215 0,2
Brantu pagasts 94480040216 1,69
Grundzāles pagasts 94580080264 0,03
Launkalnes pagasts 94700030458 0,02
Launkalnes pagasts 94700050217 1,24
Launkalnes pagasts 94700080043 0,42
Palsmanes pagasts 94740010052 0,44
Palsmanes pagasts 94740010101 2,5
Palsmanes pagasts 94740010118 1,93
Palsmanes pagasts 94740020085 0,67
Palsmanes pagasts 94740040260 2,09
Palsmanes pagasts 94740040482 0,65
Smiltene 94150010012 0,0516
Smiltene 94150030005 0,02
Smiltenes pagasts 94800050155 0,1343
Smiltenes pagasts 94800050263 0,0433

2028. gada 31. decembrim.
Iznomāt medību 13. 

tiesības un slēgt medību tie-
sību nomas līgumu ar A.S. 
par šādām Smiltenes nova-
da pašvaldībai piederošām 
zemes vienībām ar kopējo 

platību 23,79 ha:
94580010036 „Mālupu mežs” 

17,33 ha;
94580010049 „Ellera zeme” 

6,46 ha.
Pārtraukt G.A. zemes lie-14. 

tošanas tiesības uz pastāvīgā lieto-
šanā piešķirto zemi „Strautnieki 1”, 
Palsmanes pagasts, Smiltenes no-
vads uz 2/3 domājamām daļām.

Par nekustamā īpašuma 15. 
nodokļa atvieglojumiem A.B.

Pieņemti 6 lēmumi par no-16. 
kavēto nodokļu maksājumu piedziņu 
bezstrīda kārtībā.

Par Bilskas pagasta pado-17. 
mes 17.06.2009. sēdes (protokols 
Nr. 7) lēmuma Nr. 1.§.3. „Par lauku 
apvidus zemes nomas līgumiem” 
precizēšanu. 

Apstiprināt nolikumu Nr. 18. 
6/19 „Grozījumi Smiltenes novada 
domes 2017. gada 26. aprīļa Smil-
tenes pašvaldības iestādes „Palsma-
nes internātpamatskola” nolikumā 
Nr. 9/17”.

Noteikt līdzfi nansējuma 19. 
apmēru par profesionālās ievirzes 
izglītības programmu apguvi Smil-
tenes Mūzikas skolā 14,00 euro 
(četrpadsmit euro 00 centi) mēnesī 
vienam izglītojamajam 2019./2020. 
mācību gadā.

Noteikt līdzfi nansējuma 20. 
apmēru izstrādātajai Interešu izglītī-
bas programmai (AK010201) 10,50 
euro (desmit euro 50 centi) mēnesī 
vienam izglītojamajam 2019./2020. 
mācību gadā, pamatojoties uz sa-
mazināto nodarbību skaitu izglītības 
programmas īstenošanai.

Noteikt līdzfi nansējuma ap-21. 
mēru par profesionālās ievirzes izglī-
tības programmu apguvi Smiltenes 
mākslas skolā 7,00 euro (septiņi euro 
00 centi) mēnesī vienam izglītojama-
jam 2019./2020. mācību gadā.

Noteikt līdzfi nansējuma 22. 
apmēru par profesionālās ievirzes 
izglītības programmu apguvi Smil-
tenes pilsētas Bērnu un jaunatnes 
sporta skolā 5,00 euro (pieci euro 00 
centi) mēnesī vienam izglītojamajam 
2019./2020. mācību gadā.

Noteikt līdzfi nansējuma 23. 
apmēru par interešu izglītības prog-
rammu apguvi Smiltenes Bērnu un 
jauniešu interešu izglītības centrā 
9,00 euro (deviņi euro 00 centi) 

gadā vienam audzēknim vienā prog-
rammā 2019./2020. mācību gadā no 
2019. gada 1. septembra līdz 2020.
gada 31. maijam.

Piešķirt Smiltenes novada 24. 
iedzīvotājam, biedrības „Ultrataka”, 
reģ. Nr. 40008232449, sportistam 
O.C. dalībai Pasaules čempionātā 
taku skriešanā, fi nansējumu 300,00 
euro apmērā.

Piešķirt biedrības 25. „Orientē-
šanās sporta klubs „Azimuts””, reģ.
Nr. 40008184365, sportistam I.C. 
dalībai Pasaules junioru čempionā-
tā orientēšanās sportā fi nansējumu 
250,00 euro apmērā.

Apstiprināt nolikumu Nr. 26. 
7/19 „Konkursa „Smiltenes novada 
sakoptākais īpašums 2019” noli-
kums”.

Apstiprināt konkursa ko-27. 
misiju sekojošā sastāvā:

Domes Saimnieciskās darbības 
nodaļas teritorijas apsaimniekošanas 
speciāliste Agija Kukaine;

Domes Kancelejas nodaļas sa-
biedrisko attiecību speciāliste Marita 
Mūze;

Daiļdārza īpašniece Una Eglīte;
Smiltenes novada domes depu-

tāte Birute Mežale;
Smiltenes kokaudzētavas vadī-

tāja Baiba Miķe.
Apstiprināt uzņēmējdarbī-28. 

bas ideju konkursa „Esi uzņēmējs 
Smiltenes novadā!” 2019. gada kon-
kursa rezultātus un slēgt vienošanās 
par līdzfi nansējuma piešķiršanu ar 
sekojošiem pieteikumu iesniedzē-
jiem:

Projekts „Celmu frēzes FSI B22 
iegāde”, iesniedzējs SIA „A.G.P. pa-
kalpojumi”, piešķirt līdzfi nansējumu 
3000,00 euro apmērā;

Projekts „Sup House Vasaras 
terase”, iesniedzējs SIA „Go Prost”, 
piešķirt līdzfi nansējumu 3000,00 
euro apmērā, ar nosacījumu, ka tiek 
iesniegts Smiltenes novada domei 
Vasaras terases būvprojekts;

Projekts „Transportkastu un gla-
bāšanas kastu ražošana”, iesniedzējs 
SIA „S Visual”, piešķirt līdzfi nansē-
jumu 2180,73 euro apmērā;

Projekts „Pašas Taisīts”, iesnie-
dzēja P.T., piešķirt daļēju līdzfi nan-
sējumu inventāra iegādei 1255,21 
euro apmērā; 

Projekts „Uzņēmuma attīstība”, 
iesniedzējs SIA „Ķirsītis DA”, pie-
šķirt daļēju fi nansējumu – sētas un 
laistīšanas iekārtas iegādei 1904,79 
euro apmērā;

Projekts „Aģentūras Olee rado-
šās telpas, kur lieliem un maziem 
darboties prieks”, iesniedzējs IU 

Smiltenes novada dome 2019. 
gada 7. augustā plkst. 10:00, Dārza 
ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, 
rīko atkārtotu pašvaldības kustamās 
mantas – pasažieru autobusa Ford 
Transit, valsts reģistrācijas Nr. HH 
9249, 2009. reģistrācijas gads, mu-
tisku izsoli ar augšupejošu soli.

Ar atsavināmās kustamās man-
tas sīkāku raksturojumu var iepazī-
ties izsoles noteikumos.

Izsoles sākumcena (arī kusta-
mās mantas nosacītā cena) ir no-

Iespēja pieteikties pasažieru autobusa Ford Transit izsolei 
Pašvaldībā

„Aģentūra Olee”, piešķirt daļēju fi -
nansējumu – āra nojumes, bumbu 
baseina un rotaļu elementu iegādei 
659,27 euro apmērā.

Par projekta 29. „Smiltenes 
pilsētas degradēto teritoriju revitali-
zācija, II kārta ” īstenošanai nepie-
ciešamo līdzfi nansējumu.

Par projekta iesnieguma 30. 
„Sociālo pakalpojumu infrastruktū-
ras attīstība Smiltenes novadā” saga-
tavošanu specifi skā atbalsta mērķa 
pasākumam Nr. 9.3.1.

Par fi nansējumu projektam 31. 
„Siltumtrases izveidošana no Centra 
katlu mājas līdz internātpamatskolas 
trasei Palsmanes pagasta Smiltenes 
novads”.

Piešķirt Smiltenes nova-32. 
da domes līdzfi nansējumu 2900,36 
euro (divi tūkstoši deviņi simti euro 
36 centi) apmērā daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas Dārza ielā 50, 
Smiltenē, iesniegtā pieteikuma pro-
jekta „Dzīvojamo māju piesaistīto 
zemesgabalu labiekārtošana” ieceres 
realizēšanai.

Par īres līguma termiņa pa-33. 
garināšanu.

Par īres līguma termiņa pa-34. 
garināšanu.

Par īres līguma termiņa pa-35. 
garināšanu.

Par R. M. iekļaušanu dzī-36. 
vojamās telpas izīrēšanas reģistrā.

Par investīciju objekta – ra-37. 
žošanas jaunbūves un tās uzturēšanai 
nepieciešamā zemes vienības Lim-
bažu ielā 8, Smiltenē, nomas tiesību 
izsoles noteikumu apstiprināšanu.

Par grozījumiem 2012.38. 
gada 31. maija Noteikumos „Kārtī-
ba, kādā Smiltenes novada pašval-
dībā tiek izsniegtas atļaujas iebraukt 
un/vai novietot transporta līdzekli 
stāvēšanai teritorijās, kur transporta 
līdzekļu iebraukšana, apstāšanās un 
stāvēšana tiek ierobežota ar ceļa zī-
mēm”” apstiprināšanu.

Par grozījumiem Smiltenes 39. 
novada pašvaldības 2014. gada 24. 
oktobra noteikumos Nr. 3/14 „Par 
vienotu atlīdzības sistēmu Smiltenes 
novada pašvaldības budžeta iestā-
dēs”. 

Apstiprināt Smiltenes no-40. 
vada pašvaldības 2018. gada publis-
ko pārskatu.

Par atvaļinājuma piešķir-41. 
šanu domes priekšsēdētājam G. Ku-
kainim.

  
Dina Kaupe,  

Smiltenes novada domes   
Kancelejas nodaļas   

vadītāja

teikta – 4800,00 euro (četri tūkstoši 
astoņi simti euro un 00 centi) ie-
skaitot PVN. Maksājumi par objek-
tu veicami 100% euro. Nosolītājam 
sava piedāvātā augstākā summa, 
atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma 
naudu, jāsamaksā ne vēlāk kā divu 
nedēļu laikā pēc izsoles dienas.

Personām, kuras vēlas piedalī-
ties izsolē, līdz reģistrācijai dalībai 
izsolē, jāiemaksā Smiltenes novada 
domes norēķinu kontā LV88UN-
LA0050021788959, banka: AS 

„SEB banka”, kods UNLALV2X:
• nodrošinājums 10% ap-

mērā no izsolāmā objekta nosacī-
tās cenas – 480,00 euro (četri simti 
astoņdesmit euro un 00 cents) ar 
maksājuma mērķi „Nodrošinājuma 
maksa kustamās mantas – pasažie-
ru autobusa Ford Transit izsolei”.

Iepazīšanās ar izsoles noteiku-
miem www.smiltene.lv un Smil-
tenes novada domē, Dārza ielā 3, 
Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts 
un pašvaldības vienotajā klientu 

apkalpošanas centrā pirmdienās no 
plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, 
trešdienās, ceturtdienās no plkst. 
8:00 līdz 17:00, piektdienās no 
plkst.8:00 līdz 16:00.

Par izsolāmās kustamās mantas 
apskates vietu un laiku sazināties ar 
Smiltenes novada domes Saimnie-
ciskās darbības nodaļas darbinie-
kiem (tel. 29194723, e-pasts: in-
gars.veismanis@smiltene.lv).

Pieteikšanās dalībai izsolē sa-
skaņā ar izsoles noteikumiem tiek 

veikta Smiltenes novada domē, 
Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes 
novadā, Valsts un pašvaldības vie-
notajā klientu apkalpošanas cen-
trā pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 
18:00, otrdienās, trešdienās, ceturt-
dienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, 
piektdienās no plkst. 8:00 līdz 
16:00 līdz 2019. gada 5. augustam 
(ieskaitot).

Sanita Mickeviča,
Smiltenes novada domes 

juriste
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Projekta  „Smiltenes evaņģē-
liski luteriskās baznīcas lielās zā-
les krāšņu atjaunošana” ietvaros, 
noslēgušies krāšņu un dūmvadu 
atjaunošanas būvdarbi. Projektā ir 
uzbūvētas divas vēsturisko krāšņu 
kopijas. Malkas apkures krāsnis ir 
cilindriskas ar slīpētu nerūsējošā 
tērauda apvalku vairāk kā 4 metrus 
augstas. Dūmvadi ir izgatavoti no 
dubulta, izzolēta nerūsējošā tērauda 
un pievienoti baznīcas bēniņu daļā, 
aptuveni 9,7 m augstumā virs baznī-
ca mūra sienas atjaunotiem ķieģeļu 
dūmvadiem, kam ir uzstādīti kapara 
vilkmes vējgaiļi. 

Jau krāšņu žūšanas laikā, baz-
nīcas apmeklētāji ar gandarījumu 
priecājās sajuzdami siltuma atdevi, 
kāda pieauga krāsnīm izžūstot un 
sākot sildīt arvien labāk. Tagad baz-
nīcas lielā zālē būs vienmērīgāks un 
patīkamāks mikro klimats. Viena no 
krāsnīm atrodas ērģeļu balkona galā 
un nodrošinās siltāku mikroklimatu 
ērģeļbalkonā. Otra visvēsākajā zāles 

Noslēgusies projekta īstenošana 
Smiltenes evaņģēliski luteriskā draudzē – 

Smiltenes baznīcā ir atjaunotas divas 
baznīcas lielās zāles apkures krāsnis 

sānu daļā. 
Krāsnis ir vizuāli patīkami uz-

lūkot un tās uzreiz ikviens baznīcas 
apmeklētājs var nešaubīgi atrast 
baznīcas telpā, kā arī to tiešā tuvumā 
izvēlēties sev sēdvietu.  

Būvdarbus veica SIA „Akords 
U”. Būvdarbu līguma izmaksas 
10943,85 euro ar PVN 13242,06 
euro. Projekta izmaksas sastāv no 
lauku atbalsta dienesta (LAD) fi -
nanansējuma – 9000 euro, Smilte-
nes novada līdzfi nansējuma – 1000 
eiro un mērķziedojumiem, draudzes 
līdzfi nansējuma – 3242,06 euro.

Projekts Nr. 17-09-AL10-
A019.2202-000002 sagatavots un 
guvis atbalstu vietējās rīcības gru-
pas biedrības „Abulas lauku partne-
rības" sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģijas 2015. – 2020. 
gadam izsludinātajā projektu pietei-

kumu iesniegšanas 1. kārtā. 
Projekts īstenots Latvijas Lauku 

attīstības programmas 2014. – 2020. 
gadam pasākumā „Darbību īsteno-
šana saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju" ar Ei-
ropas Lauksaimniecības fonda lau-
ku attīstībai fi nansējumu. Valsts un 
Eiropas Savienības atbalsta piešķir-
šanu administrē Lauku atbalsta die-
nests. Projektam piešķirts arī Smil-
tenes novada domes līdzfi nansējums 
nevalstisko organizāciju projektu 
īstenošanai. 

Vairāk informācijas par Eiro-
pas Lauksaimniecības fondu lauku 
attīstībai (ELFLA) pieejams Eiro-
pas Komisijas tīmekļa vietnē www.
ec.europa.eu.

Reinis Kulbergs,
Smiltenes ev. lut. draudzes mācītājs

Šā gada 2. jūlijā spēkā stā-
jušies Smiltenes novada domes 
saistošie noteikumi Nr. 5/19 „Par 
decentralizēto kanalizācijas pa-
kalpojumu sniegšanas un uzskai-
tes kārtību Smiltenes novadā”, 
līdz ar to iedzīvotājiem ir pienā-
kums iesniegt pirmreizēju „De-
centralizētās kanalizācijas sistē-
mas reģistrācijas apliecinājumu”. 

Kā informēts iepriekš, šā gada 
29. maija Smiltenes novada do-
mes sēdē tika precizēti 2019. gada 
27. marta saistošie noteikumi (Nr. 
5/19), kas paredz decentralizēto ka-
nalizācijas pakalpojumu sniegšanas, 
uzskaites un kontroles kārtību tiem 
novada iedzīvotājiem, kuri dzīvo 
Smiltenes novadā un iekļaujas to 
administratīvo teritoriju pilsētas un 
ciemu robežās, uz kurām attieksies 
šie noteikumi, un kuru īpašums nav 
pieslēgts centralizētajai kanalizāci-
jas sistēmai, lai nodrošinātu norma-
tīvajos aktos noteikto notekūdeņu 
attīrīšanas un savākšanas prasību 
ievērošanu novada pašvaldības ad-
ministratīvajā teritorijā.

Līdz ar noteikumu spēkā stā-
šanos, Smiltenes novada iedzīvo-
tājiem, kuru īpašumi iekļaujas de-
centralizēto kanalizācijas sistēmu 
reģistram pakļauto ciemu robežās un 
pilsētā (informācija par sistēmu re-
ģistram pakļauto īpašumu robežām 
pieejama www.smiltenesnkup.lv, 
vai pagastu pārvaldēs)  ir pienākums 
sniegt ziņas par mājsaimniecībā eso-
šo mājokļa decentralizēto kanalizā-
cijas sistēmu, iesniedzot pirmreizēju 
“Decentralizētās kanalizācijas sis-
tēmas reģistrācijas apliecinājumu” 
līdz 2020.gada 1.janvārim. 

Decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas reģistrācijas apliecinājuma 
veidlapu ir iespējams saņemt Smilte-
nes novada domē, pagastu pārvaldēs, 
SIA  „Smiltenes NKUP” birojā, kā 
arī elektroniski www.smiltenesnkup.
lv un to var iesniegt trijos veidos:

Aizpildīt un nosūtīt vietnē 1. 
www.smiltenesnkup.lv elektroniski;

Izdrukāt veidlapu un paš-2. 
rocīgi to aizpildīt, pēc tam nogādāt 
to SIA „Smiltenes NKUP” birojā, 
Pils ielā 3a, Smiltenē;

Saņemt veidlapu un to 3. 
aizpildītu iesniegt Smiltenes nova-
da Valsts un pašvaldības vienotajā 
klientu apkalpošanas centrā Dārza 

Sākusies decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu 

reģistrēšana

ielā 3, Smiltenē vai Smiltenes nova-
da pagastu pārvaldēs.

Īpašniekiem svarīgi zināt, ka, 
ja iekārtas tehniskais stāvoklis ne-
atbilst šo noteikumu un normatīvo 
aktu prasībām, par piesārņojošo 
vielu emisiju ūdenī, decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas īpašniekam, 
ja nepieciešams, būs jāveic sistēmas 
pārbūve vai jaunas decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas izbūve vai 
uzstādīšana. Decentralizētās kanali-
zācijas sistēmas atbilstība MK no-
teikumu prasībām īpašniekam būs 
jānodrošina Smiltenes pilsētā līdz 
2021. gada 31. decembrim, ciemos 
līdz 2022. gada 31. decembrim.

Pašvaldības saistošo noteikumu 
mērķis ir nodrošināt kanalizācijas 
pakalpojumu organizēšanu pašval-
dības iedzīvotāju interesēs; noteikt 
decentralizēto kanalizācijas pakal-
pojumu sniegšanas kārtību, lai aiz-
sargātu cilvēku dzīvību un veselību, 
nodrošinātu vides aizsardzību un 
dabas resursu ilgtspējīgu izmanto-
šanu; nodrošināt Smiltenes novada 
pašvaldības aglomerācijai noteikto 
komunālo notekūdeņu attīrīšanas un 
emisijas prasību ievērošanu.

Saistošie noteikumi izstrādāti 
ņemot vērā Ministru kabineta no-
teikumos Nr. 384 „Noteikumi par 
decentralizēto kanalizācijas sistēmu 
apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 
noteiktās prasības pašvaldībām  

Ar 2019. gada 27. marta sais-
tošiem noteikumiem Nr. 5/19 „Par 
decentralizēto kanalizācijas pakal-
pojumu sniegšanas un uzskaites kār-
tību Smiltenes novadā” aicinām ie-
pazīties www.smiltene.lv vai www.
likumi.lv. 

Marita Mūze, Inga Kovala,
Smiltenes novada domes

Sabiedrisko attiecību speciālistes

Kapu svētki:
• Smiltenes pilsētas kapos 21. jūlijā plkst. 11:00 
• Smiltenes pilsētas Meža kapos. 21. jūlijā plkst. 13:00 
• Palsmanes pagasta kapos 4. augustā plkst. 11.00

Svecīšu vakars:
• Smiltenes pilsētas kapos 28. septembrī plkst. 18:00, 
• Smiltenes pilsētas Meža kapos 28. septembrī plkst. 17:00. 
• Palsmanes pagasta kapos, 14. septembrī plkst. 18.00.

15. jūnijā Smiltenes novada 
muzejā Mēru muižā, Bilskas pagas-
tā notika lekciju kurss par grezno un 
smalko audumu aušanu, kura ietva-
ros bija iespēja piedalīties arī meis-
tarklasē.  

Šis lekciju kurss bija 
ievads izstādei „Ziedi krāsā 
un kompozīcijās smalkos 
un greznos izstrādājumos”, 
kas norisināsies nākamajā 
gadā. Kursa programmā 
notika Anetes Karlsones 
lekcija par smalko un grez-
no audumu aušanas vēsturi 
Vidzemē, Māra Maniņa 
lekcija par smalko un grez-
no audumu aušanas tehnis-
ko risinājumu iespējām un 
materiālu izvēli mūsdienās 
un Dagmāras Prībergas lek-
cija par materiālu saderību 
un kompozīciju lietišķa-
jā mākslā. Kursa ietvaros 
dalībnieki iepazinās arī 
ar izstādi „Putni krāsā un 
kompozīcijā", uzklausot 
D.Prībergas komentārus, 
izrunājot par audumu de-
korēšanu. Savukārt, Anete 
Karlsone pievērsās mājsaimniecībās 
austiem dažādiem audumiem, vēr-
šot uzmanību uz auduma īpašībām, 
lai tas kļūtu par greznu audumu.  
Pasniedzējs Māris Maniņš īpašu 
uzmanību pievērsa damasta audu-
miem, kas ir greznākie no austajiem 
audumiem. Lai arī tradicionāli un arī 
praktiskāk šos audumus ir aust uz 
žakarda stellēm, tomēr meistarklasē 
tika parādīts, kā to var izdarīt paras-

Norisinājies lekciju kurss 
„Grezno un smalko audumu attīstība 
un izgatavošana Vidzemes muižās un 

mājsaimniecībās”

tās stellēs ar četrām nīškārtām, radot 
priekšstatu, kā veidojas audums. Pa-
sākuma laikā Anete Karlsone norā-
dīja uz to, ka viena no spēcīgākajām 
dekoratīvo audumu pētniecēm Anna 
Antens nāca no Blomes, un Smilte-
ne, muižu laikos, bija spēcīga au-
dēju pilsēta, kura ieņēma nozīmīgu 
vietu dekoratīvo audumu ražošanā 
ne vien Latvijā, bet arī visā Skan-
dināvijā. Savukārt, Māris Maniņš 

vērsa uzmanību, ka damas-
ta galdautam, kas ir austs 
Smiltenē un joprojām ir ap-
skatāms Latvijas nacionālā 
vēstures muzeja krājumos, 
pēc pieciem gadiem paliek 
240 gadu un to būtu vērts 
ataust uz šo gadadienu. 

Kopumā dalībnieku 
interese bija liela un ir cerī-
ba, ka izstādē „Ziedi krāsā 
un kompozīcijās smalkos 
un greznos izstrādājumos", 
kas norisināsies 2020. gadā, 
būs apskatāmi daudz grezni 
drelļu audumi, interesanti 
risinājumi trinīšu audumos 
un iespējams pat būs kādi 
damasta audumi.

Lekciju kurss norisinā-
jās Smiltenes novada do-
mes projekta „Dekoratīvo 
audumu aušanas tradīcijas 

nostiprināšana" ietvaros ar Vidze-
mes plānošanas reģiona un Valsts 
kultūrkapitāla fonda atbalstu „Vid-
zemes kultūras programmā”. Pro-
jekta mērķis ir saglabāt Vidzemes 
novadam raksturīgas vērtības un tra-
dīcijas. Projekta kopējās izmaksas 
bija 435,00 EUR.

Liene Strazdiņa,
Tautas lietišķās mākslas 

studijas „Smiltene” vadītāja

Kapu svētki un 
Svecīšu vakars 
Smiltenes novada 
kapsētās
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Iespēja pieteikties 
bezmaksas darbnīcām par 

atjaunojamo enerģiju

Aicinājums pieteikties apmācībām par 
dārzu labiekārtošanu un veidošanu

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienesta

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienesta

Starptautiskā LEADER projek-
ta „OFF GRID: Atjaunojamā ener-
ģija DARI PATS” ietvaros, ir iespē-
ja pieteikties darbnīcām tuvāk savai 
dzīvesvietai. Darbnīcas norisināsies 
2019. gada vasarā un ir bez maksas. 

Darbnīcas par Saules kolekto-
riem vadīs Fizikālās enerģētikas in-
stitūta eksperts Dr. sc. ing. Andrejs 
Snegirjovs. Par saules paneļiem 
darbnīcas vadīs Tallinas Tehnoloģiju 
universitātes eksperts PhD Indreks 
Roasto. Darbnīcas par pedāļener-
ģiju vadīs Ērmriteņu eksperts Gatis 
Kreicbergs un Ilgtspējības pētnieks 
un aktīvists Elgars Felcis. 

Programma un pieteikšanās 
www.smiltene.lv un www.abulas.lv 

Darbnīcu norises vietas un 
laiki: 
VIDZEME, Lejas Varicēni, 
Smiltenes pagasts, Smiltenes 
novads
Saules kolektori: 19. jūlijā
Saules paneļi: 20. jūlijā

Zadiņi, Launkalnes pagasts, 
Smiltenes novads
Pedāļenerģija: 17. – 18. augustā

LATGALE, Putāni, Ambeļu 
pagasts, Daugavpils novads
Saules paneļi: 24. – 25. jūlijā 
Saules kolektori: 26. jūlijā
Pedāļenerģija: 27. – 28. septembrī

KURZEME, Līgotes, Gramzdas 
pagasts, Priekules novads
Pedāļenerģija: 7. – 8. augustā
Saules paneļi: 8. – 9. augustā 
Saules kolektori: 9. augustā.

Vairāk informācijas par projek-
ta norisi var iegūt mājas lapās www.
abulas.lv., www.lrpartneriba.lv un 
www.daugavpils.partneribas.lv

Projekts tiek īstenots  no 2018. 
līdz 2020. gadam un  tiek fi nansēts 
Latvijas Lauku attīstības program-
mas 2014. – 2020. gadam pasāku-
ma „Starpteritoriālā un starpvalstu 
sadarbība” aktivitātes „Starpvalstu 
sadarbība” ietvaros.  Projekta nu-
murs un pilns nosaukums: Nr. 18-
00-A019.333-000010 „OFF-GRID: 
Renewable Energy DIY for rural 
development”.

Līga Krūmiņa Krīgere,
Projekta vadītāja

 

Biedrība „Spēkavots” piedalo-
ties Abulas lauku partnerības ELF-
LA fonda 6.kārtas 5.2 aktivitātes 
„Vietas potenciāla attīstības iniaci-
tīvas” projektā,ir saņēmusi pozitīvu 
apstiprinājumu apmācību organi-
zēšanai. Biedrība 2018. gadā  jau 
realizēja apmācības „Dārza ābece”, 
kurās bija liela interesentu atsaucī-
ba no visa Smiltenes novada, kas 
liecināja par to, ka šīs tēmas ir ak-
tuālas.

Smiltenes novadā atgriežas 
saimniekot jaunās ģimenes, ģi-
menes ar bērniem, kuri vēlas tur-
pināt vai arī no jauna veidot savu 
īpašumu un piemājas dārzu, kurš 
būtu gan skaistumam, gan arī nestu 
praktisku atbalstu ģimenes iztikai. 
Laikam ejot uz priekšu, ir mainī-
jusies arī saimniekošanas pieeja, 
arvien vairāk kļūst populāra vi-
dei draudzīga un zaļa pieeja dabā. 
Taču dažreiz pietrūkst zināšanu un 
sapratnes, kā paši saviem spēkiem, 
neieguldot lielus līdzekļus, to visu 
var panākt, jo katrai vietai vai lab-
iekārtojamajai teritorijai ir savi aps-
tākļi – augsnes sastāvs, mitrums, 

gaisma, gaisa tīrība, esošie kokaugi 
vai kokaugu grupas. Visi šie faktori 
ir svarīgi augu izvēlē un teritorijas 
apsaimniekošanā. 

Apmācību uzdevums ir sniegt 
pamatzināšanas un ļaut katram 
interesentam pašam izstrādāt sev 
vēlamo augu katalogu, kurā būs 
noteikti dažādi šī auga audzēšanas 
kritēriji, piemēram, saulesmīlis vai 
ēnmīlis, kāda augsne labākā, cik 
liels tas var izaugt, auga veidoša-
na u.c.. Apmācības ir saistošas gan 
interesentiem ar pieredzi, gan tiem, 
kam tādas nav, bet ir vēlme dzīvot 
pašu rokām sakārtotā vidē gudri un 
zaļi, priecājoties par skaistumu. 

Mēdz teikt, ka katrā latvietī sēž 
iekšā zemnieks un vienmēr atradī-
sies kāds pleķītis zemes, kurā iz-
pausties. Vai nu tas būs mazdārziņš, 
dobe zem balkona, vai arī plaši lau-
ki, vienmēr būs vēlme sēt, stādīt un 
kopt. Apmācības vadīs ainavu arhi-

tektūras un plānošanas speciāliste 
Agija Kukaine, kuras apmācību 
programma ir izvēlēta pamatojoties 
uz iepriekšējās apmācībās izvirzī-
tajiem dalībnieku jautājumiem. Arī 
praktikums – mācību ekskursija 
piedāvās iepazīties ar stādu audzē-
tavās pieejamo piedāvājumu, uz-
klausot speciālista ieteikumus. Ap-
mācību laikā lektore sniegs pado-
mus un individuālas konsultācijas, 
lai gala rezultātā katrs dalībnieks 
izveidotu savu augu katalogu – ro-
kas grāmatu. 

Aicinām novada iedzīvotājus  
izmantot šis apmācības, kuras no-
tiks Palsmanē biedrības telpās Pa-
gasta namā, piesakoties pa telefonu 
28349158. Apmācības tiek plānotas 
septembra mēnesī.

Birute Mežale,
Biedrības „Spēkavots” 

vadītāja

Ar 1. jūliju ir publicēta jaun-
izveidotā Smiltenes novada paš-
valdības mājas lapa, kas ieguvusi 
jaunu dizainu un satura struk-
tūru, kas nodrošinās iespēju ie-
dzīvotājiem ātri un ērti atrast 
nepieciešamo informāciju par 
pašvaldības darbu un pakalpoju-
miem.  Vietnes adrese paliks līdz-
šinējā: www.smiltene.lv. 

Lēmums par jaunas mājas 
lapas izstrādāšanu tika pieņemts 
2018. gada sākumā, jo esošās lapas 
dizains, struktūra un funkcionali-
tāte, kas tika veidota 2011. gadā, 
ir kļuvusi grūti uztverama, tāpat, 
mainoties tehnoloģiju izmantoša-
nas paradumiem, vecā lapa nebija 
pielāgojam mobilajām ierīcēm, kā 
arī informācijas ievietošana vairā-
kās sadaļās prasīja trīskāršu darbu.  

Jaunās mājaslapas viena no 
galvenajām priekšrocībām ir tās 
funkcionalitāte – ir  iespēja ar vie-
nu publicēšanas reizi informāciju 
ievietot arī visitsmiltene.lv un iz-
glitiba.smiltene.lv lapās (arī šīs la-
pas tiks pielāgotas jaunajam dizai-
nam un struktūrai), iepriekš katrai 

Smiltenes novada pašvaldībai jauna 
mājas lapa

lapai administrēšana bija jāveic at-
sevišķi. Tāpat jaunās lapas dizains 
ir elastīgāks, līdz ar jauno zīmola 
maiņu to būs iespēja nomainīt. Mā-
jaslapā liels uzsvars ir likts uz lapas 
pieejamību:   

lapa piemērota mobilajām 
ierīcēm – saturs pielāgojas ekrāna 
izmēriem,

saturs ir sagrupēts pa tē-
mām un blokiem;

kontaktu sadaļa ir pārska-
tāmāka un iespēja atrast speciālis-
tus, veicot atlasi pēc nodaļas vai 
amata;  

pakalpojumu apraksti ir 
sasaistīti ar vienoto Valsts pārval-
des pakalpojumu portālu latvija.lv 
un sagrupēti  pēc tēmām; 

cilvēkiem ar redzes traucē-
jumiem pielāgotas skata iespējas;

funkcionāls meklētājs, 
kurā pēc atslēgas vārdiem var atrast 
interesējošo informāciju;

iestrādātas arī vairākas 
formas „Pieteikt apmeklējumu”, 
„Vēstule domei”, „Pieteikt problē-
mu”, ar kuru palīdzību iedzīvota-
jiem ir iespējams ziņot par radušos 

problēmu, izteikt ierosinājumu vai 
uzdot jautājumu;

lapā paredzēta funkcija 
pieteikties jaunumiem, iedzīvotā-
jiem iespēja saņemt aktuālo infor-
māciju savā e-pastā. 

Pie mājas lapas izveides darbo-
jās Smiltenes novada domes Infor-
mācijas tehnoloģijas nodaļa, Sabied-
risko attiecību speciālistes, iesaistot 
darbā arī citu pašvaldības struktūru 
darbiniekus. Mājas lapu izstrādāja 
SIA „Rate IT Services”, kuri tika iz-
vēlēti veicot tirgus izpēti.  

Darbs pie mājas lapas vēl tur-
pinās, jo tiek veikta datu migrācija 
no vecās lapas, tādēļ informācija 
vairākās sadaļās pilnā apjomā vēl 
nav pieejama, tāpat saturu plānots 
papildināt arī vairākās svešvalo-
dās. 

Ja tiek pamanītas neprecizitā-
tes, ir ieteikumi lapas funkcionali-
tātes vai satura uzlabošanai, iedzī-
votāji ir aicināti tos sūtīt uz e-pastu: 
prese@smiltene.lv. 

Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

28. jūnijā stājušies spēkā 2019. 
gada 27. martā apstiprinātie grozī-
jumi Smiltenes novada domes 2017. 
gada 29. novembra saistošajos no-
teikumos Nr. 18/17 „Smiltenes no-
vada pašvaldības kapsētu darbības 
un uzturēšanas noteikumi”. 

