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Smiltenes novada Tūrisma in-
formācijas centrs (TIC) piedalījās 
starptautiskajās tūrisma izstādēs 
„Balttour 2020”, kas norisinājās 
Rīgā no 31. janvāra līdz 2. febru-
ārim un „Tourest 2020”, kas nori-
sinājās Tallinā no 7. līdz 9. febru-
ārim. 

Smiltenes novads tūrisma izstā-
dēs piedalījās kopā ar Raunas, Apes 
un Alūksnes novadiem zem kopīgā 
nosaukuma „Vidzemes pieturvie-
tas”, lai kopīgi prezentētu šo četru 
novadu plašo tūrisma piedāvājumu. 

Smiltenes novads tūrisma iz-
stādēs apmeklētājus iepazīstināja ar 
Smiltenes novada dabas bagātībām, 
apskates objektiem, kultūrvēsturis-
ko mantojumu, velo maršrutiem, tū-
risma uzņēmējiem un mājražotājiem 
kā arī iepazīstināja ar Smiltenes no-
vada 2020. gada lielāko pasākumu 
plānu, īpaši izceļot Smiltenes simt-
gades svinības. 

Tūrisma izstādē „Balttour 
2020” TIC kolektīvam pievienojās 
Smiltenes novada tūrisma uzņēmēji. 
Ilze Briede prezentēja savas jaunās 
rezidences Brantu muižas piedāvā-
jumu, Ervins Labanovskis piedāvāja 
nogaršot dažādus bērzu sulu „BIR-
ZĪ” veidus, „Annes laivas” pārstāv-

Vecajā parkā norit pēdējās kārtas būvdarbi
Turpinās noslēdzošajie 

darbi Vecā parka rekons-
trukcijā, kur vairāku gadu 
garumā 19,5 hektāru lielajā 
platībā ir notikušas lielas 
pārvērtības.

Noslēguma kārtā  pare-
dzēts veikt atlikušo celiņu 
pārbūvi, tai skaitā  sadzīves 
kanalizācijas pārbūvi pos-
mā no Centrālā laukuma 
līdz Abulas ielai, izveidot 
jaunu šķembu seguma 
taku, piknika vietu, laivu 

Smiltenes novada TIC 
veiksmīgi aizvadījis tūrisma 
izstādes „Balttour 2020” un 

„Tourest 2020”

ji iepazīstināja ar aktīvās atpūtas 
iespējām Smiltenes novadā, Jānis 
Griezāns no z/s „Tīreļi” piedāvāja 
nogaršot dažādus ogu un augļu kal-
tējumus un aktīvās TLMS „Smil-
tene” dalībnieces iepazīstināja ar 
jauno ekskursiju un meistardarbnīcu 
piedāvājumu. Savukārt tirdzniecī-
bas zonā, visas trīs dienas, varēja 
sastapt maizes muzeja un kafejnī-
cas „Kukaburra” saimnieku Jāni 
Krieķi un iegādāties viņa gatavoto 
produkciju. 

Starptautiskā tūrisma izstāde 
„Tourest 2020” Smiltenes novadam 
ir ļoti nozīmīga, jo tieši lielākā ār-
zemju tūristu plūsma Smiltenes 
novadā ir no Igaunijas. Tūrisma 
izstādes veicina tūrisma galamērķu 
atpazīstamību, ir iespēja uzrunāt po-
tenciālos tūristus, kā arī piesaistīt un 
veidot sadarbību ar dažādām tūris-
ma fi rmām. 

Smiltenes novada TIC saka lie-
lu paldies visiem sadarbības partne-
riem, vadībai, tūrisma uzņēmējiem 
un atbalstītājiem! 

Lelde Atlāce,
Smiltenes novada Tūrisma 

informācijas centra
tūrisma organizatore

arī veikt ezera tīrīšanu un padziļi-
nāšanu. Šobrīd veikta ezera dūņu 
tīrīšana ar sūknēšanas metodi un iz-
sūknētās dūņas novietotas ģeokon-
teineros Abuls upes krastā.  Norit 
darbi pie hidrobūves konstrukciju 
būvniecības, elektroapgādes tīklu 
izbūves hidrobūvei. Pēc hidrobūves 
konstrukciju būvniecības pabeigša-
nas tiks veikta aizvaru uzstādīšana, 
Vidusezera krastu nostiprināšana ar 
gabioniem un elektroapgādes tīklu 
izbūve. 

Vecā parka un Smiltenes Vidu-

sezera 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.

Aicinām iedzīvotājus būvob-
jektu teritorijā ievērot uzstādītās brī-
dinājuma zīmes, lai rūpētos par savu 
un citu drošību.   

Marita Mūze, 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

piestātni pie Vidusezera, 
kā arī izbūvēt apgaismo-
jumu.

Savukārt projekta 
„LIFE ADAPTATE” ie-
tvaros norit darbs pie Vi-
dusezera hidrotehnisko 
būvju pārbūves un ezera 
tīrīšanas, tā ietvaros plā-
nots atjaunot Vidusezera 
slūžas, tās aprīkojot ar 
automātisku aizvaru pa-
cēlājmehānismu ūdens 
līmeņa kontrolēšanai, kā 

turpinājums 4. lpp.

Būvdarbu norise Vecajā parkā.  
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un juridisko personu īpašumā vai lie-
tošanā esošo ūdeņu teritorijas (kods 
0302); 

10.2. zemes vienībai, apmēram 
0,1 ha platībā (skicē apzīmēta ar Nr. 
2), piešķirt nosaukumu „Ceļš Dārz-
niecība – Vecpūķi”, Palsmanes pa-
gasts, nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķis – zeme dzelzceļa infrastruk-
tūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 
zemes nodalījuma joslā (kods 1101). 
Izveidoto zemes vienību iekļaut īpa-
šuma „Ceļš Dārzniecība – Vecpūķi”, 
kadastra numurs 9474 004 0406, sa-
stāvā. 

10.3. zemes vienībai, apmēram 
0,03 ha platībā (skicē apzīmēta ar 
Nr. 3), piešķirt nosaukumu „Lapi-
ņas”, Palsmanes pagasts, nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķis – ar ma-
ģistrālajām elektropārvades un saka-
ru līnijām un maģistrālajiem naftas, 
naftas produktu, ķīmisko produktu, 
gāzes un ūdens cauruļvadiem sais-
tīto būvju, ūdens ņemšanas un no-
tekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve 
(kods 1201);

10.4. zemes vienībai, apmēram 
2,26 ha platībā (skicē apzīmēta ar 
Nr. 4), piešķirt nosaukumu „Birzta-
liņa”, Palsmanes pagasts, nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķis – dabas 
pamatnes, parki, zaļās zonas un ci-
tas rekreācijas nozīmes objektu teri-
torijas, ja tajās atļautā saimnieciskā 
darbība nav pieskaitāma pie kāda 
cita klasifi kācijā norādīta lietošanas 
mērķa (kods 0501).

11. Piešķirt īpašumā Raiņa 
iela 12, Smiltenē, esošajai telpu 
grupai ar kadastra apzīmējumu 
94150080517001005 (doktorāts) 
adresi Raiņa iela 12-2, Smiltene, 
Smiltenes novads. 

12. Piešķirt īpašumā Raiņa 
iela 12, Smiltenē, esošajai telpu 
grupai ar kadastra apzīmējumu 
94150080517001004 (dzīvojamā) 
adresi Raiņa iela 12-3, Smiltene, 
Smiltenes novads. 

13. Jaunizveidojamam ēku 
(būvju) īpašumam, kas sastāv no ga-
rāžas ēkas ar kadastra apzīmējumu 
9415 007 0501 079 un kura atrodas 
uz zemes vienības Valmieras iela 
11A, Smiltenē, kadastra apzīmējums 
9415 007 0501, piešķirt nosaukumu 
Valmieras iela 11A k-79, Smiltene, 
Smiltenes novads.

14. Mainīt nekustamajam īpašu-
mam „Celmiņi 1”, Bilskas pagastā, 
kadastra numurs 94440100221, no-
saukumu no „Celmiņi 1”, Bilskas 
pagasts uz „Celmiņi”, Bilskas pa-
gasts, jo paredzēts pievienot esoša-
jam īpašumam „Celmiņi”, Bilskas 
pagastā, Smiltenes novadā.