2019. gada 5. martā Latvijas 
Republikas Satversmes tiesa pa-
sludināja spriedumu lietā Nr. 2018-
08-03 (stājies spēkā 06.03.2019.), 
kas nosaka, ka pašvaldības par 

Stājušies spēkā grozījumi, nosakot izmaiņas kapsētas apsaimniekotāja 
sniegto pakalpojumu cenrādī

kapavietas piešķiršanu nav tiesīgas 
iekasēt no iedzīvotājiem pakalpoju-
ma maksu vai nomas maksu. Līdz 
ar to Smiltenes novada dome lēma 
par esošo noteikumu grozījumiem.

Grozījumi nosaka to, ka turp-
māk kapsētas apsaimniekotāja 
sniegto pakalpojumu veidi un mak-
sa par tiem tiek noteikta atbilstoši 
normatīvajiem aktiem saskaņā ar 
cenrādi, ko apstiprina Smiltenes 
novada dome. Atbilstoši apstip-

rinātajiem grozījumiem, turpmāk 
nebūs jāveic maksājums par mirušā 
reģistrāciju, jaunas kapavietas vai 
jaunas ģimenes kapavietas ierādī-
šanu, jaunas kapavietas vai jaunas 
ģimenes kapavietas rezervēšanu. 
Kopā ar jaunas kapavietas rezer-
vēšanas maksas atcelšanu, saistošo 
noteikumu grozījumi atceļ iespēju 
veikt priekšlaicīgu kapavietu rezer-
vēšanu atvērtās kapsētās. 

Atgādinām, ka saistošie notei-

kumi ir saistoši jebkuram pašvaldī-
bas kapsētu apmeklētājam, kapsētu 
apsaimniekotājam, kā arī jebkurai 
fi ziskai un juridiskai personai, kurai 
ir noslēgts kapavietas uzturēšanas 
līgums ar kapsētu apsaimniekotāju. 

Jautājumu gadījumā aicinām 
griezties pie kapsētu apsaimnieko-
tājiem – SIA „Smiltenes NKUP” 
(Pils iela 3A, Smiltene, Smiltenes 
novads, LV - 4729), Smiltenes no-
vada Palsmanes pagasta pārvaldes 

(Pagasta māja, Palsmane, Palsma-
nes pagasts, Smiltenes novads, LV-
4729) vai Smiltenes novada vieno-
tajā valsts un pašvaldības Klientu 
apkalpošanas centrā, Dārza ielā 3, 
Smiltenē, Smiltenes novadā.

Ar saistošajiem noteikumiem 
var iepazīties www.smiltene.lv un 
www.likumi.lv.

Inga Kovala,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Šā gada 24. aprīlī Smiltenes 
novada dome noslēdza līgumu ar 
Latvijas Universitāti par projekta 
Nr.1-08/390/2018 „Lizdoles ezera 
apsaimniekošanas plāna izstrāde” 
īstenošanu. 

Atbilstoši projekta mērķim, līdz 
2020. gada 31. maijam, tiks izstrā-
dāts ilgtermiņa apsaimniekošanas 
plāns Lizdoles ezeram, kurā tiks 
veikta  ezera un tā piekrastes eko-
loģiskā izpēte, iegūstot datus par 
ūdens kvalitāti, hidroķīmisko sa-
stāvu, dabas vērtībām un nepiecie-
šamajām apsaimniekošanas aktivi-
tātēm eitrofi kācijas cēloņu un seku 
samazināšanai. 

Tiek realizēts projekts
 „Lizdoles ezera 

apsaimniekošanas plāna 
izstrāde” 

Projekts tiek realizēts ar Latvi-
jas vides aizsardzības fonda atbal-
stu. Kopējās projekta izmaksas ir 
8900,00 EUR, ko sedz Latvijas vi-
des aizsardzības fonds.  

Vairāk informācijas par Latvijas 
vides aizsardzības fonda administrā-
ciju tīmekļa vietnē www.lvafa.gov.lv/

Ira Punkstiņa,
Attīstības un plānošanas nodaļas

projektu vadītāja

Smiltenes novada dome jau tre-
šo gadu pēc kārtas rīkoja uzņēmēj-
darbības konkursu „Esi uzņēmējs 
Smiltenes novadā!”, kura mērķis 
ir sniegt atbalstu Smiltenes novada 
uzņēmumu un fi zisko personu pro-
jektiem, kas tiek realizēti Smiltenes 
novadā un kuru rezultātā tiek radīti 
jauni produkti un pakalpojumi vai 
tiek radītas jaunas darbavietas. 

Pavisam kopā šajā gadā tika 
iesniegti 10 pieteikumi. Konkursa 
pieteikumus izvērtēja vērtēšanas 
komisija, kuras sastāvā bija gan 
Smiltenes novada domes deputāte 
un speciālisti, gan uzņēmējs un Fi-
nanšu institūcijas „Altum” pārstā-
vis. Kā konsultants tika pieaicināts 
Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūras Valmieras biznesa inku-
batora pārstāvis.

Konkurss norisinājās trīs kārtās, 
kur pirmajā un otrajā kārtā projekta 
pieteikums tika vērtēts pēc admi-
nistratīviem, fi nanšu un kvalitātes 
kritērijiem, bet trešajā kārtā preten-
denti prezentēja savas biznesa idejas 
vērtēšanas komisijai. Izvērtējot pro-
jektus, konkursa komisija pieņēma 
lēmumu atbalstīt šādus projektus:

„Celmu frēzes FSI B22 1. 
iegāde”, kura mērķis ir iegādāties 
celmu frēzi FSI B22, lai nodrošinā-
tu iedzīvotājiem pilnu dārzu un par-

Noslēdzies uzņēmējdarbības ideju 
konkurss „Esi uzņēmējs Smiltenes 

novadā!”
ku apsaimniekošanas procesu – no 
zālāja pļaušanai līdz nozāģēto koku 
celmu frēzēšanai. Līdzfi nansējums 
tiek piešķirts 3000,00 euro apmērā.

 „Sup House vasaras tera-2. 
se”, kura mērķis ir izbūvēt lielisku 
atpūtas vietu pie Tepera ezera, pie-
dāvājot dažādas uzkodas un dzērie-
nus, ko baudīt veroties pāri Tepera 
promenādei no SUP House 2. stāva 
terases. Līdzfi nansējums tiek pie-
šķirts 3000,00 euro apmērā.

„Transportkastu un glabā-3. 
šanas kastu ražošana”, kura mērķis 
ir ražot un piedāvāt klientiem  trans-
portkastes un glabāšanas kastes da-
žādu iekārtu, tehniku pārvadāšanai 
un glabāšanai. Līdzfi nansējums tiek 
piešķirts ražošanas iekārtu iegādei 
2180,73 euro apmērā.

„Uzņēmuma attīstība”, 4. 
kura mērķis ir attīstīt saldo ķiršu un 
dažādu ogu audzēšanu, lai varētu 
piedāvāt svaigas ogas ne tikai Smil-
tenes novadā, bet arī blakus esošos 
novados.  Tiek piešķirts daļējs līdz-
fi nansējums – sētas un laistīšanas 
iekārtas iegādei  1904,79 euro ap-
mērā.

„Pašas Taisīts”, kura mēr-5. 
ķis ir uzlabot darba efektivitāti, iz-
gatavojot bērnu un pieaugušo audu-
ma šūpoles, šūpuļus un šūpuļtīklus. 
Tiek piešķirts daļējs līdzfi nansējums 

– inventāra iegādei 1255,21 euro 
apmērā.

 „Aģentūras Olee rado-6. 
šās telpas, kur lieliem un maziem 
darboties prieks”, kura mērķis ir 
izremontēt un labiekārtot telpas, 
lai tajās atvērtu vietu svētku orga-
nizēšanai. Tiek piešķirts daļējs līdz-
fi nansējums – āra nojumes, bumbu 
baseina un rotaļu elementu iegādei 
659,27 euro apmērā.

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

Ira Punkstiņa,
Attīstības un plānošanas nodaļas

projektu vadītāja

Smiltenes novada Pašvaldības 
policija (SNPP) 2019. gada jūnija 
mēnesī sastādījusi 32 administratī-
vo pārkāpumu protokolus, no ku-
riem 18 par Latvijas Administratī-
vo pārkāpumu kodeksa, bet 14 par 
Smiltenes novada domes saistošo 
noteikumu pārkāpumiem.

Par Latvijas APK paredzēta-
jiem pārkāpumiem:

-  421. panta ceturtā daļa – par 
smēķēšanu, ko izdarījis nepilngadī-
gais – 2;

-  100. panta pirmā daļa – par 
sējumu nobradāšanu, uz lauka 
esošās savāktās lauksaimniecības 
kultūru ražas bojāšanu vai iznīcinā-
šanu, stādījumu bojāšanu, ko izda-
rījuši lopi vai putni –1;

-  106. panta pirmā daļa – par 
dzīvnieku turēšanas, labturības, iz-
mantošanas un pārvadāšanas prasī-
bu pārkāpšanu – 1;

- 167. pants – par sabiedriskā 
miera traucēšanu, kas izpaužas kā 
necieņa pret sabiedrību vai bezkau-
nīga rīcība, ignorējot vispārpieņem-
tās uzvedības normas un traucējot 
cilvēku mieru, iestāžu, uzņēmumu 
(uzņēmējsabiedrību) vai organizā-
ciju darbu (sīkais huligānisms) – 2;

- 171.panta pirmā daļa – alko-
holisko dzērienu lietošana sabied-
riskā vietā – 7;

- 171. panta otrā daļa – alkoho-
lisko dzērienu lietošana sabiedriskā 
vietā atkārtoti gada laikā – 2;

- 1711. panta pirmā daļa – al-
koholisko dzērienu lietošana, ja to 

Smiltenes novada 
Pašvaldības policijas 

informācija
izdarījis nepilngadīgais – 2;

- 1711. panta otrā daļa – al-
koholisko dzērienu lietošana, ja to 
izdarījis nepilngadīgais atkārtoti 
gada laikā – 1;

Par Smiltenes novada domes 
saistošos noteikumos paredzētiem 
pārkāpumiem:

- 20.2. punkts – dabisko vaja-
dzību nokārtošana uz ielas (urinē-
šana) atkārtoti gada laikā –1;

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

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

- 25.1. punkts – par ielu un citu 
publisko vietu, kā arī daudzdzīvok-
ļu ēku koplietošanas telpu piegru-
žošanu ar sīkiem sadzīves atkritu-
miem (izsmēķiem, sērkociņiem, 
saulespuķu sēklām, papīriem, pu-
delēm u.tml.) – 2;

- 27.1. punkts – sēdēšana uz 
publisko atpūtas solu atzveltnēm 
– 2.

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!

Egija Cekula,
SNPP priekšnieka p.i. 

Informējam, ka š.g. 29. jūnijā 
stājās spēkā Smiltenes novada domes 
2019. gada 24. aprīļa saistošie notei-
kumi Nr. 8/19 "Par licencēto mak-
šķerēšanu Brutuļu dzirnavezerā". 

Saistošie noteikumi nosaka li-
cencētās makšķerēšanas kārtību, 
limitus, makšķerēšanas atļauju iz-
sniegšanas kārtību un maksu, kā arī 
citus nosacījumus makšķerēšanai 
Brutuļu dzirnavezerā. 

Licencēto makšķerēšanu, sa-

Par licencēto makšķerēšanu 
Brutuļu dzirnavezerā

skaņā ar Smiltenes novada pašval-
dības pilnvarojumu un  līgumu ar 
privāto ūdeņu īpašnieku , organizē 
SIA „Mežvalde AD”, kuras juridis-
kā adrese: Daugavas 1a, Smiltene, 
Smiltenes novads, tālrunis uzziņai 
64773573; 29495083.

Ar saistošajiem noteikumiem 
var iepazīties www.smiltene.lv, 
www.likumi.lv 

Dina Kaupe,
Kancelejas nodaļas vadītāja

Precizitāte „Smiltenes Novada Domes Vēstis” 14.06.2019. Nr. 6 (89) 
publicētajā notāres Lindas Eglītes kontaktinformācijā

Š.g. jūnijā Smiltenē, Dārza ielā 11, 2. stāvā darbu uzsāka Vidzemes apgabaltiesas zvērināta notāre Linda 
Eglīte. Smiltenē notāre apmeklētājus pieņems divas reizes nedēļā: trešdienās no plkst. 12:00 – 19:00 un ceturt-
dienās no plkst. 10:00 – 17:00.  

Kontaktinformācija: tālrunis: +371 23550990, e-pasts: Linda.Eglite@LatvijasNotars.lv

SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes 
slimnīca” informācija

SIA „Sarkanā Krusta Smilte-
nes slimnīca” informē, ka šobrīd 
Steidzamās medicīniskās palīdzības 
punktā un Poliklīnikas telpās notiek 
remontdarbi, kas būtiski ietekmē 
speciālistu un izmeklējumu pieņem-
šanas. Aicinām, pirms došanās uz 
Poliklīniku, pārliecināties reģistra-
tūrā par speciālistu un izmeklējumu 
darba laikiem, sekot līdzi norādēm 
un aktuālajai informācijai.

Speciālistu (kuri pieņem kon-
krētos datumos) pieņemšanas laiki 
2019. gada jūlijā:

Fizikālās un rehabilitācijas 
medicīnas ārsts – Dr. Inta Kezi-
ka pieņems 18. jūlijā no pulksten 
15.00 līdz 18.00;

Dzirdes aparātu speciālis-
te, audiologs Zoja Naudžāne (tel. 
26018483) pieņems katra mēne-
ša pēdējā piektdienā no pulksten 

10.30 līdz 13.00.
Speciālistu pieņemšanu laiku 

izmaiņas jūlijā saistībā ar atvaļinā-
jumiem:

Nestrādās Rentgena ka-
binets no 8. jūlija līdz 26. jūlijam;

Traumatologs – ortopēds  
Dr.Viktors Vilks nepieņems no 15. 
jūlija līdz 26. jūlijam;

Ķirurgs Dr.Maija Lauze  
(Dr.Vilka atvaļinājuma laikā) pie-
ņems – 15., 17., 19., 24. un 26. jūlijā 
no pulksten 09.00 līdz 13.00.

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

laboratorija.
Pie speciālistiem ir iespēja 

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

Smiltenes slimnīcas teritorijā 
jūnijā būs pieejams izbraukumu 
mamogrāfs:

22. un 23. jūlijā Veselī-
bas centra 4 mobilais mamogrāfs 
pēc iepriekšēja pieraksta zvanot uz 
tālr.+37127866655

31. jūlijā MFD Veselī-
bas grupas mobilā diagnostika 
no pulksten 10.00 līdz 17.00 pēc 
iepriekšēja pieraksta pa tālr.+371 
25431313.

SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes 
slimnīca” administrācija

Dzimtsarakstu nodaļa informē
2019. gada jūnija mēnesi Dzimt-

sarakstu nodaļa noslēdza ar pozitīvu 
demogrāfi sko bilanci.  Dzimtsaraks-
tu nodaļā reģistrēti 17 jaundzimušie, 
noslēgtas 4 laulības un sastādīti 14 
miršanas reģistri.

 Jūnija mēnesī dzimšanas aplie-
cības saņēma 8 meitenes un 9 zēni.

Nodaļā sastādīti 14 miršanas 
reģistri. Miruši 10 vīrieši (vecumā 
no 40 līdz 95 gadiem)  un mirušas 4 
sievietes (vecumā no 28 līdz 84 ga-
diem). Miruši 4 -  Smiltenes pilsētas 
iedzīvotāji, 3 – Launkalnes pagasta 
iedzīvotāji, 2 – Bilskas pagasta ie-
dzīvotāji un pa 1 – Blomes, Brantu, 

Grundzāles, Palsmanes un Smilte-
nes  pagasta iedzīvotājam.

Kopumā līdz 2019. gada 1. jūli-
jam Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 
62 jaundzimušie, sastādīti 76 mirša-
nas reģistri un noslēgtas 16 laulības. 

Dace Ērģele,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja  
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Tiks uzsākti Vidusezera tīrīšanas un 
Vecā parka pārbūves noslēguma darbi

Izglītība

Turpinās projekta „Smiltenes pilsētas publiskās 
infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības 

vides uzlabošanai II kārta” īstenošana

27. jūnijā Smiltenes novada 
dome noslēdza līgumu ar SIA 
„8 CBR” par Vecā parka un Smilte-
nes Vidusezera hidrotehnisko būvju 
pārbūvi un ezera tīrīšanu, kas tiks 
veikts gan projekta „Kopēja meto-
dika ilgtspējīgas enerģētikas un kli-
mata rīcības plānu attīstībai Eiropas 
pašvaldībās” (LIFE ADAPTATE) 
LIFE16 CCA/ES/000049, gan 2016.
gadā pašvaldības uzsāktā Vecā parka 
rekonstrukcijas darbu ietvaros. 

Smiltenes novada domes priekš-
sēdētājs Gints Kukainis uzsver, ka, ar 
darbu uzsākšanu, pašvaldība pietu-
vojas Vecā parka pārbūves noslēgu-

ma posmam: „Sadarbībā ar Eiropas 
Savienības partneriem, veiksmīgi 
esam piesaistījuši fi nansējumu eze-
ra attīrīšanai un sakārtošanai un šo 
darbu uzsākšana ir faktiski viens no 
pēdējiem soļiem, lai pabeigtu Vecā 
parka pārbūves un sakārtošanas dar-
bus līdz Smiltenes pilsētas 100 gadu 
jubilejai nākamgad.”

Smiltenes Vecā parka pārbūves 
darbu laikā tiks veikta parka celiņu 
pārbūve Vidusezeram pieguļošajā 

zonā, sadzīves kanalizācijas tīklu 
pārbūve no parka centrālās daļas līdz 
Abulas ielai. Tāpat pārbūves darbu 
ietvaros tiks izbūvēti pakāpieni, lai 
piekļūtu ezeram, piknika vieta, laivu 
piestātne Vidusezerā, un pārbūvēts 
apgaismojums. 