15. Izbeigt zemes nomas līgu-
mu Nr. 5/2015 par zemes vienības 
„Centra katlu māja”, Palsmanes 
pagastā, kadastra apzīmējums 9474 
004 0354, daļas  0,18 ha platībā iz-
nomāšanu D.R.

16. Izbeigt zemes nomas līgumu 
Nr. 41/2019 par zemes vienības „Sal-
miņi”, Palsmanes pagastā, kadastra 
apzīmējums 9474 004 0269, daļas  
1,01 ha platībā iznomāšanu D.R.

17. Iznomāt M.P. zemes vienī-
bas Vidzemes iela 16, Smiltenē, ka-
dastra apzīmējums 9415 008 1414, 
daļu 0,0588 ha platībā, sakņu (ģime-
nes) dārza ierīkošanai, nosakot no-
mas līguma termiņu līdz 2024. gada 
31. decembrim.

18. Iznomāt L.L. zemes vienī-

Smiltenes novada domes lēmumi
2020. gada 8. janvārī notika ār-

kārtas domes sēde, kurā tika pieņemts 
lēmums par parakstu vākšanas vietu 
noteikšanu Smiltenes novadā tautas 
nobalsošanas ierosināšanai par aptu-
rēto likumu „Grozījumi Republikas 
pilsētas domes un novada domes vē-
lēšanu likumā” un „Grozījums liku-
mā „Par pašvaldībām”” atcelšanu.

2020. gada 15. janvārī notika 
ārkārtas domes sēde, kurā tika pie-
ņemts lēmums par deputāta pilnvaru 
izbeigšanu pirms termiņa deputātam 
Gintam Kukainim.

Kārtējā Smiltenes novada do-
mes sēde notika 2020. gada 29. jan-
vārī, tajā tika pieņemti 94 lēmumi:

1. Par nekustamā īpašuma „Kal-
na Dumpi 1”, Bilskas pagastā, Smil-
tenes novadā, atsavināšanu. 

2. Par nekustamā īpašuma „Kal-
na Dumpi B”, Smiltenes pagastā, 
Smiltenes novadā, atsavināšanu. 

3. Par nekustamā īpašuma Gald-
nieku iela 25, Smiltenē, Smiltenes 
novadā, atsavināšanu. 

4. Uzsākt nekustamā īpašuma 
„Vadžu ferma”, Blomes pagastā, 
kadastra numurs 9446 004 0094, 
kas sastāv no vienas zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 9446 004 
0094 1,12 ha platībā un nedzīvoja-
mās ēkas ar kadastra apzīmējumu 
9446 004 0094 001 atsavināšanas 
procedūru.

5. Uzsākt nekustamā īpašuma 
„Vecpalsas”, Palsmanes pagastā, ka-
dastra numurs 9474 004 0352, atsa-
vināšanas procedūru.

6. Par nekustamā īpašuma „Do-
belnieki”, Variņu pagastā, Smiltenes 
novadā, atsavināšanu. 

7. Par nekustamā īpašuma „Pa-
lejas”, Brantu pagastā, Smiltenes 
novadā, atsavināšanu. 

8. No Bilskas pagasta nekus-
tamā īpašuma Egļu iela 2, kadastra 
numurs 94440100112, atdalāmajām 
zemes vienībām ar kadastra apzī-
mējumu 94440100113 2,3 ha un 
94440100322 0.62 ha platībā mainīt 
nosaukumu no Egļu iela 2, Bilskas 
pagasts uz „Rusini”, Bilskas pagasts, 
Smiltenes novads.

9. Sadalīt zemes vienību „Lau-
kums”, Palsmanes pagastā, kadastra 
apzīmējums 9474 004 0454, divās 
daļās saskaņā ar pievienoto skici:

9.1. zemes vienībai, apmēram 
0,15 ha platībā (skicē apzīmēta ar 
Nr. 2)m piešķirt nosaukumu un adre-
si Dārza iela 1, Palsmane, Palsmanes 
pagasts, Smiltenes novads, nekusta-
mā īpašuma lietošanas mērķis – pā-
rējo sabiedriskās nozīmes objektu 
apbūve (kods 0908); 

9.2. zemes vienībai, apmēram 
0,75 ha platībā (skicē apzīmēta ar 
Nr. 1)m saglabāt nosaukumu „Lau-
kums”, Palsmanes pagasts, nekusta-
mā īpašuma lietošanas mērķis – da-
bas pamatnes, parki, zaļās zonas un 
citas rekreācijas nozīmes objektu te-
ritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā 
darbība nav pieskaitāma pie kāda 
cita klasifi kācijā norādīta lietošanas 
mērķa (kods 0501).

10. Sadalīt zemes vienību „Pal-
sa”, Palsmanes pagastā, kadastra 
apzīmējums 9474 004 0329, četrās 
daļās saskaņā ar pievienoto skici:

10.1. zemes vienībai, apmēram 
1,19 ha platībā (skicē apzīmēta ar 
Nr. 1), saglabāt  nosaukumu „Pal-
sa”, Palsmanes pagasts, nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķis – fi zisko 

bas „Jaunvederu zeme”, Grundzāles 
pagastā, kadastra apzīmējums 9458 
008 0101, daļu 0,1 ha platībā, per-
soniskās palīgsaimniecības vajadzī-
bām, nosakot nomas līguma termiņu 
līdz 2024. gada 31. decembrim.

19. Iznomāt L.V. zemes vienī-
bas „Jaunvederu zeme”, Grundzāles 
pagastā, kadastra apzīmējums 9458 
008 0101, daļu 0,35 ha platībā, per-
soniskās palīgsaimniecības vajadzī-
bām, nosakot nomas līguma termiņu 
līdz 2024. gada 31. decembrim.

20. Veikt izmaiņas 2017. gada 
28. jūnija Zemesgabala nomas līgu-
mā Nr. 46/2017 (turpmāk – Līgums) 
un Līguma 1.1. apakšpunktu izteikt 
šādā redakcijā: „1.1. Iznomātājs 
nodod un Nomnieks pieņem nomas 
lietošanā daļu no zemes vienības, 
kas atrodas Launkalnes pagastā, 
„Pašvaldības zemes gabals Nr. 4” ar 
kopējo platību 0,04 ha, kadastra ap-
zīmējums 9470 010 0099, saskaņā ar 
Līguma pielikumā pievienoto zemes 
vienības plānu (izkopējumu no Ka-
dastra kartes). 

21. Iznomāt L.S. īpašumu 
„Āboltiņi”, Bilskas pagastā, kas sa-
stāv no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 9444 003 0181, 2,68 ha 
platībā, un noslēgt Lauku apvidus 
zemes nomas līgumu. 

22. Iznomāt A.D. zemes vienī-
bu „Valsts brīvā zeme (Ilgas 161)”, 
Smiltenes  pagastā, kadastra apzīmē-
jums 9480 005 0411, 0,06 ha platī-
bā, personiskās palīgsaimniecības 
vajadzībām, nosakot nomas līguma 
termiņu līdz 2024. gada 31. decem-
brim.

23. Izbeigt zemes nomas līgumu 
Nr. 1/2019 par zemes vienības „Gau-
jas iela 5A”, Grundzāles pagastā, ka-
dastra apzīmējums 9458 008 0233, 
daļas 0,05 ha platībā iznomāšanu 
I.Z.

24. Iznomāt A.Z. zemes vienī-
bas „Gaujas iela 5A”, Grundzāles 
pagastā, kadastra apzīmējums 9458 
008 0233, daļu 0,05 ha platībā, per-
soniskās palīgsaimniecības vajadzī-
bām, nosakot nomas līguma termiņu 
līdz 2024. gada 31. decembrim.

25. Rīkot zemes nomas tiesību 
izsoli par zemes vienības „Salmiņi”, 
Palsmanes pagastā, kadastra apzī-
mējums 9474 004 0269, daļas 1,35 
ha platībā iznomāšanu lauksaimnie-
ciskai izmantošanai.