Projekta „Kopēja metodika ilgt-
spējīgas enerģētikas un klimata rīcī-
bas plānu attīstībai Eiropas pašval-
dībās" (LIFE ADAPTATE) ietvaros 
tiks atjaunotas Vidusezera slūžas, 
tās aprīkojot ar automātisku aizva-
ru pacēlājmehānismu ūdens līmeņa 
kontrolēšanai Vidusezerā, kā arī tiks 
veikti Vidusezera tīrīšanas un padzi-

Apstiprināts projekts 
„Active Citizen – Developed 

Europe”
Smiltenes novada dome pieda-

līsies projekta „Aktīvs iedzīvotājs – 
Attīstītai Eiropai" īstenošanā kopā 
ar Līvānu novada domi un projekta 
partneriem no Lietuvas, (Ukmerģes 
pašvaldība) un Polijas (Tarnowo 
Podgórne pašvaldība).

Projekta mērķis ir veicināt  ie-
dzīvotāju līdzdalību, iesaisti un pil-
soniskās sabiedrības attīstību sabied-
riskajos un starpkultūras pasākumos 
ES kopienas dzīves uzlabošanā. 

Līvānu novada dome kā projek-
ta vadošais partneris no 19.07.2019. 
līdz 21.07.2019. organizēs projekta 
aktivitātes: 

1) konferenci „Aktīva un demo-
krātiska sabiedrība – Eiropas Savie-
nības ilgtspējīgas attīstības pamats";

2) tematiskās diskusijas par da-
žādu sabiedrības grupu līdzdalības 
paaugstināšanu pašvaldībās, mūs-
dienīgiem komunikācijas kanāliem 
un metodēm, sabiedrības līdzdalību 
un sadarbību ar vietējā, nacionālā un 

Līdzfi nansēts no
Eiropas Savienības
programmas “Eiropa 
pilsoņiem”

Eiropas līmeņa institūcijām ES fon-
du apguvē.

Projekta aktivitātes ir vērstas uz 
sabiedrības iesaistīšanās aktivizēša-
nu un integrēšanu ES fondu apguvē.  
Sadarbības partneru sniegtā pieredze 
par ES politikas veidošanas procesu 
un sabiedrības iesaisti tajā dos iespē-
ju projekta aktivitāšu dalībniekiem 
pielietot dažādas iedzīvotāju uzru-
nāšanas un aktivizēšanas metodes. 

Kopējās projekta izmaksas ir 
7560,00 euro, no kurām „Eiropa 
pilsoņiem” fi nansējums (100%) – 
7560,00 euro. Projekts tiek fi nansēts 
no ES programmas „Eiropa pilso-
ņiem”.

Ieva Dille,
Attīstības un plānošanas nodaļas 

vadītāja 

Projekta Nr. 5.6.2.0/17/
I/023 „Smiltenes pilsētas 
publiskās infrastruktūras sa-
kārtošana uzņēmējdarbības 
vides uzlabošanai II kārta” 
ietvaros tiek veikti Kaikas ielas pār-
būves darbi. Jūlijā turpinās darbi pie 
pamatu konstruktīvo kārtu būves ie-
las brauktuvei un ietvei, tāpat secīgi 
turpinās darbi pie betona apmaļu ie-
būves un bruģa seguma ieklāšanas, 
apgaismojuma tīklu izbūves. Jūlija 
beigās plānota asfalta apakškārtas 
ieklāšana visā ielas posmā. 

Būvdarbus objektā veic SIA „8 
CBR”, būvuzraudzību SIA „TRAN-

ZIT ASK” un autoruzraudzību  SIA 
„Ceļu komforts”.  

Projekta mērķis ir palielināt pri-
vāto investīciju apjomu Smiltenes 
novadā, veicot ieguldījumus komerc-
darbības attīstībai nepieciešamajā 
ielu infrastruktūrā. Veicot Kaikas 
ielas transporta infrastruktūras uz-
labošanu, radīt šai ielai pieguloša-
jās teritorijās vietējiem uzņēmējiem 
pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi, 

paaugstināt konkurētspē-
ju, nodrošinot sociālo un 
ekonomisko aktivitāšu 
pieejamību Smiltenes 
novada uzņēmējiem un 

iedzīvotājiem. 
Projekta kopējās plānotās izmak-

sas ir  1 042 266,51 EUR, no kurām  
Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
līdzfi nansējums ir  565 491,00 EUR, 
valsts budžeta dotācija 105 955,41 
EUR un pašvaldības līdzfi nansējums 
370 819,83 EUR.

Ieva Dille,
Attīstības un plānošanas nodaļas 

vadītāja 

Sen domāju, sen gaidīju
Kad atnāks(i) tas Jānītis;
Nu gaidīju, nu atnāca,
Nu bij jauka līgošana.

  Vasaras Saulgriežu laikā, kad 
latvieši svin lielākos un tradīcijām 
bagātākos gadskārtas svētkus 20. 
jūnijā Smiltenes PII „Pīlādzītis” sa-
postajā pagalmā satikās lieli un mazi 
līgotāji uz Jāņa dienas ielīgošanu. 
Šajā rītā „Pīlādzīša" pļaviņa bija pil-
na baltu Jāņa bērnu. Rīts bija silts un 
saulains, tā vien likās, ka pati saule 
sveicināja mazos līgotājus. Bērnu 
sejās mirdzēja patiess prieks.

Gatavojoties svētkiem, māmi-
ņas un tēti parūpējās par baltu krek-
lu un tautiskiem svārciņiem, kā arī 
kopā ar saviem bērniem izstaigāja 
neskaitāmas Smiltenes apkārtnē 
esošas saules apmirdzētas un ziedu 
piepildītas pļavas, lai savītu krāšņus 
vainadziņus savām meitām un sa-
plūktu košu Jāņu zāļu pušķi saviem 
dēliem. Madaras, rudzupuķes, smil-
gas un margrietiņas rotājās ziedu 
vainagos, godinot un simbolizējot 
sauli.

Līgo svētki Smiltenes PII „Pīlādzītis”

Visus līgotājus vienoja dzies-
mas un rotaļas. Ar dziesmu „Vasa-
riņa klāt" bērni sveicināja vasaru un 
apvienojās rotaļā „Ir jau visi Jāņa 
bērni sanākuši te". Izgāja „Rotaļu ar 
lielo Jāni un mazo Jāni”. Ar dziesmu 
„Cik skaisti saule rotājās un pļava 
līgojās” godināja „Pīlādzīša” Jāņus 

un Līgas, dāvanā saņemot ozolla-
pu un ziedu vainagu. Arī rotaļā ejot 
sapina lielo vainagu no zaļas zāles, 
ozola lapām un pļavas puķēm. 

Īpašs prieks bērnu sejās bija vē-
rojams piedaloties dažādās jautrās 
aktivitātēs. Katra grupiņa veidoja 
savu pļavas ziedu lielo vainagu, 

kas rotājās pakalnītē zem lielajiem 
ozoliem. Tāpat katra grupiņa vei-
doja savu ziedu kompozīciju vāzēs, 
ar kurām rotāja „Pīlādzītis” tel-
pas. Izkopjot tradīciju „Lekšana 
pāri ugunskuram" (simboliskam 
protams, ievērojot bērnu drošību), 
izvērtās par jautru un aizraujošu 

aktivitāti pa pāriem – zēniem un 
meitenēm. Izrādījās, ka tas nemaz 
nav grūti. Ne mazāk aizraujoši bija 
mest vainadziņu uz zara, kas vijās ar 
prieku un veiksmi „man izdevās!". 
Savas radošās domas un redzējumu 
par ziediem bērni iezīmēja ar krīti-
ņiem uz bruģētā „Pīlādzīša" celiņa, 
kas pārvētās par krāsainu ziedu pļa-
viņu.

Svētku laikā bērni mielojās ar 
čaklo saimniecīšu sarūpētajām vel-
tēm – uz apaļiem, izrotātiem šķīv-
jiem rotājās gardas apaļas pašu cep-
tas maizītes, glīti sagriezts saulains 
Jāņu siers un māla krūzēs smaržoja 
atspirdzinošs rabarberu dzēriens. 
Gaisā virmoja īsta vasaras smarža! 
Zem kuplajiem pīlādža zariem, zaļā 
meiju ielokā tapa svētku foto, kas 
tika papildināts ar dažādiem akse-
suāriem.

Ik vienam no mums vēlu jauku, 
saulainu un pozitīviem notikumiem 
bagātu vasaru!

 
Inese Skudriņa,

Smiltenes PPII „Pīlādzītis” 
pirmsskolas izglītības skolotāja 

Mazie un lielie līgotāji.

ļināšanas – sanesumu, dūņu un pie-
sārņojuma tīrīšanas darbi.  

Vecā parka un Smiltenes Vidus 
ezera hidrotehnisko būvju pārbūvi 
un ezera tīrīšanas kopējas izmaksas 
999 910,89 euro (ar PVN), no ku-
rām 132 000 euro ir projekta „Kopē-
ja metodika ilgtspējīgas enerģētikas 
un klimata rīcības plānu attīstībai 
Eiropas pašvaldībās" (LIFE ADAP-
TATE) fi nansējums.

Projekta „LIFE ADAPTATE” 
ietvaros ir plānota ne tikai Vidu-
sezera tīrīšana, hidrotehnisko būvju 
pārbūve, bet arī dažādi pasākumi, 
aktivitātes, lai veicinātu pielāgoša-

nos klimata pārmaiņām. Projektā  ir 
iesaistīti 11 partneri no visas Eiro-
pas. Kopējās projekta izmaksas ir 
3 214 997 EUR, Smiltenes pašval-
dības projekta tiešās izmaksas 291 
461,00 EUR, no kurām programmas 
fi nansējums ir 185 234 EUR. Sīkāka 
informācija par projektu: www.life-
adaptate.eu.

Būvdarbu uzraudzību veiks SIA 
„RS Būvnieks”.  Pārbūves darbu 
īstenošana plānota līdz 2020. gada 
vasarai. 

Inga Kovala,
Smiltenes novada domes 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Smiltenes novada dome 2019. 
gada 16. jūlijā plkst. 10:00 domes 
sēžu zālē Dārza ielā 3, Smiltenē 
aicina uz diskusiju Smiltenes nova-
dā esošos dārzeņu, augļu, graudu, 

Aicināti uz tikšanos par iespēju piedalīties 
pašvaldības iepirkumos

pākšaugu un to produktu audzētājus 
un pārstrādātājus, lai apzinātu, kā-
das ir to iespējas piedāvāt izaudzēto 
un pārstrādāto produkciju pašvaldī-
bas organizētajiem pārtikas iepirku-

miem izglītības iestādēm.
Tālrunis uzziņām +371 

26402963.
Sanita Mickeviča,

Smiltenes novada domes juriste
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Noslēdzies Smiltenes novada 
izglītības iestādēs izsludinātais atla-
ses konkurss dalībai mācību apmai-
ņas braucienam uz ASV. 14. jūnijā 
tika pasniegtas simboliskas ceļazī-
mes sešiem novada skolēniem, kuri 
š.g. rudenī dosies uz ASV pilsētu 
Čikāgu.

Jau rakstījām, ka konkurss no-
tiek jau ceturto gadu un tā mērķis ir 
mudināt skolēnus apzināties savu 
identitāti, piederību savai tautai, 
Latvijai kā valstij, sekmēt jaunie-
šu prasmes izprast dažādas kul-
tūrvides globalizācijas kontekstā. 
Divu nedēļu apmaksātā mācību ap-
maiņas braucienā dosies Ronalds 
Kalniņš (Grundzāles pamatskola, 
9. klase), Kārlis Sīmanis (Smilte-
nes vidusskola, 9. klase), Kristaps 
Kažuro (Smiltenes vidusskola, 
10. klase), Marta Dūle (Smiltenes 
vidusskola, 10. klases), Amanda 
Pērkone (Smiltenes vidusskola, 11. 
klase), Arvīds Bāliņš (Smiltenes 
vidusskola, 11. klase).

Smiltenes novada domes Iz-
glītības pārvaldes vadītāja Gunta 
Grigore atzina, ka pieņemt lēmu-
mu par jauniešiem, kuriem piešķirt 
ceļazīmes uz ASV ir bijis grūti, jo 
visi konkursa dalībnieki intervijās 
parādīja sevi no labākās puses un 

Zināmi jaunieši, kas rudenī dosies uz Čikāgu

Kāpa 2019

atzina, ka noteikti visi būtu pelnī-
juši iespēju doties šādā pieredzes 
apmaiņas braucienā.

Smiltenes novada domes 
priekšsēdētājs Gints Kukainis, kurš 
pagājušajā gadā kopā ar konkursa 
uzvarētājiem devās uz Čikāgu, no 
sirds apsveica konkursa uzvarētā-
jus un aicināja visus konkursa da-

lībniekus nekad nepadoties mērķu 
īstenošanā: „Ja arī jums ar pirmo 
reizi nesanāk atvērt tās durvis, arī 
turpmāk mēģiniet meklēt citas dur-
vis, pa kurām ieiet, lai sasniegtu sa-
vus mērķus!”

Pēc rezultātu uzzināšanas, jau-
nieši neslēpa savu prieku un emo-
cijas. Aicinājām dalīties ar pirma-

jām sajūtām un brauciena iecerēm: 
Arvīds atzina, ka gaidāmais brau-
ciens būs noteikti viens no dzīves 
sapņu piepildījumiem. Marta ļoti 
gaidīs šo braucienu, kuru cer izbau-
dīt, īpaši pilsētas apkārtni un vidi. 
Amanda neslēpa prieku un atzina, 
ka dalība braucienā viņai nozīmē 
ļoti daudz un tā būs iespēja papil-

dināt zināšanas kultūrā: „Es vēlētos 
iepazīt viņu kultūru un pastāstīt arī 
par mūsu, jo tas ir tas, par ko es in-
teresējos padziļināti un ar šo jomu 
es vēlos saistīt arī savu nākotni.” 
Gan Ronalds, gan Kārlis norādīja, 
ka labprāt iepazītos ar ASV sporta 
iespējām, aktivitātēm, kādas tiek 
piedāvātas jauniešiem. Kristaps 
papildus pilsētas un arhitektūras 
apskatei, labprāt arī uzzinātu vairāk 
par amerikāņu sabiedrību, iepazītu 
amerikāņu dzīvesveidu: „Labprāt 
iepazīstu amerikāņu dzīves redzē-
jumu, pieeju dažādām problēmām, 
kā tās viņi risina!”

Kopumā tika saņemti 14 skolē-
nu pieteikumi. Konkursa komisija 
vērtēja pretendenta apņēmību, mā-
cību rezultātus, angļu un latviešu 
valodas prasmes, tradīciju un vēs-
tures zināšanas, aktivitāti brīvprā-
tīgajā darbā un spējas pašdarbībā, 
sportā, komunikācijā, spēju darbo-
ties komandā, kā arī mācību sasnie-
gumus.

Vēlam veiksmīgu, pieredzes 
bagātu ceļojumu un saulainu va-
saras brīvlaiku ikvienam novada 
skolēnam!

Marita Mūze, Inga Kovala,
Smiltenes novada domes 

Sabiedrisko attiecību speciālistes

Smiltenes novada domes domes priekšsēdētājs G. Kukainis, Izglītības pārvaldes vadītāja G. Grigore ar 
konkursantiem.

Lielākajās orientēšanās sacensī-
bās „Kāpa 2019” Smiltenes novada 
sportistiem lieliski panākumi. Artūrs 
Pauliņš pirmo reizi karjerā izcīna uz-
varu elites grupā Kāpas – 3 dienās. 

Šogad jau 33. reizi gandrīz 2000 
sportistu no 14 valstīm no 28. līdz 
30.jūnijam pulcējās Alūksnes apkārt-
nes mežos, lai noskaidrotu, kurš ir 
labākais orientierists trīs dienu kop-
vērtējumā dažādās vecuma grupās.

Orientēšanās sacensības “Kāpa” 
ir īpašs notikums, jo profesionāli 
sportisti un amatieri vecumā no 3 
gadu vecuma līdz pat sirmam ve-
cumam piedalās vienās sacensībās 
vienā apvidū, kas parasti citā sporta 
veidā nebūtu iespējams! Šī sporta 
veida pamatideja ir noteiktā secībā 
atrast mežā izvietotus kontrolpunk-
tus, izmantojot tikai karti un kompa-
su. Latvijā ir ap 5000 šī sporta veida 
pārstāvju, un tas ir viens no masvei-
dīgākajiem sporta veidiem Latvijā.

Sacensības „Kāpa 2019” rī-
koja biedrība „Orientēšanās klubs 
„Kāpa””, kas katru gadu sacensības 
organizē citā Latvijas daļā, tādējādi 
tiek ne tikai radīts ievērojams sporta 
pasākums mežā, bet arī tiek veicināts 
tūrisms Latvijas reģionos, sportis-
tiem apceļojot Latviju. Šajā reizē – 
Alūksnes apkārti. 

Smiltenes novadu šajās sacen-
sībās viskuplāk pārstāvēja Azimuts 
OK-Sm BJSS sportisti.  Piedalījās 
arī Smiltenes novada Jaunsargu vie-
nības labākie orientieristi. Kā jau 
ierasts neiztrūka arī Būdaskalna ko-
manda un Probild aktīvākie orientie-
risti.

Kāpa ir vienīgās orientēšanās 
sacensības pasaulē, kurā ir īpaša 
grupa OPEN-100. Tajā var startēt tie 
sacensību dalībnieki, kuru svars ir 
100kg un vairāk.