26. Pieņemti 29 lēmumi par ne-
kustamā īpašuma nodokļa atvieglo-
jumiem.

27. Par Smiltenes novada do-
mes lēmuma Nr. 826 „Par lietošanas 
mērķa un platības noteikšanu zemes 
vienības Mūrnieku iela, Smiltenē 
daļai” atcelšanu un jauna lēmuma 
pieņemšanu.

28. Apstiprināt Smiltenes nova-
da pašvaldības nekustamā īpašuma 
objekta – „Arodvidusskola”, Smil-
tenes pagastā, Smiltenes novadā, 
(kadastra numurs 9480 003 0129), 
kas sastāv no vienas zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 9480 003 
0129 un platību 2,113 ha, tai skaitā 
citas zemes 2,113 ha, 2020. gada 3. 
janvāra izsoles rezultātu, saskaņā ar 
kuru īpašuma objektu par 5250,00 
euro (pieci tūkstoši divi simti piec-
desmit euro 00 centi) nosolīja sa-
biedrība ar ierobežotu atbildību 
„Kalna Tomēni”, reģistrācijas nu-
murs 44103028880.

29. Atzīt par nenotikušu 2019.

gada 19. decembrī izsludināto ne-
kustamā īpašuma Dakteru iela 37-2, 
Smiltenē, Smiltenes novadā, (apt-
siprināta ar domes 2019. gada 30. 
oktobra lēmumu Nr. 714 (protokols 
Nr. 13, 4.§.8.), otro izsoli, jo izsolei 
nebija pieteicies neviens dalībnieks.

30. Atsavināt Smiltenes novada 
pašvaldībai piederošo nekustamo 
īpašumu Dakteru iela 37–2, Smilte-
nē, Smiltenes novadā (kadastra nu-
murs 9415 900 1120), kas sastāv no 
dzīvokļa 36,1 m2 platībā, 361/1551 
kopīpašuma domājamās daļas no 
daudzdzīvokļu mājas, 361/1551 
kopīpašuma domājamās daļas no 
saimniecības ēkas un 361/1551 kop-
īpašuma domājamās daļas no mājai 
piesaistītā zemes gabala, rīkojot at-
kārtotu izsoli un pārdodot to trešajā 
izsolē. Apstiprināt nekustamā īpa-
šuma Dakteru iela 37-2, Smiltenē, 
Smiltenes novadā, trešās izsoles sā-
kuma cenu – 2720,00 euro (divi tūk-
stoši septiņi simti divdesmit euro). 
Apstiprināt nekustamā īpašuma 
Dakteru iela 37 -2, Smiltenē, Smil-
tenes novadā, izsoles noteikumus 
(pielikumā). 

31. Atzīt par nenotikušu 2019.
gada 19. decembrī izsludināto ne-
kustamā īpašuma Dakteru iela 37-4, 
Smiltenē, Smiltenes novadā (aptsip-
rināta ar domes 2019. gada 30. ok-
tobra lēmumu Nr. 715 (protokols Nr. 
13, 4.§.9.) otro izsoli, jo izsolei nebi-
ja pieteicies neviens dalībnieks.

32. Atsavināt Smiltenes novada 
pašvaldībai piederošo nekustamo 
īpašumu Dakteru iela 37–4, Smilte-
nē, Smiltenes novadā (kadastra nu-
murs 9415 900 1119), kas sastāv no 
dzīvokļa 20,3 m2 platībā, 203/1551 
kopīpašuma domājamās daļas no 
daudzdzīvokļu mājas, 203/1551 
kopīpašuma domājamās daļas no 
saimniecības ēkas un 203/1551 kop-
īpašuma domājamās daļas no mājai 
piesaistītā zemes gabala, rīkojot at-
kārtotu izsoli un pārdodot to trešajā 
izsolē. Apstiprināt nekustamā īpa-
šuma Dakteru iela 37-4, Smiltenē, 
Smiltenes novadā, trešās izsoles 
sākuma cenu – 1720,00 euro (viens 
tūkstotis septiņi simti divdesmit 
euro).

33. Atzīt par nenotikušu 2019.
gada 19. decembrī izsludināto ne-
kustamā īpašuma „Mežciems”-9, 
Launkalnes pagastā, Smiltenes no-
vadā (aptsiprināta ar domes 2019.
gada 30. oktobra lēmumu Nr. 711 
(protokols Nr. 13, 4.§.5.), otro izsoli, 
jo izsolei nebija pieteicies neviens 
dalībnieks

34. Atsavināt Smiltenes novada 
pašvaldībai piederošo nekustamo 
īpašumu „Mežciems”-9, Launkalnes 
pagastā, Smiltenes novadā (kadastra 
numurs 9470 900 0334), kas  sa-
stāv no dzīvokļa 54,3 m2 platībā un 
543/5132 kopīpašuma domājamās 
daļas no būvēm ar kadastra apzīmē-
jumu 9470 014 0143 001, 9470 014 
0143 002, 9470 014 0143 003 un 
543/5132 kopīpašuma domājamās 
daļas zemes ar kadastra apzīmēju-
mu 9470 014 0143, rīkojot atkārtotu 
izsoli un pārdodot to trešajā izsolē. 
Apstiprināt nekustamā īpašuma 
„Mežciems”-9, Launkalnes pagas-
tā, Smiltenes novadā, trešās izsoles 
sākuma cenu – 1788,00 euro (viens 
tūkstotis septiņi simti astoņdesmit 
astoņi euro nulle centi).

35. Atzīt par nenotikušu 2019.

gada 19. decembrī izsludināto ne-
kustamā īpašuma „Mežciems”-8, 
Launkalnes pagastā, Smiltenes no-
vadā (aptsiprināta ar domes 2019.
gada 30. oktobra lēmumu Nr. 711 
712, protokols Nr. 13, 4.§.6), otro 
izsoli, jo izsolei nebija pieteicies ne-
viens dalībnieks

36. Atsavināt Smiltenes novada 
pašvaldībai piederošo nekustamo 
īpašumu „Mežciems”-8, Launkalnes 
pagastā, Smiltenes novadā (kadastra 
numurs 9470 900 0341), kas  sa-
stāv no dzīvokļa 32,9 m2 platībā un 
329/5132 kopīpašuma domājamās 
daļas no būvēm ar kadastra apzīmē-
jumu 9470 014 0143 001, 9470 014 
0143 002, 9470 014 0143 003 un 
329/5132 kopīpašuma domājamās 
daļas zemes ar kadastra apzīmēju-
mu 9470 014 0143, rīkojot atkārtotu 
izsoli un pārdodot to trešajā izsolē. 
Apstiprināt nekustamā īpašuma 
„Mežciems”-8, Launkalnes pagas-
tā, Smiltenes novadā, trešās izsoles 
sākuma cenu – 1308,00 euro (viens 
tūkstotis trīs simti astoņi euro nulle 
centi).

37. Atzīt par nenotikušu 2019.
gada 19. decembrī izsludināto ne-
kustamā īpašuma „Veckainaiži”-3, 
Launkalnes pagastā, Smiltenes no-
vadā (aptsiprināta ar domes 2019.
gada 29. maija (lēmums Nr. 420, 
protokols Nr. 6, 24.§.), otro izsoli, 
jo izsolei nebija pieteicies neviens 
dalībnieks.

38. Atsavināt Smiltenes novada 
pašvaldībai piederošo nekustamo 
īpašumu „Veckainaiži”-3, Launkal-
nes pagastā, Smiltenes novadā (ka-
dastra numurs 9470 900 0330), kas 
sastāv no dzīvokļa 29,7 m2 platībā 
un 290/2102 kopīpašuma domāja-
mās daļas no būves ar kadastra ap-
zīmējumu 9470 004 0086 001, un 
290/2102 kopīpašuma domājamās 
daļas zemes ar kadastra apzīmēju-
mu 9470 004 0086, rīkojot atkārtotu 
izsoli un pārdodot to trešajā izsolē. 
Apstiprināt nekustamā īpašuma 
„Veckainaiži”-3, Launkalnes pagas-
tā, Smiltenes novadā, trešās izsoles 
sākuma cenu – 500,00 euro (pieci 
simti euro).

39. Atzīt par nenotikušu 2019. 
gada 19. decembrī izsludināto paš-
valdības nekustamā īpašuma „Lūku-
pe”, Palsmanes pagastā, Smiltenes 
novadā (apstiprināta ar domes 2019. 
gada 31. jūlija lēmumu Nr. 503, pro-
tokols Nr. 8, 5.6.12.§.), zemes no-
mas tiesību izsoli, jo izsolei nebija 
pieteicies neviens dalībnieks. Uzdot 
Nekustamo īpašumu nodaļai saga-
tavot un iesniegt domei izskatīšanai 
priekšlikumus atbilstoši 2018. gada 
19. jūnija Ministru kabineta notei-
kumiem Nr. 350 „Publiskas perso-
nas zemes nomas un apbūves tiesī-
bas noteikumi” par turpmāko rīcību 
ar  pašvaldības nekustamo īpašuma 
„Lūkupe”, Palsmanes pagastā, Smil-
tenes novadā.

40. Apstiprināt Smiltenes nova-
da pašvaldības nekustamā īpašuma 
objekta – „Mežciems”-5, Launkal-
nes pagastā, Smiltenes novadā (ka-
dastra numurs 9470 900 0337), sa-
stāv no dzīvokļa 45,1 m2 platībā un 
451/5132 kopīpašuma domājamās 
daļas no būvēm ar kadastra apzīmē-
jumu 9470 014 0143 001, 9470 014 
0143 002, 9470 014 0143 003 (ko-
pējā vērtība 2230 euro) un 451/5132 
kopīpašuma domājamās daļas zemes 
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ar kadastra apzīmējumu 9470 014 
0143 (zemesgabala vērtība 500,00 
euro), 2019. gada 19. decembra iz-
soles rezultātus, saskaņā ar kuriem 
īpašuma objektu nosolīja V.K. par 
2730,00 euro (divi tūkstoši septiņi 
simti trīsdesmit euro un 00 centi).

41. Apstiprināt Smiltenes no-
vada pašvaldības nekustamā īpa-
šuma – zemes vienības „Upeslīči”, 
Grundzāles pagasts, kadastra ap-
zīmējums 9458 010 0115, 4,21 ha 
platībā, tai skaitā lauksaimniecībā 
izmantojamā zeme 2,2 ha, (izno-
māšana lauksaimnieciskai izman-
tošanai) zemes nomas tiesību iz-
soles rezultātus, saskaņā ar kuriem 
nekustamā īpašuma nomas tiesī-
bas ieguva zemnieku saimniecība 
„Purvkalni”, reģistrācijas numurs 
44101030109, par 96,80 euro (de-
viņdesmit seši euro un 80 centi) bez 
pievienotās vērtības nodokļa gadā. 
Uzdot Nekustamo īpašumu noda-
ļai veikt nepieciešamās darbības 
nomas līgumu noslēgšanai atbil-
stoši 2018.gada 19. jūnija Minis-
tru kabineta noteikumiem Nr. 350 
„Publiskas personas zemes nomas 
un apbūves tiesības noteikumi”, 
iekļaujot nomas līgumā izsoles no-
teikumos norādīto zemes vienības 
izmantošanas mērķi.

42. Atzīt par nenotikušu inves-
tīciju objekta – ražošanas jaunbūves 
un tās uzturēšanai nepieciešamās ze-
mes vienības Limbažu ielā 8, Smil-
tenē, 2020. gada 23. janvāra izsoli, 
jo publikācijā norādītajā pieteikumu 
iesniegšanas termiņā neviens nomas 
tiesību pretendents nepieteicās. Iz-
nomāt investīciju (nomas) objektu 
– ražošanas ēku ar adresi Limbažu 
ielā 8, Smiltenē, Smiltenes novadā, 
kas sastāv no: būves ar kadastra ap-
zīmējumu 94150070706002 – ražo-
šanas ēka Smiltenē, Limbažu ielā 8 
(iekštelpu platība 793,3 m2 un ārtel-
pu platība 412,9 m2); ar būvi saistī-
tām brauktuvēm un stāvvietām (as-
faltbetona ceļi un bruģa laukumi ar 
kopējo platību 2416,89 m2); teritori-
jas nožogojuma un apgaismojuma;  
pievadiem pilsētas centralizētiem 
inženiertīkliem (ūdensvads, sadzīves 
kanalizācija, ārējie siltumtīkli, lietus 
ūdens kanalizācija), ārējiem elek-
trotīkliem,  ārējiem elektroniskiem 

sakaru tīkliem; būvei un inženierbū-
vēm piesaistītās zemes vienības daļu 
ar kopējo platību 4 727,47 m2, rīko-
jot tās otro atklātu mutisku nomas 
tiesību izsoli ar augšupejošu soli.

43. Sagatavot un iesniegt Zem-
kopības ministrijas Lauku atbalsta 
dienestam projektu „Zivju resursu 
pavairošana Smiltenes novada eze-
ros 2020. gadā” pasākumam „Zivju 
resursu pavairošana un atražošana 
publiskajās ūdenstilpēs un ūdens-
tilpēs, kurās zvejas tiesības pieder 
valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir 
valsts vai pašvaldību īpašumā” par 
kopējo summu 2590,00 euro (divi 
tūkstoši pieci simti deviņdesmit 
eiro, 00 centi).

44. Slēgt deleģēšanas līgumu 
ar Apes novada domi (reģistrācijas 
Nr. 90000035872, juridiskā adrese 
Apes novada dome, Stacijas iela 2, 
Ape, Apes novads, LV-4337) par no 
likuma „Par pašvaldībām” 15. pan-
ta pirmās daļas 14. punktā izrietoša 
pārvaldes uzdevuma – nodrošināt 
Apes novada administratīvās  teri-
torijas būvniecības procesa tiesisku-
mu, izpildi.

45. Slēgt deleģēšanas līgumu ar 
Apes novada domi (nodokļu maksā-
tāja reģistrācijas Nr. 90000035872, 
juridiskā adrese Apes novada dome, 
Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, 
LV-4337) no likuma „Par pašval-
dībām” 15. panta pirmās daļas 12. 
punktā izrietošu pārvaldes uzdevu-
mu sabiedriskās kārtības nodrošinā-
šanā Apes novada administratīvajā 
teritorijā.

46. Apstiprināt aktualizēto 
Smiltenes novada sabiedriskās kār-
tības un drošības attīstības plāna 
2019. – 2025. gadam Rīcības plānu 
un Esošās situācijas analīzes vizuā-
lās izmaiņas un novērstās neprecizi-
tātes.

47. Grozīt 2019. gada 29. aprīļa 
Deleģēšanas līguma Nr. SND – S – 
DE/1-19 7. punktu un 1., 2., 3., 4. 
un 5. pielikumus, palielinot fi nan-
sējumu deleģēto pārvaldes uzdevu-
mu izpildei par 9 860,95  euro, tajā 
skaitā pievienotās vērtības nodoklis 
(PVN 21%). 

48. Par telpu nomu nekustama-
jā īpašumā Dārza ielā 11, Smiltenē, 
Smiltenes novadā.

49. Pārņemt no projekta 
„Handicraft Festival – Transnatio-
nal cooperation project” Nr. 18-
00A019.333-00000009, partnera – 
biedrības „Abulas lauku partnerība” 
(reģ. Nr. 40008108075), pašvaldības 
uzturēšanā projekta uzraudzības pe-
riodā šādus pamatlīdzekļus:

50. Piekrist pārjaunojot neap-
dzīvojamo telpu nomas līgumus 
pašvaldības nekustamajā īpašumā 
Pils ielā 9, Smiltenē, aizstājot no-
slēgtajos telpu nomas līgumos lī-
gumslēdzēja pusi uz Smiltenes no-
vada domi.

51. Apstiprināt Nolikumu Nr. 
2/20 „Par jauniešu brīvprātīgā darba 
organizēšanas un uzskaites kārtību 
Smiltenes novadā”. 