Smiltenes novadu šajā grupā 

pārstāvēja Ģirts Pakalns (Probild) 
un grundzālietis Normunds Pauliņš.  
Sacensību kopvērtējumā viņiem at-
tiecīgi  divpadsmitā un četrpadsmi-
tā vieta, kas izcīnītas 19 dalībnieku 
konkurencē.

Tieši šie divi sportisti bija divi 
aktīvākie orientieristi, kad Grundzā-
les pamatskolā sākās orientēšanās 
ēra. Paldies Ģirtam par atbalstu ar 
transportu audzēkņu nogādāšanā uz 
sacensībām.

Artūram Pauliņam M21E grupā 
izdevās uzvarēt sacensību pirmās 
dienas distancē pie Raipala ezera. 
Sacensību otrajā dienā, kas notika 
blakus armijas poligonam Strautiņu 
apkaimē, Artūram otrā vieta. Šajā 
dienā notika arī WRE – Pasaules 
ranga sacensības. 41 sekundi ātrāks 
par Artūru bija viņa komandas biedrs 
Latvijas izlasē OK Saldus sportists 
R. Zērnis. Pēc divu dienu sacensī-
bām, Artūra pārsvars pār Rūdolfu 
bija vien nepilna minūte. Likās, ka 
trešās dienas sacensībās, kas notika 

Mārkalnes apkārtnē pie Meistara 
ezera, mūs sagaida bezkompromisa 
cīņa starp šiem diviem sportistiem. 
Nevarēja aizmirst arī par Pasaules 
čempionu Edgaru Bertuku, tomēr, 
kā izteicās sacensību komentētājs 
Andris Rupais: „Artūrs bija  ātrs kā 
raķete” un saviem konkurentiem 
neatstāja nekādas cerības, pārspējot 
Rūdolfu par septiņām minūtēm un 
Edgaru par vairāk kā 11 minūtēm.

Zīmīgi arī tas, ka tālajā 1989. 
gadā, kad Kāpa notika Alūksnē , tajā 
pirmo reizi startēja Artūra pirmais 
treneris un šo rindu autors Māris Sta-
biņš. Artūrs piedzima tieši 1989. gadā 
un tagad pēc 30 gadiem, kad Kāpa 
atkal ir atgriezusies Alūksnē, Artūrs 
tajā izcīna uzvaru  Elites grupā.

Sacensībās pie panākumiem tika 
arī sporta skolas audzēkņi. Vairākās 
grupās uz goda pjedestāla pat divi 
Smiltenes sporta skolas audzēkņi. 
Tas izdevās W-18 grupas meitenēm, 
kur pirmajā vietā Agnija Caune un 
trešajā vietā Zanda Stabiņa.

Sports

Tāpat veicas arī M12 grupas pui-
šiem, kur uzvara Matīsam Kalniņam 
un trešā vieta Paulam Grabovskim. 
W-12 grupā pirmo vietu izcīnīja Ki-
tija Abula. M16L grupā otrajā vietā 
Sm BJSS Gaujienas puisim Austrim 
Kalniņam. W-16 grupā trešā labākā – 
Anete Anna Strazdiņa. Savas debijas 
reizē tik liela mēroga sacensībās, par 
sesto vietu grupā W-8 tika apbalvo-
ta Viktorija Broma. Daudz no viņas 
neatpalika šī vecuma puiši – Gustavs 
Solovjovs 8. vieta un  Arvīds Nulle 
10. vieta.

Tā kā bērnu un jauniešu grupās 
liels dalībnieku skaits, atzīmēsim arī 
tos, kam izdevās iekļūt labāko div-
padsmitniekā:

4. vieta W-14** Elīza Zeiļuka, 
W-16L Anda Jaunmuktāne, W-16** 
Tīna Deina Kukurīte, M14L Uvis 
Sproģis.

6. vieta W-12 Marta Kalniņa, 
W-14** Baiba Medne.

7. vieta W-10* Anna Godiņa.
5. vieta W-20 Elīna Skopāne.

9. vieta W-12 Anete Stabiņa, 
W-12* Elīna Bačka, M14L Kristers 
Lārmanis.

10. vieta W-14** Sindija Jirgen-
sone, M16** Toms Zvaigzne.

11. vieta W-12* Marta Morīte.
12. vieta W-12* Ginta Ābeltiņa.
Veterānu grupās uz goda pjedes-

tāla trešās vietas pakāpiena tiek ai-
cināti Māris Stabiņš M50S un Aldis 
Lapiņš M65. 

Olimpiskajā sešiniekā, izcīnot 
sekojošas vietas:

4. vieta M45S – Mārtiņš Godiņš, 
, M50L – Dainis Bormanis, W-50L 
Videga Gaigala, W50S Dace Ikšele.

5. vieta M70 – Agris Kronbergs, 
W-50L Vita Cīrule.

6. vieta M45L – Otārs Putrālis.
Katru dienu tika apbalvoti pir-

mo vietu ieguvēji:
Sacensību pirmajā dienā tie bija 

Agnija Caune, Matīss Kalniņš, Re-
nārs Kļaviņš, Artūrs Pauliņs, Anete 
Anna Strazdiņa un Videga Gaigala.

Otrajā sacensību dienā – Agnija 
Caune, Matīss Kalniņš, Kitija Abula, 
Mārtiņš Godiņš un Vita Cīrule.

Trešajā dienā – Agnija Caune, 
Artūrs Pauliņš un Mārtiņš Godiņš.

Sacensībās tika vērtēts arī ģi-
meņu starts. Sacensībās piedalījās 
vairāk kā 100 ģimenes. Veiksmīgā-
kās no Smiltenes novada ģimenēm 
Godiņu ģimene un Stabiņu ģimene 
attiecīgi tika pie 21. un 23. vietas.

Klubu vērtējumā AzimtsOK-
Sm BJSS komandai 4. vieta, tikai 
septiņus punktus zaudējot Kāpas 
komandai.

Otrās dienas vakarā notika 
sprinta sacensības Alūksnes pilsētā. 
Šeit trešo vietu un skaistu medaļu iz-
cīnīja Agnija Caune W-18.

Plašāka informācija par  sacen-
sībām www.2019.kapa.lv. 

Māris Stabiņš

Azimuts OK-Sm BJSS sportisti.
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Jūnijs Smiltenes tehnikumā
Smiltenes tehnikumā, tāpat 

kā visās profesionālās izglītības 
iestādēs, jūnijā turpinājās mācī-
bas. Skolas audzēkņi piedalījās 
dažādos, profesionālo izaugsmi 
rosinošos pasākumos. Tehniku-
mā notika Latvijas Tirdzniecības 
un rūpniecības kameras (LTRK) 
reģionālās padomes sēde. Cetur-
to kursu audzēkņi kārtoja profe-
sionālās kvalifi kācijas eksāmenu. 
Skolā nosvinēts izlaidums.

8. jūnijā Smiltenes tehnikuma 
2. ēdināšanas pakalpojumu kursa 
audzēkņi Amanda Rusakova, Vikto-
rija Priede un Sandis Rakovs kopā 
ar tūrisma nozares programmu no-
daļas vadītāju Iru Gaili un skolotāju 
Vitu Auderi popularizēja Vidzemes 
kulināro mantojumu Ikšķilē. Tur pil-
sētas svētku laikā, sadarbībā ar bied-
rību „Siera klubs”, notika grandiozs 
pasākums „Siera tortes aicinājums”. 
Dažu stundu laikā tapa pustonnu 
smaga siera torte, kas pasākumu ap-
meklētājiem pavēra iespēju izbaudīt 
Latgales, Zemgales, Vidzemes un 
Kurzemes kulinārā mantojuma gla-
bātāju augstāko meistarību.

Skolu pārstāvjiem pasākumā 
vajadzēja ierasties ar savu siera tor-
ti, ko uz vietas lika kopā un garnēja. 
Smiltenes tehnikuma audzēkņi uz 
svētkiem veda 120 kg smagu bis-
kvīta torti „Vasaras svētki Vidze-
mē”. Būdami lokālpatrioti, jaunieši 
tās gatavošanā izmantoja a/s „Smil-
tenes piens” svaigo sieru un sieru 
„Mini Mozzarella”. Pildījumā bija 
rabarberu un rabarberu – zemeņu 
ievārījums un svaigā siera putukrē-
juma krēms. Torti greznoja ar mas-
tikas ziediem.

„Tas patiešām bija skaisti, ļoti 
vienojoši, radoši un iespaidīgi,” 
atzīst skolotājas un jaunieši. Kopā 
pavadīta brīnišķīga diena un gūti ne-
aizmirstami iespaidi!”

Talantiem jāpaliek Latvijā!
1. jūnijā Smiltenes tehnikumā 

notika Latvijas Tirdzniecības un 
rūpniecības kameras (LTRK) reģio-
nālās padomes sēde. LTRK, Izglītī-
bas un zinātnes ministrijas (IZM), 
uzņēmēju, skolu un pašpārvalžu 
pārstāvju tikšanās un diskusiju gal-
venais temats – uzņēmējdarbības 
izaugsmes pamats – kvalitatīva pro-
fesionālā izglītība un darba tirgus 
prasībām atbilstoši izglītības kritēri-
ji jauno speciālistu sagatavošanā. 

 
Pārrunā sadarbības iespējas 
ar lauksaimniecības skolām 
Francijā  

13. jūnijā Smiltenes tehnikumā 
viesojās Francijas Lauksaimniecības 
ministrijas un Latvijas Zemkopības 
ministrijas pārstāvji, lai pārrunātu 
sadarbības iespējas starp Francijas 
un Latvijas profesionālajām lauk-
saimniecības skolām.

Smiltenes tehnikuma audzēkņi 
„Jauniešu Saeimā”

„Par Latvijas labklājību atbil-
dīgs ikviens tās pilsonis. Žēloša-
nās, ka viss ir slikti, neko nemai-
nīs! Jābūt aktīviem, gataviem nākt 
ar jauniem risinājumiem, paust un 
aizstāvēt savu viedokli,” pārlieci-
nāti Smiltenes tehnikuma audzēkņi 
Elīna Skarbovska un Toms Skutāns, 
kuri iesaistījušies Latvijas parla-

menta projektā „Jauniešu Saeima”, 
tajā pārstāvot Vidzemes vēlēšanu 
apgabalu.

1. autotransporta kursa audzēk-
nis Toms Skutāns izstrādājis priekš-
likumus par to, kā sabiedrībā mainīt 
jauniešu uzskatus par profesionā-
lās izglītības iestādēm, popularizēt 
tehnikumus un to piedāvātās izglī-
tības iespējas. Tomam savas idejas 
ar labiem panākumiem izdevās arī 
aizstāvēt un viņa priekšlikumi tika 
nodoti izskatīšanai Saeimā.

3. veterinārmedicīnas kursa 
audzēkne Elīnai Skarbovskai šī ir 
pirmā pieredze „Jauniešu Saeimā”. 
Elīnas priekšlikums deklarācijas 
projektam: atbildīgajām amatperso-
nām vairāk pārdomāt izglītības sa-
turu, īpašu vērību pievēršot eksakta-
jiem priekšmetiem, kas nav daudzu 
skolēnu stiprā puse. 

Iepazīst savu profesiju pārstāvjus
Smiltenes tehnikuma nākamie 

veterinārārsta asistenti un pavāri 
mācību gada noslēgumā iepazinās 
ar savu izvēlēto profesiju pārstāvju 
darbu A/S „Smiltenes piens”, Baltijā 
lielākajā centrā dzīvniekiem un viņu 
saimniekiem – „Dino ZOO pasaule” 
un lielo dzīvnieku novietnē „Ozol-
kalni”.

1.ēdināšanas pakalpojuma kur-
sa audzēkņi 30. maijā devās mācī-
bu ekskursijā uz piena pārstrādes 
uzņēmuma A/S „Smiltenes piens”. 
Uzņēmuma pārstāvji jauniešus ie-
pazīstināja ar ražošanas procesu un 
produktu daudzveidību. Nākamie 
pavāri uzklausīja skolas absolventu 
veiksmes stāstus, kā arī guva vērtīgu 
informāciju par prakses iespējām A/S 
„Smiltenes piens” un jauno speciālis-
tu karjeras atbalsta pasākumiem. 

1. veterinārmedicīnas kursa 
audzēkņi 4. jūnijā bija mācību eks-
kursijā uz lielo dzīvnieku novietni 
„Ozolkalni” Brantu pagastā. Jaunie-
ši iepazinās ar veterinārārsta darba 
pienākumiem novietnē, iesaistījās 
praktiskajās nodarbībās, iepazīsto-
ties ar dažādiem liellopu fi ksācijas 
veidiem. Pārdomu vērts bija arī no-
vietnes veterinārārstes Ingas Ozolas 
pieredzes stāsts par savu profesionā-
lās izaugsmes ceļu. 

2. veterinārkursa audzēkņi 8. 
maijā apmeklēja Baltijā lielāko cen-
tru dzīvniekiem un viņu saimnie-
kiem – „Dino Zoo centru”. Mācību 
ekskursijas mērķis – iepazīt tuvāk 
konkrēto uzņēmumu, gūt plašāku 
informāciju par darba un karjeras ie-
spējām tajā. Nākamie veterinārārsta 
asistenti iepazinās ar savu profesiju 
pārstāvju darba ikdienu veterināra-
jā aptiekā, ZOO veikalā, klīnikā un 
frizētavā, kā arī guva daudzveidīgu 
ieskatu veterinārārstu sniegtajos 
pakalpojumos. Jaunieši uzklausīja 
daudz skaistu veiksmes stāstu un 
guva vispusīgu informāciju par kar-
jeras iespējām un atbalsta pasāku-
miem savā izvēlētajā profesijā.

Mācību ekskursijas notika pro-
jekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras 
atbalsts vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs” ietvaros. 

Kvalifi cēti jaunie speciālisti
4. kursu audzēkņi no 25. līdz 

27. jūnijam kārtoja profesionālās 
kvalifi kācijas eksāmenus.

 Eksāmens zināmā mērā vien-

mēr ir un paliks laimes spēle, bet 
skolotāji priecājas, ka jaunieši ko-
pumā to nokārtojuši labi. Darba 
tirgū izies zinoši jaunie speciālisti! 
Smiltenes tehnikuma audzēkņi gu-
vuši labu darba pieredzi profesio-
nālās kvalifi kācijas praksē. Daudzi 
jaunieši izmantojuši „Erasmus+” 
projektu piedāvātās iespējas – 
pilnveidot profesionālās iemaņas 
ārzemju uzņēmumos. Tās viņiem 
palīdzēja eksāmena laikā justies 
brīviem un par sevi pārliecinātiem.

Vairākums skolas audzēkņu jau 
zina, ko darīs pēc skolas beigšanas 
– viņi ir uzaicināti darbā bijušajās 
prakses vietās. Labi jaunie speciā-
listi darba tirgū ir „uz izķeršanu”. 

Pa varavīksnes tiltu…
28. jūnijā Smiltenes tehnikumu 

absolvēja zinoši un nākamajiem 
dzīves izaicinājumiem gatavi jau-
nie veterinārārsta asistenti, pavāri, 
viesmīlības pakalpojumu speciā-
listi, celtniecības un ceļu būves 

mašīnu mehāniķi, automehāniķi 
un pirmoreiz skolas vēsturē – ceļu 
būvtehniķi.

Izlaiduma vadmotīvs – pa krā-
saino varavīksnes tiltu... Varavīk-
sne dabā rosina domāt par krāsu 
daudzveidību un to, ka pēc visdrū-
mākajām dienām vienmēr nāk sau-
lainās…

„Esiet drosmīgi, par sevi pār-
liecināti un sasniedziet savā izvēlē-
tajā profesijā augstākās virsotnes,” 
absolventiem vēlēja Smiltenes teh-
nikuma direktors Andris Miezītis. 
„Paldies jauniešu vecākiem par at-
balstu un sastrādātajām rokām, lai 
viņu dēli un meitas varētu atbraukt 
uz skolu! Paldies skolotājiem, kuri 
nesavtīgi dalījās zināšanās, lai šie 
audzēkņi šodien justos pārlieci-
nāti par sevi un savu vietu dzīvē! 
Paldies audzēkņiem, kuri gribēja 
mācīties! Lai šīs zināšanas un ne-
atlaidība viņiem palīdz arī turpmā-
kajā dzīves ceļā! Ar to „bembi” var 
visādi sanākt. Tāpat arī ar jahtu… 

Bet iegūtās zināšanas jums neat-
ņems neviens! Lai jums izdodas 
atrast darbu, uz kuru varat iet ar 
prieku! Ticiet man – laika gaitā jūs 
sapratīsiet, ka tas ir daudz svarīgāk, 
nekā liela alga. 

Zīmīgi, ka tieši pirms 80 ga-
diem Smiltenes tehnikuma karogā 
tika ierakstīti vārdi: „Zemei – darbs, 
tēvijai – sirds, lai Latvija kā zvaig-
zne mirdz!” Lai šis skaistais vēlē-
jums jūs pavada turpmākajā ceļā! 
Uz tikšanos Smiltenes tehnikuma 
audzēkņu salidojumā!”

Jaunieši kopā ar diplomiem 
saņēma arī Smiltenes novada dāvi-
nātās absolventu nozīmītes, skolas 
pateicības rakstus par labām un tei-
camām atzīmēm, aktīvu sabiedris-
ko darbu un sasniegumiem sportā.

4. ēdināšanas pakalpojumu 
kursa audzēkne Ieva Vizule kopā 
ar VIAA pateicību par piedalīšanos 
jauno profesionāļu konkursā „Skills 
Latvia” saņēma arī Latvijas simtga-
des izcilnieku stipendiju – 500 eiro 

2019./2020. m. g. PIKC Smiltenes 
tehnikums uzņems izglītojamos valsts 
budžeta finansētās profesionālajās 
kvalifikācijās:

Alsviķu teritoriālā struktūrvienība 
2019./2020.m.g. uzņems izglītojamos 
ar un bez invaliditātes darbspējīgā 
vecumā sekojošās kvalifikācijās:

ar pamatizglītību, (mācību ilgums 3 gadi):

�� šuvējs

�� dārzkopis

ar pamatizglītību, (mācību ilgums 2 gadi):

�� koksnes materiālu apstrādātājs

�� virtuves darbinieks

korekcijas grupa pēc 8. klases,  

no 15 gadu vecuma:

�� būvstrādnieks 

Jauniešu garantijas projekta programmā  

ar profesionālo kvalifikāciju:

 

1,5 gadi, uzņem audzēkņus ar vidējo izglītību)

KONTAKTI: 

Kalnamuiža 10,  Smiltenes pag.,  

Smiltenes novads, LV-4729

Tālrunis: 26160229; e-pasts: 

smiltenestehnikums@gmail.com

Alsviķu struktūrvienība:  

Alsviķi, Alsviķu pagasts,  

Alūksnes novads, LV-4333

Tālr.: 643 07132, 261 58008, fakss: 643 07135; 

e-pasts: arodskola@alsviki.lv

Jauno audzēkņu uzņemšana: no 2019. gada 17. jūnija

www.smiltenestehnikums.lv

Vēlies vienlaikus ar vidējo izglītību  
iegūt darba tirgū vajadzīgu profesiju?  

Par tavu izaugsmes skolu var kļūt  
Smiltenes tehnikums! 

ar pamatizglītību, (mācību ilgums 4 gadi):
�� veterinārārsta asistents
�� pavārs
�� viesmīlības pakalpojumu speciālists
�� ceļu būvtehniķis
�� hidrobūvju būvtehniķis (meliorators)
�� automehāniķis
�� būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķis
�� lopkopības tehniķis

ar vidējo izglītību, (mācību ilgums 1,5 gadi):
�� veterinārārsta asistents
�� lopkopības tehniķis
�� būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķis
�� hidrobūvju būvtehniķis (meliorators)
�� viesmīlis
�� grāmatvedis

Jauniešu garantijas projekta programmās  
ar profesionālajām kvalifikācijām  

�� bārmenis
��mazumtirdzniecības komercdarbinieks
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Ar izciliem panākumiem pabeigts mācību gads!
Smiltenes vidusskola darbā 

ar talantīgajiem bērniem Latvi-
jas skolu reitingā ieguvusi des-
mito vietu Latvijā un otro vietu 
Vidzemes plānošanas reģionā. 
Skolai ievēlēts jauns prezidents. 
Vidusskolas vokāli instrumentā-
lais ansamblis „Forward” ar izci-
liem panākumiem startējis jauno 
vokālistu konkursā „Stāsti Gau-
jai savu stāstu”. 9. un 12. klašu 
audzēkņiem sācies daudzsološs 
nākamais dzīves posms…

Īpašs gandarījums par skolēnu 
nopietno attieksmi pret mācībām, 
kas vainagojusies ar skaistiem pa-
nākumiem, skolu reitingā apstei-
dzot daudzas valsts ģimnāzijas un 
citas lielās skolas. Paldies skolē-
niem un skolotājam par ieguldīto 
darbu! Skolu reitingu veido, bals-
toties uz skolēnu rezultātiem valsts 
un atklātajās olimpiādēs, skolēnu 
zinātniskās biedrības konferencēs 
un citās valsts mēroga zinību sa-
censībās. Šogad reitingā iekļautas 
27 Valsts ģimnāzijas, 74 „lielās” 
skolas un 144 „mazās” skolas.

Liels notikums Smiltenes vi-
dusskolas dzīvē ir arī prezidenta 
vēlēšanas. Paldies par izcilo darbu 
skolas iepriekšējai prezidentei Līga 
Gavarei! 

Jaunais prezidents Kārlis Rozī-
tis darbu sāks 1. septembrī. 

2019./2020. mācību gadā mā-
cības Smiltenes vidusskolā uz-
sāks divas desmitās klases. Patiess 
prieks, ka vidusskolēnu rindas pa-
pildinās zinoši jaunieši, kuri devīto 
klasi pabeiguši ar augstiem mācību 
rezultātiem.

„Erasmus+” projekts
Smiltenes vidusskolā īsteno-

tais Erasmus + projekts „We Are 
Creating STEAM Embassies In 
The Europan School Network” jau 
ir pusē. Jūnija vidū 6.c un 6.d kla-
ses skolēni, kā arī skolotājas vie-
sojās pie projekta partneriem St. 
Damian’s National School. Īrijas 
partneru projektā izvirzītais mērķis 
– inženierzinātņu jomas sasaiste ar 
citiem mācību priekšmetiem un ie-
gūto zināšanu īstenošana dzīvē.

Smiltenes vidusskolas grupa 
„Forward”

Viņi visi ir ar mūziku „uz Tu” 
jau kopš mazotnes. Pēc skolas mā-
cību stundām viņi gūst prieku, kopā 
muzicējot. Ar spožiem panāku-
miem noslēguši pirmo koncertse-
zonu, Smiltenes vidusskolas vokāli 
instrumentālā ansambļa „Forward” 
dalībnieki un grupas vadītājs Mār-
tiņš Āboliņš ir apņēmības pilni ie-
sākto darbu rudenī turpināt…

Gan pirmās pakāpes diploms 
Latvijas izglītības iestāžu vokāli 
instrumentālo ansambļu, instru-
mentālo kolektīvu un popgrupu 
festivālā – konkursa „No baroka 
līdz rokam” Vidzemē, gan nesenā 
uzvara vokālistu konkursā „Stās-

ti Gaujai savu stāstu” jauniešiem 
pašiem bijusi liels pārsteigums. 
„Tad, kad paņemam rokās mūzi-
kas instrumentus, sākam dziedāt un 
muzicēt, viss pārējais aizmirstas. 
Protams, melotu, ja teiktu, ka ne-
jutāmies laimīgi, uzzinot otrās vie-
tas ieguvējus un saprotot, ka esam 
pirmie,” stāsta „Forward” soliste 
Keita Šiliņa, kura grupā spēlē kla-
vieres un ir arī mūzikas un vārdu 
autore dziesmai par Gauju, ar ko 
grupa konkursā „Stāsti Gaujai savu 
stāstu” ieguva pirmo vietu. „Mirk-
lis, kad paziņoja rezultātus un sa-
pratām – mēs to visi kopā esam 
paveikuši – ir viens no brīžiem, 
kurā izjutām vislielāko vienotību.”

Asina prātu sportojot
Orientēšanās sports viņām ir 

dzīvesveids. Pasaules skolēnu čem-
pionātā orientēšanās sportā Otepē 
(Igaunija) izcīnījušas otro vietu 
kopvērtējumā, viņas ne mirkli ne-
sēdēja uz lauriem. Pagājuši tikai 
divi mēneši, bet Agnese Jaunmuk-
tāne jau izcīnījusi arī sudraba me-
daļu Latvijas čempionātā garajā 
distancē (W-16 grupā), vienlaikus 
nopelnot iespēju pārstāvēt Latviju 
Eiropas jauniešu čempionātā Balt-
krievijā. Anda Jaunmuktāne Lat-
vijas čempionātā garajā distancē 
ieguva bronzas medaļu. Šie panā-
kumi viņām nebūt nav vienīgie…

Agnese un Anda Jaunmuktā-
nes pārstāvēja Latviju arī Baltijas 
čempionātā Rougē (Igaunija). Tur 
godalgotas vietas neieguva, bet arī 
nopelnītā iespēja tikt uz šīm sacen-
sībām ir liels gods un laba pieredze.
1.un 2. jūnijā sportistes ar labiem 
panākumiem piedalījās 2019. gada 
orientēšanās čempionātā sprinta 
distancē Limbažos. Agnese pir-
majā dienā izcīnīja 2. vietu indi-
viduālajā vērtējumā. Otrajā sa-
censību dienā smiltenietes startēja 
jauktajā stafetē, kopā ar puišiem. 
Tas bija grūtāk, taču komanda tik 

un tā iekļuva pirmajā sešniekā.
Jauniešu treniņu grafi ks vasaras 
mēnešos ir spraigs – trīs četras 
reizes nedēļā treniņi, bet sest-
dienās un svētdienās – sacensī-
bas. Priekšā daudz jauniem iz-
aicinājumiem bagāta vasara…
Jūnija beigās Agnese Jaunmuk-
tāne piedalījās Eiropas jauniešu 
čempionātā Baltkrievijā, Grodno, 
kur ieguva 44. vietu (93 sportis-
tu konkurencē) garajā distancē un 
48. vietu (92 sportistu konkuren-
cē) sprintā. Anda Jaunmuktāne, 
Madara Celma un Elīza Zeiļuka 
tajā pašā laikā piedalījās sacensī-
bās „Kāpas 2019 Orientēšanās trīs-
dienas”, kas ir centrālais notikums 
Latvijas orientēšanās sporta dzīvē. 
No 5. līdz 7. jūlijam Agnese, Anda 
un Madara pārstāvēja Smiltenes 
novadu Latvijas Jaunatnes olimpi-
ādē Jelgavā.

„Strādājot ar šīm meitenēm, 
laika izjūta pazūd,” atzīst jauniešu 
trenere Liene Brūvele. „Taču, kad 
tavs audzēknis stāv uz pjedestāla un 
nosauc arī trenera vārdu, acīs sarie-
šas asaras, kaklā iesprūst kamols… 
Šādi brīži arī ir skaistākais paldies 
par to, ko kopā esam paveikušas!”

Īpašā skolas soma
Smiltenes vidusskolas skolē-

ni arī otrajā semestrī ar pateicību 
pieņēmuši valsts dāvāto iespē-
ju – programmas „Latvijas skolas 
soma” ietvaros paplašināt redzes-
loku, apmeklējot teātra izrādes un 
iepazīstot klātienē Latvijas kultūras 
vērtības un dažādos laikos radītas 
inovācijas.

Skolēni minētās programmas 
ietvaros noskatījās bērnu vokālo 
ansambļu koncertuzvedumu „Vil-
kam tāda dvēselīte”, Valmieras 
Drāmas teātra izrādes „Pazudušais 
dēls”, „Nekas”, „Staburaga bērni”, 
„80 dienās apkārt Zemeslodei” un 
„Labie bērni”, Liepājas teātra iz-
rādi „Sniegbaltītes skola”, kā arī 

iepazinās ar Gulbenes – Alūksnes 
bānīša vēsturi, Gulbenes depo un 
izbaudīja braucienu ar vienīgo 
Baltijas valstīs regulāri kursējošo 
šaursliežu vilcienu, kas nodrošina 
pasažieru pārvadājumus. 

Radošais vakars 
„Uz vasaras sliekšņa”

Smiltenes vidusskolā aug 
daudz jauno talantu. Kādā skaistā 
vakarā, īsi pirms mācību gada nos-
lēguma, viņi visi satikās un uz va-
saras sliekšņa ļāva domubiedriem 
ieskatīties, kas slēpjas aiz tām sirds 
durvīm, ko atver tikai savējiem…
Skolēni lasīja viens otram priek-
šā pašu sacerētu dzeju un prozas 
darbus, dziedāja, kopā muzicēja 
un iepazīstināja ar jaunākajiem 
vizuālās mākslas darbiem. Šāds 
radošais vakars Smiltenes vidus-
skolā pēc mājturības un vizuālās 
mākslas skolotājas Līgas Kaupes 
iniciatīvas notiek jau otro gadu. 
Jauniešu lielā atsaucība rosina do-
māt, ka pasākums pamazām izvei-
dosies par skaistu skolas tradīciju.
Dzeja, mūzika un tāpat vizuālās 
mākslas darbi visbiežāk rodas klu-
sā sarunā ar sevi. Jaunieši ne vien-
mēr vēlas par savu sirdsdarbu stās-
tīt citiem, kur nu vēl lasīt priekšā… 
Taču, ja pretī raugās labestīgas un 
saprotošas acis, tad kautrīgums un 
biklums aizmirstas un uzvar vēlme 
dalīties… Tā tas notika arī Radošajā 
vakarā uz vasaras sliekšņa. Jaunieši 
pēc priekšnesumiem nesteidzās mā-
jās, bet kavējās sirsnīgās sarunās.
Līgai Kaupei vienmēr paticis, ja 
skolēni vēlas apgūt vairāk par to, ko 
prasa mācību programma. Saskaņā 
ar viņas dziļāko pārliecību – rado-
šums paver daudz brīnišķīgu iespē-
ju radīt šajā pasaulē ko skaistu un 
vēl nebijušu. „Ideju bagātība ikvie-
nam darbam piešķir unikālu vērtī-
bu, kas to atšķir no tūkstošiem citu, 
masu kultūras produktu. Ne velti 
arī uzņēmēji un personāla atlases 

speciālisti pirmos izvēlas darbinie-
kus ar radošu pieeju…”

Sirdī vienmēr būsim kopā
8. jūnijā Smiltenes vidusskolas 

12. klašu skolēni saņēma vidējo iz-
glītību apstiprinošu dokumentu un 
šobrīd jau ir gatavi piepildīt nāka-
mos sapņus. 

 „Jūs, absolventi, ar savu per-
sonību skolas vēsturē ierakstāt to 
unikālo, kas jūsu klasi un izlai-
dumu atšķir no citiem. Tāpēc vēl 
nekad nav bijis un nebūs divu vie-
nādu izlaidumu,” vidusskolēnus 
uzrunāja Smiltenes vidusskolas 
direktore Ilze Vergina. „Ja skolas 
laiku sadalām nelielos nogriežņos, 
tad tieši trīs vidusskolas gados jūs, 
pārvarot sevi, esat izdarījuši to, ko 
varat vislabāk, kļūstot aizvien lī-
dzīgāki saviem vecākiem. Par to 
viņiem, skatoties uz jums šodien – 
skaistiem un gudriem, liels paldies! 
Imants Ziedonis teicis: „Latvija 
spīdēs starp citām tautām!” Jūs esat 
tie, kas palīdzēs Latvijai veidoties 
par vēl stiprāku un varenāku valsti. 
Nekas, ka varbūt teritoriāli mazu, 
bet arī jūs, divpadsmitie, pierādī-
jāt, ka ar savu darbu var paveikt 
daudz. Un iecerētais noteikti iz-
dosies arī tiem, kuri šodien domā: 
vai patiesi izdarīju visu, ko varēju?
Paldies vecākiem par jauniešu iz-
augsmē ieguldīto darbu un sirds 
siltumu! Vislielākais paldies kolē-
ģiem, skolotājiem! Šodien strādāt 
izglītības jomā ir liels prieks, gods 
un arī izaicinājums. Imants Ziedo-
nis raksta: „Inteliģenci nemēra ar 
klasēm un skolas gadiem, bet ar to 
jūtu, domu un gribas intensitāti, kas 
sniedzas pāri un tālāk par pierastās 
dzīves interesēm.” Lai šie vārdi ir 
arī kā vēlējums jums! Ticu, ka jums 
viss izdosies! Mēs sirdī vienmēr 
būsim kopā!”

Par izciliem mācību sasniegu-
miem ministru prezidenta Krišjāņa 
Kariņa atzinības rakstu, Latvijas 
simtgades izcilnieka stipendiju un 
Annas Zadiņas prēmiju šogad saņē-
ma Elīza Kaupe. Smiltenes novada 
domes pateicības rakstus un nau-
das balvas par izcilu mācību darbu 
šogad nopelnīja piecpadsmit div-
padsmito klašu absolventi: Beāte 
Velpe, Elīza Būda, Rigonda Buša, 
Marta Deņīsova, Līga Gavare, Elīza 
Kaupe, Paula Kontere, Elvis Nagla, 
Emīls Vizulis, Grieta Stīpniece, Ri-
čards Rullis, Jānis Mežiels, Anžela 
Halilova, Elisa Laganovska un Sa-
manta Fiļimonova.

15. jūnijā atestātus par vispā-
rējo pamatizglītību un Smiltenes 
novada domes dāvinātās absolven-
tu nozīmītes saņēma Smiltenes vi-
dusskolas 9. klašu skolēni. Ikviens 
no viņiem skolas vēsturē paliks ar 
savu īpašo stāstu. Daudzi no tiem 
rudenī turpināsies…

Teksts: Baiba Vahere

veiksmīgam turpmākā dzīves ceļa 
sākumam.

Pateicību par piedalīšanos Lat-
vijā lielākajā jauno profesionāļu 
konkursā „SkillsLatvia” saņēma arī 
4. viesnīcu pakalpojumu kursa au-
dzēkne Renāte Jermalajeva.

Savukārt 4. viesnīcu kursa au-
dzēkne Viktorija Kravale ir pirmā 
Smiltenes tehnikuma absolvente, 
kura nopelnīja iespēju tikt valsts 
budžeta grupā Vidzemes augstsko-
las mācību programmā „Tūrisma 
organizācija un vadība”. Smiltenes 

tehnikums šogad noslēdza sadarbī-
bas līgumu ar Vidzemes augstskolu 
un turpmāk par šādu iespēju varēs 
sacensties arī skolas nākamo gadu 
absolventi.