52. Piekrist, ka Smiltenes nova-
da Kultūras, sporta un mūžizglītības 
pārvalde slēdz līdzdarbības līgumu 
ar Biedrību „Sabiedrība un attīstī-
ba”, vienotās reģ. Nr. 50008217441, 
par šādu atsevišķu pārvaldes uzde-
vumu veikšanu Smiltenes novada 
tūrisma nozares attīstībā:

52.1. veicināt brīvprātīgo sav-
starpējo sadarbību un pilsonisko 
līdzdalību, nodrošinot līdzdalību 
veicinošas aktivitātes visā Smiltenes 
novadā;

52.2. sadarbībā ar citām Smil-
tenes novada iestādēm, komercsa-
biedrībām, sabiedriskajām, nevals-
tiskajām un starptautiskajām organi-
zācijām veicināt Smiltenes novada 
tūrisma nozares attīstību;

52.3. attīstīt Muzeju kā sabied-
rībai pieejamu izglītojošu un pēt-
niecisku iestādi, veicinot interesi 
par latviešu tautas kultūras manto-

juma izzināšanu, saglabāšanu un 
vairošanu;

52.4. veicināt Smiltenes novada 
kultūras resursu iekļaušanu vietēja 
un starptautiska mēroga tūrisma pie-
dāvājumā.

53. Apstiprināt Noteikumus Nr. 
1/20 „Kārtība, kādā Smiltenes nova-

da dome pārvalda kapitālsabiedrī-
bas, kurās tai ir kapitāla daļas”. 

54. Par izmaiņu apstiprināšanu 
Smiltenes sadarbības teritorijas Ci-
vilās aizsardzības komisijas sastāvā 
un grozījumiem Smiltenes sadarbī-
bas teritorijas civilās aizsardzības 
komisijas nolikumā.

55. Apstiprināt Smiltenes sadar-
bības teritorijas Civilās aizsardzības 
plānu.

56. Deleģēt Smiltenes novada 
domes priekšsēdētāju Edgaru Avoti-
ņu kā Smiltenes novada pašvaldības 
pārstāvi Vidzemes plānošanas reģio-
na Attīstības padomes sastāvā.

57. Ievēlēt Finanšu un attīstības 
jautājumu pastāvīgās komitejas sa-
stāvā deputātu Vilni Koruli.

58. Atbrīvot deputātu Kārli La-
piņu no domes Sociālo un medicī-
nas jautājumu pastāvīgās komitejas 
locekļa pienākumu pildīšanas.

59. Ievēlēt Sociālo un medicī-
nas jautājumu pastāvīgās komitejas 
sastāvā deputātu Vilni Koruli.

60. Par izmaiņām Smiltenes 
novada  kultūras, sporta un mūž-
izglītības pārvaldes amatu vienību 
sarakstā.

61. Par izmaiņām Smiltenes no-
vada speciālās pamatskolas amatu 
vienību sarakstā.

62. Par izmaiņām Grundzāles 

pagasta pārvaldes amatu vienību sa-
rakstā.

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

64. Par īres līguma termiņa pa-
garināšanu ar A.Ķ.

65. Par īres līguma termiņa pa-
garināšanu ar A.Š.

66. Noteikt speciālis-
tam izīrējamas dzīvoja-
mās telpas statusu pašval-
dības autonomo funkciju 
nodrošināšanai nepiecie-
šamo nozaru speciālistu 
vajadzībām dzīvojamās 
telpas adresē Kalna ielā 8 
dzīv. 18,  Smiltenē, Smil-
tenes novads,  (kopējā 
platība  32,8 m2).  

67. Precizēt 2019. 
gada 30. oktobra saisto-
šos noteikumus Nr. 15/19 
„Par palīdzību bārenim 

un bez vecāku gādības palikušam 
bērnam pēc pilngadības sasniegša-
nas Smiltenes novadā”.

68. Apstiprināt saistošo notei-
kumu Nr. 1/20 „Grozījumi Smilte-
nes novada pašvaldības 2009. gada 
20. jūlija saistošos noteikumos Nr. 
1/09 „Smiltenes novada pašvaldības 
Nolikums” projektu.

69. Par Smiltenes novada paš-
valdības 2019. gada pamatbudžeta 
izpildi.

70. Par Smiltenes novada paš-
valdības 2019. gada speciālā budže-
ta izpildi.

71. Apstiprināt saistošo notei-
kumu Nr. 2/20 „Smiltenes novada 
pašvaldības 2020. gada budžets” 
projektu.

72. Par izmaksām uz vienu iz-
glītojamo.

73. Par izmaksām uz vienu per-
sonu Smiltenes novada Bērnu un ģi-
menes atbalsta centrā.

74. Par autoceļu un ielu fi nan-
sēšanai paredzētās mērķdotācijas 
vidējā termiņa izlietošanas prog-
rammu trijiem gadiem.

Informāciju sagatavoja
Dina Kaupe,

 Smiltenes novada domes 
Kancelejas nodaļas vadītāja 

Nr. 
p.k. Nosaukums Skaits

Vērtība 
EUR 

(ar PVN)
1. Tērauda gleznu rāmji, 2300 x 3300 mm 5 10 965,99
2. Āra glezna „Steidzies lēnām”, 2300 x 3300 mm 1 1480,00
3. Āra glezna „Kamēr vien gliemeži skrien “, 2300 x 3300 mm 1 1480,00
4. Āra glezna „Patiesība “, 2300 x 3300 mm 1 1480,00
5. Āra glezna „Harmonija “, 2300 x 3300 mm 1 1480,00
6. Āra glezna „Vēlies 3x “, 2300 x 3300 mm 1 1480,00
7. Āra glezna „Pacelties no dzīves mutuļa “, 2300 x 3300 mm 1 1480,00
8. Āra glezna „Abula “, 2300 x 3300 mm 1 1480,00
9. Āra glezna „Vēlmju upe “, 2300 x 3300 mm 1 1480,00
10. Āra glezna „Izvēles “, 2300 x 3300 mm 1 1480,00
11. Āra glezna „Dzimusi brīvībai “, 2300 x 3300 mm 1 1480,00

Ir stājušies spēkā Smiltenes no-
vada domes 2020. gada 29. janvāra 
saistošie noteikumi Nr. 1/20 „Grozī-
jumi 2009. gada 20. jūlija saistošajos 
noteikumos Nr. 1/09 „Smiltenes no-
vada pašvaldības nolikums””, kuros 
tika grozīts nolikuma 7. punkts at-
bilstoši iepriekš pieņemtiem pašval-
dības domes lēmumiem aktualizējot 
pašvaldības pārvaldes struktūru, un 
tieši – iekļaujot tajā reorganizāci-
jas rezultātā pašvaldības izveidoto 
iestādi „Smiltenes novada kultūras, 
sporta un mūžizglītības pārvalde” 
un nolikuma 1. pielikums – pašval-
dības pārvaldes struktūrshēma. Kā 
arī tiek grozīti nolikuma 97. un 99. 
punkti, nosakot precīzu apmeklētā-
ju pieņemšanas noteikšanas kartību 
pašvaldībā.

Veikti grozījumi 
Smiltenes 

novada 
pašvaldības 
nolikumā

2020. gada februārī stājušies 
spēkā pašvaldības saistošie no-
teikumi „Par palīdzību bārenim 
un pēc pilngadības sasniegšanas 
Smiltenes novadā”, kuru mēr-
ķis ir uzlabot Smiltenes novadā 
dzīvojošo bāreņu un bez vecāku 
gādības palikušo bērnu materiā-
lo stāvokli, kā arī veicinātu viņu 
iekļaušanos sabiedrībā pēc piln-
gadības sasniegšanas.  

Līdz šim Smiltenes novada 
domē pašvaldības nodrošināto ma-
teriālo atbalstu bāreņiem un bez ve-
cāku gādības palikušajiem bērniem, 
to apmērus un saņemšanas nosa-
cījumus noteica 27.01.2016. sais-
tošie noteikumi Nr. 1/16 „Par dzī-
vokļa pabalstu bārenim un bērnam, 
kurš palicis bez vecāku gādības”, 
25.10.2017. saistošie noteikumi Nr. 
14/17 „Par sociālās palīdzības pa-
balstiem Smiltenes novadā”.

Ievērojot Labklājības ministrijas 
un Vides aizsardzības un reģionālas 

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

Jaunajos saistošajos noteikumos 
ir ietverts gan Ministru kabineta no-
teikumos paredzētais materiālais 
atbalsts, kas pašvaldībai jāsniedz 
bāreņiem un bez vecāku gādības pa-
likušajiem bērniem, gan pašvaldības 
palīdzība, kas šajā jomā tiek sniegta 
pēc pašvaldības iniciatīvas.

Saistošie noteikumi paredz sep-
tiņus pabalstu veidus:

vienreizēju pabalstu pat-
stāvīgas dzīves uzsākšanai;

vienreizēju pabalstu sadzī-
ves priekšmetu un mīkstā inventāra 
iegādei;

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

vienreizēju pabalstu re-
montmateriālu iegādei;

pabalstu mācību piederu-
mu iegādei;

dzīvokļa pabalstu;
pabalstu pilngadību sasnie-

guša bāreņa integrēšanai sabiedrībā.
Ņemot vērā pašreizējos eko-

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

Ar Saistošajiem noteikumiem 

tiek noteikti arī jauni materiālā at-
balsta veidi: pabalsts mācību līdzek-
ļu iegādei, uzsākot mācību gadu 
– 60,00 euro,  pabalsts remontmate-
riālu iegādei, ja piešķirta dzīvojamā 
platība Smiltenes novada  adminis-
tratīvajā teritorijā, bet tajā nepie-
ciešams veikt kosmētisku remontu 
– 250,00 euro  un pabalsts pilnga-
dību sasnieguša bērna integrēšanai 
sabiedrībā 250,00 euro apmērā.

Lai pretendētu uz kādu no sais-
tošajos noteikumos noteiktajiem 
pabalsta veidiem, personai jāvēršas 
Smiltenes novada Sociālajā dienes-
tā, uzrādot personu apliecinošu do-
kumentu un iesniedzot iesniegumu, 
klāt pievienojot noteikumos noteik-
tos dokumentus.

Ar noteikumu pilnu saturu aici-
nām iepazīties www.smiltene.lv vai 
www.likumi.lv. 

Marita Mūze, 
Sabiedrisko attiecību speciāliste 
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Smiltenes baznīcas jumta atjaunošanas pirmā kārta ir noslēgusies

Pašvaldībā

2020. gada 29. janvārī Smil-
tenes novada domes sēdē pie-
ņemts 2020. gada pašvaldības bu-
džets. Pašvaldības budžeta ieņēmu-
mi 2020. gadam tiek plānoti  19,9 
miljoni euro apmērā. Kopējie iz-
devumi – 25,6 miljoni euro apmē-
rā, kuru fi nansēšanai tiks izmantots 
naudas līdzekļu atlikums gada sāku-
mā, kas sastāda 2,9 miljoni euro un 
aizņēmumi projektu īstenošanai 2,7 
miljoni euro. 

Smiltenes novada pašvaldī-
bas 2020. gada budžets balstīts uz 
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 
2013. – 2037. gadam, kurā ietverti 
pašvaldības stratēģiskie mērķi un 
ilgtermiņa prioritātes par pamatu 
izvirzot trīs galvenās vērtības – ie-
dzīvotājus, uzņēmējdarbību un no-
vada vidi. Pašvaldība šogad turpinās 
infrastruktūras sakārtošanu, to veicot 
gan par pašvaldības budžeta, gan ES 
struktūrfondu līdzekļiem, veicinot 
uzņēmējdarbības vides sakārtošanu 
un jaunu darba vietu radīšanu. Vien-
laikus pašvaldība centīsies īstenot 
pasākumus, lai nodrošinātu arvien 
labāku dzīves kvalitāti un izaugsmes 
iespējas Smiltenes novada iedzīvotā-
jiem, lielāku vērību pievēršot ģime-
nei kā vērtības stiprināšanai, iedzīvo-
tāju sociālajai un fi ziskajai drošībai, 
pilsētvides attīstībai. Kultūras jomā 
kā galvenās prioritātes būs Smiltenes 
pilsētas simtgades svinības, kā arī no-
vada kolektīvu dalība Latvijas Skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētkos.

Smiltenes novada domes 
priekšsēdētājs Edgars Avotiņš: 
„2020. gads Smiltenes pilsētai aiz-
ritēs simtgades zīmē, tāpēc paš-
valdības uzdevums šajā gadā būs 
pabeigt un turpināt darbus pie jau 
esošajiem projektiem – pabeigt dar-
bus pie Vecā parka publiskās infra-
struktūras sakārtošanas, Vidusezera 

Apstiprināts 2020. gada Smiltenes novada pašvaldības budžets
tīrīšanas un hidrotehniskās būves 
rekonstrukcijas. Turpināt projekta 
realizāciju mācību vides uzlaboša-
nai Smiltenes vidusskolā, kur norit 
jaunā mācību korpusa būvniecība, 
noslēgumam tuvojas internāta ēkas 
labiekārtošana. Plānots uzbūvēt 
jaunu ražošanas angāru Valkas ielā, 
kur būs iespēja veidot jaunas darba 
vietas. Turpināsim darbus pie Baz-
nīcas laukuma un Dārza ielas pub-
liskās infrastruktūras sakārtošanas. 
Uzsāksies būvniecības darbi sociālo 
pakalpojumu infrastruktūras attīstī-
bai Smiltenes novadā (DI), veidojot 
grupu dzīvokļus ar 16 vietām, dienas 
aprūpes centru bērniem, speciālās 
darbnīcas, kā arī daudzfunkcionālo 
aprūpes centru.”

IEŅĒMUMI
Pašvaldības 2020. gada pamat-

budžeta kopējie ieņēmumi plāno-
ti 19 951 881 euro, kuros ietilpst 
pašvaldības nodokļu ieņēmumi 
– 40% jeb 8 063 533 euro no ko-
pējiem ieņēmumiem, tai skaitā  ie-
dzīvotāju ienākuma nodokļa ap-
joms budžetā plānots 7 277 461 
euro apmērā, savukārt nekustamo 
īpašuma nodokli plānots iekasēt 
758 426 euro apmērā. Būtisku paš-
valdības pamatbudžeta ieņēmumu 
daļu veido transfertu ieņēmumi –  
2020. gada budžetā šie ieņēmumi 
kopumā plānoti 11 091 950  euro 
apmērā (56% no kopējiem ieņē-
mumiem), tos veido mērķdotācijas, 
kas tiek saņemtas no atsevišķām 
ministrijām un pašvaldībām – pare-
dzētas galvenokārt pedagogu darba 
samaksai, kā arī ES fondu fi nansēto 
projektu īstenošanai un pašvaldību 
maksājumiem par izglītības pakal-
pojumiem. Ieņēmumi no maksas 
pakalpojumiem un citi pašu ieņē-
mumi šogad plānoti 631 511 euro 
apmērā. Lielāko daļu plānots ieka-

sēt kā maksu par izglītības pakalpo-
jumiem,  par telpu un zemes nomu 
un īri un citi ieņēmumi no maksas 
pakalpojumiem.  Nenodokļu ieņē-
mumus 2020. gadā plānots saņemt 
164 887  euro apmērā. Šos ieņē-
mumus veido ieņēmumi no dividen-
dēm, procentu ieņēmumi no kontu 
atlikumiem, valsts un pašvaldību 
nodevas, naudas sodi un sankcijas, 
kā arī ieņēmumi no pašvaldības īpa-
šumu pārdošanas.

IZDEVUMI
Smiltenes novada pašvaldības 

2020. gada pamatbudžeta kopējie 
izdevumi plānoti 25 643 009 euro. 
Izdevumi pēc savas ekonomiskās 
būtības iedalīti deviņās funkcionāla-
jās kategorijās. No kopējiem izdevu-
miem 8 446 756 euro jeb 33% plā-
noti 38 projektu īstenošanai.    

Tāpat kā iepriekšējos gados, 
lielākais izdevumu īpatsvars ir iz-
glītības nodrošināšanai – 48% jeb 
12 201 747 euro.  Šo izdevumu daļu 
veido pirmsskolas, vispārējās un in-
terešu izglītības iestāžu izdevumi, 
pedagogu atlīdzība, izglītības papil-
du pakalpojumi par skolēnu pārva-
dājumiem, norēķini ar citu novadu 
pašvaldībām par izglītojamiem, bu-
džetā plānoti izdevumi 1. – 9. klašu 
izglītojamo ēdināšanai, kā arī līdz-
fi nansējums 16 izglītības projektu 
realizēšanai. Izglītības projektiem 
plānots fi nansējums 3 188 247 eiro, 
kas ir vairāk kā 26% no kopējiem iz-
glītības izdevumiem. 