Direktors absolventu kursu au-
dzinātājiem pateicībā par nesavtīgo 

darbu dāvināja rudzu maizes kuku-
līti, vēlot viņiem visiem labklājību, 
pārticību un jau pavisam drīz - spē-
ku uzņemties audzināt nākamos 
pirmkursniekus…

Skolas priekšā absolventus 
gaidīja Laimes aka, pie kuras visi 

varēja nofotografēties un doties tā-
lāk, kur aiz kalna ir zaļāka pļava un 
tāles aicina, vilina, sauc… 

Teksts: Baiba Vahere
Foto: Guntis Viļums, Baiba Va-

here, Ieva Ābele (Saeima), no jau-
niešu personiskā arhīva
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Kultūra
 Ar mežiem bagātākais novada pagasts – Launkalne 

FAKTI
Launkalnes pagasta teritorija 
aizņem:  221,3 km2. 
Iedzīvotāju skaits: 1166 (PLMP 
dati 01.01.2019.)
Reģistrētie uzņēmumi: 120  
(Lursoft dati 01.01.2019.)

Turpinot atzīmēt Smiltenes no-
vada 10 gadu jubileju, šoreiz stāsts 
par Launkalnes pagastu, kurš ir viens 
no lielākiem pagastiem novadā. 
Launkalnes pagasts ir arī bagātā-
kais ar meža zemi – meži te aizņem 
72,6% no kopējās platības. 

Pagasts ir bagāts ar upēm un 
upītēm (kopumā 13) – lielākās no 
tām ir Abuls, Rauza, Vija, bet no 10 
purviem lielākais ir Krievu purvs – 
154 ha. Vēl pagasta teritorijā atrodas 
Kapusila karjers. Pagasta teritorijā 
atrodas 16 dažāda lieluma ezeri. Lie-
lākie no tiem ir Lizdoles ezers – 53,9 
ha, Niedrājs – 17,7 ha, Spicieris – 16 
ha, kas ir lielākie arī Smiltenes no-
vadā. Pateicoties skaistajai dabai un 
AS „Latvijas valsts meži” ieguldīju-
mam, Niedrāja ezers un apkārtne ir 
daudzu novadnieku un viesu iemīļo-
ta rekreācijas zona –pie ezera ir ierī-
kotas vairākas labiekārtotas atpūtas 
vietas un peldvietas ar laipām un 
pārģērbšanās kabīnēm.

2000. gadā viena no Launkal-
nes muižas ēkām tika pārdēvēta par 
„Pilskalniem”. Tajā šobrīd atrodas 
Launkalnes pagasta pārvalde, kultū-
ras nams, bibliotēka, pasts, bāriņtie-
sas, sociālā darbinieka un lauksaim-
niecības konsultanta kabineti, kā arī  
feldšeru punkts. Pagastā darbojas 
Launkalnes sākumskola, pie kuras 
darbojas arī pirmsskolas vecuma 
grupas – 2018./2019. mācību gadā 
skolā izglītojās 69 pirmsskolas un 
sākumskolas audzēkņi. Launkalnes 
tautas namā aktīvi darbojas sievie-
šu vokālais ansamblis „Anemones”, 
kurš tapis pēc launkalniešu vēlēšanās 
„izkrāsot” savu ikdienu un ar dalīb-
niekiem, kurus vieno dziesma. 

Launkalnes pagasta lepnums 
ir krāšņā un maz skartā daba, kas 
piesaista daudzu cilvēku uzmanību, 
tāpēc Launkalnes pagasta iedzīvotāji 
rūpējas, lai bagātīgo un interesan-
to dabas krāšņumu ieraudzītu gan 
savējie, gan viesi. Lielākā pagasta 
teritorijas daļa atrodas Vidzemes 
augstienes Mežoles paugurainē. Pa-
visam pagastā atrodas 23 pauguri, no 
tiem lielākā daļa virs 150 metri v.j.l., 
augstākais pagastā un visā novadā ir 
Slapjuma kalns (248 metri v.j.l.). Pa-
gastā atrodas Mežoles liegums, kas 
ir īpaši aizsargājama dabas teritorija. 
Tas ir viens liels vienlaidu meža ma-
sīvs ļoti paugurainā reljefā. Specifi s-

ko reljefa un hidroloģisko apstākļu 
dēļ ir konstatēta liela biotopu un 
putnu sugu daudzveidība. Par dabas 
neskartību liecina Rauzas un Šepkas 
upītes – tīras mežu upes ar izteiks-
mīgu ieleju. Te konstatētas Latvijas 
Sarkanajā Grāmatā ierakstīto upes 
pērleņu kolonijas un ir izveidoti Šep-
kas un Rauzas liegumi.

Launkalnes pagastā izveidots 
Silvas dendroloģiskais parks ar platī-
bu 20 ha, kurā aplūkojamas apmēram 
300 koku un krūmu sugas. Izveidota 
dabas izziņas taka „Veļu kalni”, lab-
iekārtota avota ūdens ņemšanas vieta 
„Vecsautiņu avoti”. Senā lauku sētā, 
kurā saimnieko Kleperu dzimta, ap-
skatāma saimniecība, meža un senu 
lietu kolekcija, bet ZS „Ezerlejas” 
aplūkojami strausi, fazāni, pundur-
kaziņas, dambrieži. Pagastā darbojas 
atpūtas bāzes „Silmači”, „Jeiskas 
dzirnavas”, kā arī kafejnīcas „Jaut-
rais ods” un „Silvans”.

Launkalnes pagasta attīstības 
pamats ir tās uzņēmīgie cilvēki, kuri 
mērķtiecīgi strādā un negaida, ka 
kāds no malas palīdzēs. Launkal-
nes pagastā reģistrēti vairāk kā 120 
novada uzņēmumi. Lielākās pārstā-
vētās nozares – kokapstrāde, meži-
strāde un lauksaimniecība. Lielākie 
kokapstrādes un mežistrādes uzņē-
mumi ir AS „Stora Enso Latvia”, 
SIA „Vudlande”, SIA „Smiltene 

Impex”, SIA „Graanul invest”, AS 
„PATA Strenči”, SIA „Privātbūve”, 
SIA „AL Mežs”. Lauksaimniecībā 
galvenā nozare ir piena lopkopība. 
Viena no lielākajā saimniecībām 
ir SIA „Abuliņi”, kas apsaimnieko 
300 ha lauksaimniecības zemes un 
nodarbojas ar piena lopkopību.  ZS 
„Kadiķīši” ir viena no lielākajām 
rapša un graudu audzētājām saim-
niecībām pagastā – kopējā apsaim-
niekotā platība ir 130,7 ha. Pagastā 
atrodas vieni no lielākiem zemeņu 
audzētājiem novadā – SIA „ZS Lu-
dzītes”, kur 6 ha platībā aug dažādu 
šķirņu zemenes. Launkalnes pagasta 
Silvā atrodas arī  lauksaimniecības 
tehnikas un traktortehnikas tirdznie-
cības uzņēmums SIA „Agro Smilte-
ne”. 

Launkalnes pagastā ir arī vairāki 
nišas produktu/pakalpojumu uzņē-
mumi, kā piemēram, SIA „Balteru 
attīstības grupa” – uzņēmums, kas 
piedāvā CNC frēzēšanas pakalpo-
jumus, lāzergriešanas un gravēšanas 
pakalpojumus, tāpat jāpiemin biško-
pības saimniecība „Ceļmalītes”, ku-
ras dravā ir ap 150 bišu saimes, SIA 
„EWE dārzs” – ainavu veidošanas un 
uzturēšanas darbības, kā arī pagastā 
attīstās jauna permakultūras saim-
niecība „Zadiņi”. Kā stāsta pagasta 
pārvaldes vadītājs Māris Lazdiņš, 
tad tieši nišas produktu ražošanai un 

pakalpojumu attīstībai Launkalnes 
pagastā ir potenciāls. 

Launkalnes pagasts vienmēr 
ir bijis pašpietiekams, uzsver 
Launkalnes pagasta pārvaldes 
vadītājs Māris Lazdiņš. Pirms 
pagastu apvienošanās, Launkal-
nes pagastā jau daudz tika pa-
veikt un sakārtots, bet kā pēdējo 
desmit gadu nozīmīgākos darbus 
M. Lazdiņš min tieši lielos infra-
struktūras projektus. Pateicoties 
ES fondu, valsts un pašvaldības 
fi nansējumam ir pārbūvēts un noas-
faltēts ceļš Jaunpriedaines – Spicieri 
un ceļš Vidzemes šoseja – Lauciņi, 
tādējādi uzlabota transporta infra-
struktūra novada lielākajiem kok-
apstrādes uzņēmumiem, veikta arī 
vairāku grants ceļu seguma atjauno-
šana: Launkalne – Rauziņa, Kalna 
Cepļi – Muižnieki – Dārziņi, Jautrais 
Ods – Sieki – Kainaiži, rekonstruēts 
tilts pār Abulas upi Silvā, kā arī iz-
būvēts apgaismots gājēju un velosi-
pēdistu ceļš no Smiltenes līdz Sil-
vai. LEADER programmas ietvaros 
izveidots aktīvās atpūtas laukums 
Launkalnes ciemā, kur izbūvēts jau-
ns volejbola laukums, labiekārtots 
basketbola laukums, uzstādīti āra tre-
nažieri. Veikta Launkalnes pagasta 
atkritumu izgāztuves „Putnukalns” 
rekultivācija, teritorijas apzaļumoša-
na, tādējādi novēršot piesārņojuma 
izplatību. Tāpat realizēti projekti par 
zivju resursu atjaunošanu Lizdoles 
ezerā un ieviesta licencētā makšķe-
rēšana. 

Maris Lazdiņš: „Šo desmit gadu 
laikā ļoti spilgtā atmiņā ir palikuši 
novada svētki Launkalnes pagastā, 
kurus izdevās ļoti veiksmīgi sarīkot, 
un cilvēki tos arī ļoti labi novērtēja 
un bija apmierināti. Tāpat jāpiemin 
zemkopības līmeņa celšanās, jo lau-
ku ainava pa šiem gadiem ir ļoti mai-
nījusies, ir arvien mazāk aizlaistu 
lauksaimniecības zemju, kas nav ap-
saimniekotas. Arī ceļu stāvoklis par 
šiem gadiem ir uzlabojies, taču darbs 
pie tā vēl ir jāturpina, ja viena trešda-
ļa ir sakārtota, tad divas trešdaļas vēl 
ir jāsakārto!” Maris Lazdiņš dzīvi 
pagastā raksturo kā labu, jo, ja grib 
dzīvot viensētā, tad iespējas ir. Pa-
gasta pārvalde strādā, lai Launkalnes 
ciemā attīstītu apbūves teritorijas, 
piemēram, šobrīd top projekts par 
elektrības pieslēgumu ierīkošanu. 

Pagasta un novada iedzīvotā-
jiem Māris Lazdiņš novēl lepoties ar 
to, kas ir sasniegts un vairāk skatī-
ties uz to, kur katrs var pielikt savu 
roku, lai nākamos desmit, divdesmit 
gados būtu jauni sasniegumi, ar ko 
lepoties!

Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Launkalne. Foto – J .Ūdris.

Tūrisma centrs 
aicina iepazīt 
Launkalnes 
pagastu

Esot Launkalnes pusē, noteikti 
piestāj pie kādreizējās Launkalnes 
muižas, kur šobrīd atrodas Launkal-
nes tautas nams. Nama priekšpusē 
skaisti zied rozes, bet turpat aiz stūra 
slejas senais un romantiskais mūra 
loka tilts pāri Runģupītei, kas ir lie-
liska foto uzņemšanas vieta.

Dodoties tam pāri, tālāk uz Liz-
doles ezeru, ceļa malā raugās vērī-
gas strausu un emu acis, kas nopēta 
katru garāmbraucēju. Te, mini zoo 
„Ezerlejas”, mitinās daudz neparas-
tu un eksotisku dzīvnieku, kurus var 
apskatīt, samīļot un pabarot. Te var 
arī pārlaist nakti angļu tipa kempin-
ga mājiņās vai izvilkt no dīķa kādu 
zivi un turpat uz karstām oglēm uz-
grillēt.

Pretī pāri ceļam ir atpūtas kom-
plekss “Silmači” ar plašu aktivitāšu 
klāstu - makšķerēšanu ezerā, peldē-
šanos, vizināšanos ar laivām, kuteri 
un katamarāniem, batutu uz ūdens 
un sporta laukumiem, kas ir ideāli 
piemēroti korporatīviem pasāku-
miem un nometnēm.

Turpat netālu, skaistu ainavu, 
mežu un pakalnu ieskauta, atrodas 
senā „Lejas Kleperu” saimniecība, 
kurā saimnieko jau vairāk nekā 350 
gadu. Te apskatei piedāvā meža, 
medību un senlietu privātkolekci-
ju. Savukārt mazliet tālāk, Mežoles 
dižmeža vidū garāmbraucējus no 
nomaldīšanās sargā raibais stabs ar 
virzienu norādēm.

Pēc Launkalnes iepazīšanas, 
noteikti vajadzēs atjaunot spēkus un 
piestāt kādā no  kafejnīcām:  „Jaut-
rajā odā”, „Kukaburrā” vai „Silva-
nā”. Savukārt, kafejnīcā „Kukabur-
ra” var iepazīties arī ar maizes cep-
šanas tradīcijām un ekspozīciju.

Ja ikdienā riteņbraukšana nav 
sveša, sēdies uz velo un dodies ie-
pazīt Launkalnes pusi braucot pa 40 
km garo velomaršrutu nr. 140 „Iz-
riteņo Dienvidkalni” vai izbraucot 
Smiltenes velotakas, kas ved ap vai-
rākiem, iecienītiem Launkalnes pa-
gasta ezeriem, kā Niedrājs, Spicie-
ris, Salainis u.c. Šajos ezeros var ne 
tikai atveldzēties peldus, bet iespē-
jams iznomāt SUP dēļus un Spiciera 
ezerā vizināties uz pūšļa ar kuteri.

Ja Tevi ieinteresēja kāda no šīm 
iespējām, zvani 29395200 vai nāc 
ciemos uz Smiltenes novada Tūris-
ma informācijas centru (TIC) Dārza 
ielā 3, Smiltenē. 

Uz tikšanos!
Modris Apsītis,

Smiltenes novada TIC vadītājs

Launkalnes muiža Pilskalni. Foto – E. Ziemiņa

21. jūlijā pulksten 15:00 visi 
esat laipni aicināti uz Smiltenes 
pilsētas Kultūras centru, kur būs 
skatāma Sidnejas latviešu teātra 
muzikālais uzvedums „Kabarē de 
Rīga”. Piedalās aktieri no Sidnejas 
un Adelaidas, kā arī īpašie viesi. 

Izrādē piedalās: Jānis Čečiņš, 
Ojārs Greste, Andris Kariks, Anita 
Kaze, Andrejs Mačēns, Viktorija 
Mačēna, Linda Ozere, Pēteris Sau-

Smiltenē viesosies Sidnejas latviešu teātris
lītis, Uldis Bruns, latviešu aktrises 
Indra Burkovska un Baiba Valante, 
viesmākslinieki – „Trīs Latvijas te-
nori” un grupa „Neaizmirstulītes”. 

Uzvedumā „Kabarē de Rīga” 
par pamatu ņemtas viesnīcas 
„Roma” („Hotel de Rome”) vies-
mīļa Aleksandra Bāra atmiņas par 
notikumiem Rīgā no 1920. līdz 
1940. gadam, kas apkopotas grā-
matā „Mani skaistākie gadi Latvi-

jā”. Bāra stāsti papildināti ar ap-
rakstiem no preses, grāmatām un 
personīgiem nostāstiem ne tikai 
par notikumiem Romas viesnīcā, 
bet par izklaidēm Latvijā tajā laikā 
kopumā. Uzvedumā izmantotā mū-
zika ir no tā laika repertuāra. Tas 
ir vienlaicīgi gan izglītojošs, gan 
izklaidējošs, jo daudziem maz kas 
zināms par to kā jaunieši, māksli-
nieki, bagātnieki vai parastais rī-

dzinieks izklaidējās un izpriecājās 
Latvijas pirmajos divdesmit gados.

Uzvedumā savās atmiņās par 
Rīgu – tās teātriem, naktslokāliem, 
māksliniekiem, sportistiem, jaun-
bagātniekiem un daudz ko citu, 
kas Rīgā tika redzēts un piedzīvots 
– dalās viesnīcas „Romas” viesmī-
lis. Viņa teiktais uz ekrāna ilustrēts 
fotogrāfi jās un fi lmā, papildināts ar 
aktieru tēlojumiem, mūziku, operu 

ārijām, populārām dziesmām, dzeju 
un deju. Publika tiks aicināta dzie-
dāt līdzi, un dziesmas izrādes gaitā 
kļūs arvien jautrākas un straujākas.

Ieeja – bez maksas.
Sidnejas latviešu teātris un Jānis 

Čečiņš
www.slb.org.au

Madara Mūrniece,
Smiltenes pilsētas KC 

mākslinieciskā vadītāka
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Sports

Izcilu panākumu paveikusi 
Smiltenes novada talantīgā šķēpa 
metēja Hanna Gabriela Ziemiņa, 
kura Ventspilī notikušajā Latvijas 
U16 vecuma grupas čempionātā 
vieglatlētikā šķēpa mešanas sacensī-
bās laboja valsts rekordu un izcīnī-
ja zelta godalgu. Augsto trešo vietu 
puišu sacensībās izcīnīja Kristers 
Krauklis. 

Smiltenes BJSS jaunie vieglat-
lēti 28. un 30. jūnijā devās uz Vents-
pili, kur norisinājās Latvijas čem-
pionāts vieglatlētikā U16 vecuma 
grupā. Lielākās cerības smiltenieši 
pamatoti varēja saistīt ar šķēpmetē-
jiem, kas jau vairākus gadus desmi-
tus sevi apliecinājuši starp labāka-
jiem kā Latvijā, tā visā pasaulē. 