Nākamais lielākais izdevumu 
īpatsvars  17% jeb 4 262 590 euro 
ir plānoti ekonomiskajai darbī-
bai, kas ir par 51% jeb 4 442 413 
euro mazāk nekā iepriekšējā gada 
sākotnējā plānā. Samazinājums ir 
saistīts ar projekta plānveidīgu rea-
lizāciju. Šo budžeta sadaļu veido iz-

devumi vispārējiem nodarbinātības 
veicināšanas pasākumiem un eko-
nomiskās darbības atbalstam. Šajā 
funkcijā līdzfi nansējums plānots 11 
infrastruktūras projektu realizēšanai 
3 570 861 euro apmērā.

Pašvaldības teritoriju un mā-
jokļu apsaimniekošanai šogad plā-
nots izlietot 2 372 717 euro jeb 9% 
no kopējiem izdevumiem, kurus 
veido dzīvojamo un nedzīvojamo 
namu apsaimniekošanas un uzturē-
šanas izdevumi, izdevumi ielu ap-
gaismošanai, kā arī citi ar teritoriju 
apsaimniekošanu saistīti izdevumi 
un līdzfi nansējums 4 projektu reali-
zēšanai. 

Atpūtas (tai skaitā sports), kul-
tūras un reliģijas funkciju nodroši-
nāšanai pašvaldības pamatbudžetā 
paredzēti 8% jeb 2 067 337 euro, 
kas ir par 6,25% mazāk nekā iepriek-
šējā gada sākotnējā plānā. Šajā bu-
džeta sadaļā ietilps kultūras, sporta 
un mūžizglītības pārvaldes, kultūras 
centra, sporta centra, novada biblio-
tēku, kultūras un sporta pasākumu iz-
devumi, kā arī fi nansējums  156 865 
euro apmērā 4 projektu īstenošanai.  

Sociālai aizsardzībai paredzēti 
8% izdevumu jeb 2 145 956 euro, 
kas ir par 33% vairāk nekā iepriekšē-
jā gada sākotnējā plānā. Šie līdzek-
ļi paredzēti pašvaldības sociāliem 
pabalstiem, sociālajam dienestam, 
bāriņtiesai, atlīdzībai aizbildņiem 
un audžuģimenēm, bērna piedzim-
šanas pabalstiem, izmitināšanai pan-
sionātos, mājas aprūpei,  īslaicīgās 
sociālās aprūpes gultām, dotācijām 
biedrībām un nodibinājumiem so-
ciālajā jomā un projektiem. Sociālās 
aizsardzības projektiem plānots fi -
nansējums 1 092 332 euro apmērā, 
lielākais fi nansējuma apjoms pare-
dzēts projektam „Sociālo pakalpoju-
mu infrastruktūras attīstība Smilte-

nes novadā (Deinstitucionalizācija)” 
–  1 045 705 euro. 

Vispārējiem valdības dienes-
tiem šogad pamatbudžetā plānots 
1 697 890 euro jeb 7% no kopē-
jiem izdevumiem.  Tie ir Smiltenes 
novada domes un pagastu pārvalžu 
izdevumi, kā arī procentu izdevumi 
par aizņēmumiem no Valsts kases, 
kas nepieciešami, lai nodrošinātu 
pašvaldības realizējamo projektu 
fi nansēšanu. Kopumā pašvaldības 
saistību apmērs no 2020.gada pa-
matbudžeta ieņēmumiem bez mērķ-
dotācijām sastāda 6,62% (2019. 
gadā 13,61%). 

Vides aizsardzībai 2020. gadā 
pamatbudžetā plānots 605 603 
euro, kas sastāda 2% no kopējiem 
izdevumiem. Šajos izdevumos ie-
tilpst teritoriju kopšana – notekūde-
ņu apsaimniekošana, ziedu stādīju-
mu, zaļās zonas uzturēšana, atkritu-
mu apsaimniekošana, koku kopšana 
un pārvietojamo tualešu uzturēšana, 
ziedu stādījumu ierīkošana, kapsētu 
uzturēšana. Sabiedriskās kārtības 
un drošības nodrošināšanai plāno-
ti izdevumi 208 510 euro apmērā, 
tos veido Smiltenes novada Pašval-
dības policijas izdevumi. Veselības 
aprūpei no pamatbudžeta līdzek-
ļiem piešķirti 80 659 euro, tai skai-
tā fi nansējums piecu pagastu feld-
šeru punktu uzturēšanai.

Izdevumu finansēšanai tiks 
izmantots naudas līdzekļu atli-
kums norēķinu kontos, kas sastā-
da 2 908 626 euro un aizņēmumi 
Valsts kasē projektu īstenošanai 
2 782 502 euro. 

Plašāka informācija www.smil-
tene.lv, sadaļā „Pašvaldība” – Bu-
džets. 

Marita Mūze, 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Smiltenes evaņģēliski luteris-
kās baznīcas jumta atjaunošanas 
pirmā kārta ir noslēgusies projekta 
„Gaismas ceļš cauri gadsimtiem” 
(Nr. ERAF/551SAM/2016/I/02) īs-
tenošanas ietvaros.

2019. gada nogalē Smiltenes 
evaņģēliski luteriskai baznīcai 
apritēja 160 gadi kopš beidzamās 
tās lielās pārbūves un paplašinā-
šanas. Baznīcā, paralēli notieko-
šajiem atjaunošanas darbiem. Šai 
gadskārtai tika veltīta īpaša uz-
manība – 18. oktobrī notika svēt-
ku dievkalpojums, 14. septembrī 
restaurētā torņa smailes gaiļa un 
lodes prezentācija, 17. oktobrī 
tā uzstādīšana, 14. un 20. – 22. 
septembrī logu un mūra restau-
rācijas meistarklase, 19. oktobrī 
koncerts.2019. gada 19. decembrī 
Būvniecības Valsts kontroles bi-
rojs pieņēma ekspluatācijā Smil-
tenes baznīcas jumta atjaunošanas 
būvdarbu pirmo kārtu, būvdarbus 
veica SIA „VELVE AE”, būvdar-
bu līguma summa 205494,74 euro 
ar PVN 248648,64 euro.

Jumta atjaunošanas būvniecības 
kopējās izmaksas, ieskaitot autor-
uzraudzību un būvuzraudzību,  ir 
256337,64 euro, tai skaitā publisko 

tiesību juridiskās personas, Eiropas 
Reģionālā attīstības fonda fi nansē-
jums 150 000,00 euro, Smiltenes 
novada domes dotācija 50 000,00 
euro un privātpersonu, uzņēmumu  
mērķziedojumi.

2020. g. 11. janvārī, iesākot 
Smiltenes pilsētas simtgades pasā-
kumu norisi, ar pašvaldības atbalstu 
tika rīkots komponista Jāņa Lūsēna 
un Smiltenes kora „Lidojums” au-
torkoncerts. Smiltenes evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā pulcējās vairāk 
kā 800 cilvēki no novada un plašas 
apkārtnes.  Koncerta laikā, izmanto-

jot sienas projekcijas, tika prezentēta 
ekspozīcija „Smiltene un smiltenieši 
laikmetu griežos,” kas ietver 19. gs – 
21. gs. Smiltenes kā pilsētas tapšanu, 
zelta laikmetus, kara gadus, sociālis-
ma laiku, šodienas foto liecības. Šī 
foto ekspozīcija turpmāk kalpos kā 
kultūrtūrisma produkts Smiltenes 
evaņģēliski luteriskās baznīcas tel-
pās.

Reinis Kulbergs,
Smiltenes evaņģēliski luteriskās 

baznīcas mācītājs 
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Pašvaldību atkritumu apsaim-
niekošanas uzņēmums SIA „ZAAO” 
(ZAAO) atgādina, ka Smiltenē, Lim-
bažu ielā 8 atrodas EKO laukums 
jeb šķiroto atkritumu pieņemšanas 
laukums. EKO laukuma pakalpoju-
mi kļūst arvien populārāki, gada lai-
kā apmeklētāju skaits pieaudzis par 
34 procentiem.