Meiteņu sacensībās starp pašām 
galvenajām favorītēm bija jāuzskata 
trenera Guntara Marksa audzēkne 

Lieliskā Ziemiņa valsts čempionātā pārliecinoši labo 
Latvijas rekordu šķēpa mešanā

Hanna Gabriela Ziemiņa, kura sevi 
lieliski bija apliecinājusi jau sezonas 
ievadā. Kopumā sacensībās pieda-

lījās 23 sportistes. Hanna Gabriela 
Ziemiņa sacensības iesāka ar 48 
metru un 37 centimetru tālu metie-

nu, kas jau tobrīd deva drošu pirmo 
vietu. Tomēr turpinājums Smilte-
nes sporta centra sportistei bija vēl 
krāšņāks. Trešajā mēģinājumā šķēps 
piezemējās pie 50 metru un 88 cen-
timetru tālas atzīmes. Sekoja 50 
metru un 43 centimetru tāls metiens, 
kā arī 51 metra un 33 centimetru re-
zultāts.

Spilgtu punktu savai lieliskajai 
sērijai trenera Guntara Marksa au-
dzēkne pielika noslēdzošajā metie-
nā. Ziemiņas mestais šķēps pieze-
mējās pie 58 metru un 88 centimetru 
tālas atzīmes. Sasniegtais rezultāts ir 
jauns Latvijas U16 grupas rekords 
un viens no pasaules labākajiem 
rezultātiem. Hanna Gabriela pārlie-
cinoši kļuva arī par valsts čempioni. 
Otro vietu ieguva Sandra Brikmane 
(42 metri un 59 centimetri), bet la-
bāko trijnieku noslēdza Rēzija Špo-

ne (41 metrs un 78 centimetri).
Sekmīgi sevi puišu sacensībās 

apliecināja trenera Ingara Grēna 
audzēknis Kristers Krauklis. Talan-
tīgais sportists savu metienu sēri-
ju iesāka ar 49 metru un 19 metru 
tālu metienu, kas deva otro vietu. 
Pirmajā metienā sasniegto rezultātu 
Krauklis uzlaboja noslēdzošajā me-
tienā, kad viņa mestais šķēps pieze-
mējās pie 49 metru un 38 centimetru 
tālas atzīmes. Sacensību noslēgumā 
tas deva bronzas medaļu. Uzvarēja 
Toms Žmuida (53 metri un 59 centi-
metri), bet otrais bija Klāvs Bogda-
novs (51 metrs un 85 centimetri). 

Lielisku pieredzi citās vieglatlē-
tikas disciplīnās guva arī citi jaunie 
Smiltenes  novada vieglatlēti. 

Toms Markss
Foto: Guntis Bērziņš 

Šķēpmešanas disciplīnas medaļnieces. Vidū- Hanna Gabriela Ziemiņa

Izstādes Smiltenes 
novada bibliotēkās

Baznīcas laukumā 13, Smiltenē
05.07.2019. – 31.08.2019. Danas 
Ozoliņas ziedu fotogrāfi ju izstāde 
„Maģiskās skaistules”. 5. jūlijā 
plkst.15.00 izstādes atklāšana
Līdz 31.08.2019. 

Seno grāmatu izstāde- 
Smiltenes Mākslas skolas - 
audzēkņu darbu izstāde 
„Zemūdens un ziedu valstībā”

Bērnu apkalpošanas nodaļā, 
Gaujas ielā 1, Smiltenē
01.07.2019. – 02.08.2019. 
Tematiska izstāde „Smiltene, 
pasaules krustceļos pati vislabākā 
vieta (K. Apškrūma)”. Smiltenes 
novads dzejā, stāstos, attēlos.
Katru ceturtdienu plkst.10.15 
pasākums „Skanīgais bērnu rīts”.

Septītās dienas 
Adventistu Smiltenes 

draudze aicina 
ikvienu piedalīties 
dievkalpojumos 

katru sestdienu plkst. 10:00 
Draudzes namā, 

Dārza ielā 32, Smiltenē.

Draudze dibināta 1929. gadā un 
š.g.15. jūnijā atzīmēja draudzes 90 
gadu jubileju.  

Gaidīts ikviens! 
Informācijai, aicināti sazināties 

ar mācītāju Normundu Ģipsli, tālr. 
(+371) 26518364 e-pasts: normunds.
gipslis@gmail.com

Septītās dienas Adventistu Smil-
tenes draudze

No 4. līdz 7. jūlijam Jelgavā no-
tika Latvijā lielākais jauniešu kom-
pleksais sporta pasākums – VIII 
Latvijas Jaunatnes Olimpiāde, kurā 
kopumā 36 Olimpisko sporta veidu 
disciplīnās piedalījās 2800 dalībnie-
ki no 77 Latvijas pašvaldībām, viņu 
vidū arī 22 jaunie sportisti no Smil-
tenes novada.

Smiltenes novads tika pārstā-
vēts vieglatlētikā, orientēšanās spor-
tā, pludmales volejbolā, visos riteņ-
braukšanas veidos, kā arī mākslas 
vingrošanā, kopumā izcīnot sešas 
godalgas.

Zelta medaļu 100m barjerskrē-
jienā, ar jaunu personisko rekor-
du 13,93 sekundes, izcīnīja Marta 
Marksa. Sudraba godalgas saņēma 
jaunā BMX riteņbraucēja Veronika 
Monika Stūriška un šķēpa metējs 
Dāvis Krauklis, savukārt bronzas 
godalgas kaklā tika kārtas pludma-
les volejbola pārim Līvai Vāverei un 
Justīnei Kleinai, orientieristei Andai 
Jaunmuktānei (sprinta distancē) un 
mākslas vingrotājai Patrīcijai Feld-
manei.

Vietas pirmajā astotniekā izcī-
nīja arī Agnese Jaunmuktāne (4v. 

Panākumi Latvijas Jaunatnes Olimpiādē

orientēšanās sportā, sprinta distancē) 
un Klinta Zvejniece (6v. riteņbrauk-
šanā grupas braucienā un MTB dis-
tancē, 8v. individuālajā braucienā), 
Kristers Stūris (7v. riteņbraukšanā 
MTB distancē un 8v. grupas brau-
cienā), Ginters Ķelps (7v. vieglatlē-
tikā 100m distancē), Sabīne Marksa 
(vieglatlētikā šķēpa mešanā) un Ag-
nija Caune (7v. orientēšanās sportā 
vidējā distancē).

Par sportistu sagatavošanu un 
atbalstu Smiltenes novada koman-
das komplektēšanai atbildīgajiem 
startiem paldies sakām sportistu 
treneriem Gitai Brālēnai, Lienei 
Brūvelei, Mārim Stabiņam, Agnim 
Apsem, Ģirtam Kātiņam, Zandai 
Beitikai.

Olimpiādes izskaņā tika pazi-
ņots delegācijas sastāvs, kas pārstā-
vēs mūsu valsti Eiropas Jaunatnes 
Olimpiskajā festivālā Azerbaidžānas 
galvaspilsētā Baku, un patīkami, ka 
Latvijas vieglatlētu izlasē ir iekļauta 
arī Marta Marksa.

Guntars Markss,
Sporta pārvaldes vadītājs

Novada sportisti, treneri un domes priekšsēdētājs G. Kukainis.

Pludmales volejbolistes ar treneri G. Brālēnu.

Smiltenes pensionāru 
apvienība aicina 

iesaistīties 
aktivitātēs:

augustā tiek organizēts brauciens • 
uz Balviem, Stāmerienu. 
septembrū uz Šauļiem un Pakro-• 
jas muižu. 
oktobrī aicināti doties senioru • 
kruīzā ar kuģi „Romantika” 
no 8. līdz 13. oktobrim plānots • 
brauciens uz Slovākiju. Vēl ir 
dažas brīvas vietas. 
Vairāk informācija un pieteikša-

nās, zvanot uz mob. tālr. 26514012 
(R. Bormane)
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Smiltenes novada domes ofi ciālā informācija: www.smiltene.lv

Smiltenes novada diena Smiltenē 
„Vieta, kur mīlēt…”

20. jūlijā, atzīmējot Smiltenes novada 10 gadu jubileju, tiksimies 
Smiltenē – vietā, kur mīlēt. Aicinām sanākt kopā pilsētas 
iemīļotākajā atpūtas vietā – pie gleznainā Tepera ezera –, ņemt 
līdzi sev tuvus cilvēkus, baudīt dažādas aktivitātes un gūt siltas 
emocijas! 
Svētki tiks ieskandināti jau ceturtdien, 18. jūlijā – Smiltenes „SUP 
House” aicina uz akustisko vakaru kopā ar grupas „Ceļojums” 
solistu Jāni Krūmiņu un mūziķi Vilmāru Miglavu. Visi, kuri vēlas 
baudīt koncertu, pulksten 20:00 ir aicināti pulcēties pie „SUP 
House” vasaras terases. 
Svētku galvenajā dienā, 20. jūlijā, tiksimies pie Tepera ezera, kur 
dažādas aktivitātes gaidāmas gan lieliem, gan maziem! 

Šajā dienā Smiltenē, Atpūtas un sporta kompleksa „Teperis” 
stāvlaukumā, gaidāmas iemīļotās un allaž plaši apmeklētās sporta 
spēles „Ghetto Football”.  Paralēli ielu futbola turnīram, būs ie-
spējams spēlēt „FIFA 19”, piedalīties „Panna” sacensībās, spēlēt 
galda futbolu un izmēģināt citas atrakcijas! Reģistrācija turnīram 
– pulksten 13:00; sākums – pulksten 14:00. Vairāk informācijas: 
www.ghetto.lv/football. 

No pulksten 13:00 Tepera promenādē sāksies arī lustēšanās 
ģimenēm. Lieliem un maziem aptuveni līdz 18:00 būs iespēja ie-
lūkoties kulinārijas pasaulē, gatavojot našķus kopā ar Smiltenes 
tehnikuma mācībspēkiem, asināt prātu un rotaļāties ar lielajām 
spēlēm, izmēģināt spēkus Disku golfa spēlē un radoši izpausties 
kopā ar TLMS „Smiltene” meistarēm. Izzinoši – izklaidējošas 
aktivitātes piedāvās arī VUGD Vidzemes reģiona brigāde. Dar-
bosies „ZAAO” informatīvā telts. 

Ja reiz svinības noris pie ezera, tad kur nu bez aktivitātēm uz 
ūdens?! Pasākuma apmeklētājiem būs vienreizēja iespēja doties 
kruīza izbraucienā pa Tepera ezeru ar kuģīti „Made Marija”. 
Ikdienā „Made Marija” kuģo Burtnieka ezera ūdeņos, taču par 
godu Smiltenes svētkiem, tas atceļos uz Tepera ezeru. Uz klāja 
vienlaikus var atrasties līdz 15 personām. 

Aicinām izbaudīt arī „SUP House” un „Annes laivas” pie-
dāvātās aktivitātes – izbraucienus ar kanoe laivām, SUP dēļiem 
u.c.! Pulksten 11:00 „SUP House” rīko „Spike – ball” turnīru 
– nāc un piedalies! Ja nezini kas tas ir, nāc un iepazīsti! Ievērībai – 
aktivitātes uz ūdens paredzētas, līdz iestāsies tumsa, t.i., līdz aptu-
veni 22:00. Atrodoties uz ūdens, lūdzam ievērot drošības prasības, 
kritiski izvērtēt savas spējas un īpaši pieskatīt bērnus!

Šajā dienā Smiltenē virmos arī sportiskas vēsmas. Pulksten 
17:00 Atpūtas un sporta kompleksa „Teperis” norisināsies Lat-
vijas čempionāta futbolā 1. līgas spēle, kurā spēkiem mērosies 
futbola klubi SMILTENE/ BJSS un SUPERNOVA.

Svētku dienu izkrāsos teātris un dažādi koncerti! Pulksten 
13:00 aicinām uz vasaras teātra „PANDA” izrādi bērniem; reži-
sore – Zinaida Bērza. Pēc tās savu muzikālo talantu skanīgos kon-
certos rādīs Smiltenes vokālisti: 15:00 popgrupa „OKEY” (vadī-
tāji Inese un Jānis Celmiņi), 16:00 dziedātāja un dziesmu autore 
Inga Deigele, 17:00 vokāli instrumentālā grupa „FORWARD” 
(vadītājs Mārtiņš Āboliņš). 

Savukārt pulksten 18:00 – laiks asināt prātu! „SUP House” 
aicina uz jau 2. prāta spēlēm „Brain Games”!

Dienai ejot uz otru pusi, vasaras vakara burvībai virmojot 
gaisā, izskanēs divi romantiski koncerti. Pulksten 19:30 ar savu 
samtaini spēcīgo balsi un romantiskām dziesmām priecēs televī-
zijas šova „X Faktors” 1. sezonas 2. vietas ieguvēja Līga Rīdere. 
Pulksten 20:30 uz skatuves kāps iemīļotais aktieris, skaisto mīlas 
dziesmu autors, dziedātājs Varis Vētra. Ieeja uz visiem koncer-
tiem ir bez maksas. 

Pasākumu vadīs un visas dienas garumā par labu omu rūpē-
sies smiltenietis KASPARS BRŪVELIS. 

Svētku izskaņā gaidāma romantiska zaļumballe kopā ar le-
ģendāro grupu „Dakota”. …un kas gan tā būtu par zaļumballi 
Smiltenē bez superhita „Zemenes” – šo un citas burvīgas melodi-
jas ballē izpildīs arī Smiltenes grupas „Apvedceļš” solists Jānis 
Krūmiņš. Ieeja uz balli – 3,00 eiro. 

Dienas garumā darbosies kafejnīcas. 
21. jūlijā, kad Smiltenē gaidāmi kapusvētki, pilsētā ar te-

atrāli muzikālu uzvedumu „Kabarē de Rīga” viesosies ciemiņi 
no Austrālijas – Sidnejas latviešu teātris. Uzvedumā „Kabarē de 
Rīga” par pamatu ņemtas viesnīcas „Roma” („Hotel de Rome”) 
viesmīļa Aleksandra Bāra atmiņas par notikumiem Rīgā no 1920. 
līdz 1940. gadam, kas apkopotas grāmatā „Mani skaistākie gadi 
Latvijā”. Uzveduma īpašie viesi – „Trīs Latvijas tenori” un gru-
pa „Neaizmirstulītes”.  Ieeja uz izrādi – bez maksas. 

Svētdien, 21. jūlijā, pie Tepera ezera gaidāms arī Latvi-
jas Čempionāts Triatlona sprinta distancē, Latvijas kausa 
7. posms. Vairāk par to: www.triatlons.lv.

Madara Mūrniece,
Smiltenes pilsētas KC mākslinieciskā vadītāja

turpinājums no 1. lpp.

Turpinās Smiltenes novada 10 gadu jubilejas svinības!
Atzīmējot 10 gadus kopš Smiltenes novada izveidošanas, aicinām visiem atkal kopā satikties, 

šoreiz ne tikai lepojoties ar katra veikumu, bet izceļot mūsu kopīgās vērtības. Smiltenes novada 10 gadu 
jubileju svinam no 21. jūnija līdz pat 10. augustam, īpašos svētku pasākumos gan pilsētā, gan pagastos! 

13. jūlijā plkst. 19:00  Launkalnes tautas namā svētku koncerts „Vieta, kur zaļot” ar Smiltenes novada pazīstamākajiem 
vokālistiem.
20. jūlijā Smiltenē pie Tepera ezerā Smiltenes novada 10 gadu atzīmēšana ar pasākumu „Vieta, kur mīlēt”. 
27. jūlijā plkst. 20:00 pie „Riņģu” saiešanas nama, Blomes pagastā,  klusās mūzikas koncerts „Vieta, kur mājo miers”.
3. augustā Palsmanē svētku pasākums „Vieta, kur dejot”.

10. augustā Bilskas pagasta Mēru muižā Smiltenes novada 10 svētku noslēguma pasākums 
„Vieta, kur satikties”. 

Plkst. 14:00•  ekskursija „Pa Barona Bunduļa dzimtajām takām”. Plkst. 14:00 izbraukšana no Baznīcas laukuma 
Smiltenē. Pieteikšanās ekskursijai pa tel. nr. 29139515. Vietu skaits autobusā ierobežots, bet ekskursijā iespējams doties 
arī ar savu transportu un sekot autobusam.
No•  plkst. 15:00. pie Birzuļu Tautas nama – Aktivitātes mazajiem pasākuma apmeklētājiem. Īpaša izklaides programma 
kopā ar Santu Sāri Geržu, „Globālais cirks” u.c. darbošanās ar Dabas un tehnoloģijas parku „URDA”.
No plkst. 15:30 • Mēru muižas parkā „Vai pazīsti sava novada cilvēkus?” – iepazīšanās ar novada mājražotājiem, 
uzņēmējiem un amatniekiem, iespēja līdzdarboties un iegādāties kādu kārumu. 
Plkst. 16.00•  pie Mēru muižas „Satikšanās” – svētku atklāšana un pagastu un pilsētas satikšanās un atrādīšanās, atskats 
uz aizvadītajiem 10 gadiem caur stāstiem, dziesmu un deju; konkursa “Smiltenes novada sakopotākais īpašums 2019” 
laureātu apbalvošana, muzikāls Kristīnes Timermanes un Gata Ivana sveiciens, un īpaša, sen gaidīta tikšanās grupas 
„Palsa” 60 gadu jubilejas ieskandināšanas koncertā. Gaidāms arī īpašs pārsteiguma koncerts, kura noslēgumā tiksimies 
pie Mēru dižozola Alises Ozolas akustiskajā koncertā spēku uzkrāšanai Smiltenes Pūtēju orķestra un grupas „Ceļojums” 
zaļumballei pie Mēru muižas. 

Plašāka informācija par pasākumiem www.smiltene.lv.

Smiltenes novads – vieta, kur sa  k  es! Smiltenes novads – vieta, kur augt!