Visbiežāk uz EKO laukumu 
iedzīvotāji nogādā jaukto iepakoju-
mu – makulatūru, metālu, dažādus 
pārstrādei derīgus polimēra izstrā-
dājumus. Arī stikla burkas un pude-
les bieži tiek atpazītas kā pārstrādei 
derīgas un nodotas EKO laukumos. 
Arvien populārāk kļūst uz EKO 
laukumu bez maksas nogādāt no-
lietotu sadzīves elektrotehniku, par 
maksu – lielgabarīta atkritumus.

EKO laukumā bez maksas no pri-
vātpersonām pieņem pudeļu un burku 
stiklu, papīru, kartonu, polietilēna 
izstrādājumus – pārtikas, sadzīves ķī-
mijas un kosmētikas iepakojumam iz-
mantotas pudeles, kannas (ar apzīmē-
jumu LDPE un HDPE), PET dzērienu 
pudeles, metālu, visa veida nolietotu, 
neizjauktu vai neizkomplektētu sa-
dzīves elektrotehniku, luminiscentās 
spuldzes, baterijas, akumulatorus, 

Smiltenes EKO laukumā 
pieejamie pakalpojumi

koka paletes, logu stiklu un lietošanai 
derīgus apavus. Ierobežotā daudzumā 
bez maksas iespējams nodot arī krā-
su bundžas (10 l no mājsaimniecības 
gadā), riepas (4 gab. no fi ziskas per-
sonas gada laikā). Par maksu EKO 
laukumā tiek pieņemti lielgabarīta 
(mēbeles, matrači, u.c.) atkritumi, za-
ļie un celtniecības atkritumi.

EKO laukuma pakalpojumus 
aicinām izmantot arī juridiskām 
personām, kuras neizmanto ZAAO 
pakalpojumu materiālu savākšanai 
no uzņēmuma teritorijas. Plašāku 
informāciju iespējams uzzināt uzņē-
muma mājas lapā www.zaao.lv, pie 
EKO laukuma pārziņa vai sazinoties 
telefoniski ar klientu apkalpošanas 
speciālistiem pa tālr. 64281250.

Smiltenes EKO laukuma darba laiks:
Pirmdienās –  10.00 – 19.00;
Otrdienās –  10.00  – 19.00;
Trešdienās –  slēgts
Ceturtdienās – 10.00 – 19.00;
Piektdienās –  10.00 – 19.00;
Sestdienās –  12.00 – 16.00;
Svētdienās – slēgts

 Zane Leimane,
SIA „ZAAO” sabiedrisko attiecību 

speciāliste

30. janvārī noslēdzies projekts 
„Smiltenes novada pašvaldības ceļu 
rekonstrukcija, II. kārta” Nr. 18-09-
A00702-000017, kas tika iesniegts 
Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai Latvijas Lauku at-
tīstības programmas 2014. – 2020. 
gadam pasākuma „Pamatpakalpo-
jumi un ciematu atjaunošana lauku 
apvidos” ietvaros. 

Projekta mērķis ir atbalstīt in-
vestīcijas publiskās ceļu infrastruk-
tūras kvalitātes uzlabošanai lauku 
teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdar-
bību un saglabātu apdzīvotību. 

Projekta rezultātā ir rekonstruēti 
pašvaldības autoceļi: Otkari – Zariņi 
(Bilskas pag.) 3,84 km, Ozolkalnu 
ceļš (Brantu pag.) 0,90 km, Kažau-
či – Liepkalni (Smiltenes pag.) 0,74 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienesta

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

km, Jaunbilska – Strē-
beles (Smiltenes pag.) 
2,43 km, Smiltene 
– Stariņi (Smiltenes 
pag.) 1,59 km, Paltnie-
ku ceļš (Brantu pag.) 
0,35 km, Ķempes – 
Kamolkalns (Variņu 
pag.) 4,29 km. Projek-
ta „Smiltenes novada 
pašvaldības ceļu re-
konstrukcija, II. kār-
ta” kopējās izmaksas 
ir 1 200 619,87 euro, 
no kurām publiskais 
fi nansējums ir 1 020 156,24 euro.

Projektēšanas darbus veica SIA 
„Vertex projekti”, būvuzraudzību 
nodrošināja SIA „1PAC”, bet būv-
darbu izpildi veica SIA „8 CBR”, 

2020. gada 6. februārī Smiltenes 
novada būvvalde pieņēma eksplua-
tācijā projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/034 
„Mācību vides uzlabošana Smiltenes 
vidusskolā” ietvaros Smiltenē, Dak-
teru ielā 27, uzbūvēto internāta ēku. 

Internāta ēkas būvdarbi tika uz-
sākti 2019. gada 7. februārī un pa-
beigti 2020. gada 24. janvārī. Kopējā 
internāta ēkas platība ir 1267,6 m², 
tā būvēta trīs stāvos un ir aprīkota ar 
centralizēto elektroapgādi, ūdens-
apgādi, apkuri un kanalizāciju. Tu-
vāko mēnešu laikā ēka tiks aprīkota 
ar vajadzīgo inventāru. Lai padarītu 
teritoriju ap internātu ainaviskāku, 
līdz 2020. gada 1. jūnijam vēl tiks 
veikti teritorijas apzaļumošanas 
darbi 740 m² apjomā.

Internāta ēkas būvniecības ko-
pējās izmaksas, tai skaitā būvdarbu 
autoruzraudzība un būvuzraudzība, 
ir 1 634 257,18 eiro. 

Projekts „Mācību vides uzla-
bošana Smiltenes vidusskolā” Nr. 
8.1.2.0/17/I/034 tiek realizēts dar-
bības programmas „Izaugsme un 
nodarbinātība” 8.1.2. specifi skā at-
balsta mērķa „Uzlabot vispārējās 
izglītības iestāžu mācību vidi” otrās 
projektu atlases kārtas ietvaros. Pro-
jektu paredzēts īstenot līdz 2021.
gada 31. augustam. 

Noslēgušies Smiltenes vidusskolas 
internāta ēkas būvniecības darbi

Projekta mērķis ir uzlabot mā-
cību vidi Smiltenes vidusskolā, vei-
cot ieguldījumus un attīstīt esošo 
infrastruktūru, lai sekmētu plānoto 
kompetenču pieejā balstītā vispā-
rējās izglītības satura pakāpenisku 
ieviešanu. 

Projekta kopējās izmaksas ir 
7 425 585,11 euro, no kurām  Eiro-

pas Reģionālās attīstības fonda līdz-
fi nansējums ir 1 875 655,00 euro, 
Valsts budžeta dotācijas pašvaldī-
bām 770 698,15 euro.

Ira Punkstiņa,  
Attīstības un plānošanas nodaļas

projektu vadītāja 

Svētdien, 23. febru-
ārī, plkst. 12.00 Palsmanes 
kultūras namā norisināsies 
Palsmanes pirmsskolas iz-
glītības iestādes un Zvied-
rijas latviešu organizēts 
literārs pasākums, kur tiks 
prezentēta jauna grāmata 
„Samīļo savu valodiņu”, 
tajā iekļauti Smiltenes un 
citu novada bērnu rakstīti 
un ilustrēti dzejoļi. Pa-
sākumā sagaidāmi bērnu 
dzejoļu priekšlasījumi un 
citi priekšnesumi. Visi mīļi 
gaidīti! 

Pasākuma laikā godi-
nās jaunos dzejoļu autorus, 
viņu skolotājus un vecākus. 
Bērniem būs iespēja satikt 
jaunus draugus un priecā-
ties par pašu izveidotu grā-
matiņu „Samīļo savu va-
lodiņu!”.  Kopumā iesūtīti 
107 dzejoļi un ilustrācijas. 
Šajā projektā Smiltenes no-
vads ir ļoti plaši pārstāvēts 
un darbi iesūtīti no Vari-
ņiem, Bilskas, Smiltenes 
un Blomes. Piedalījās arī 
dalībnieki no citām Lat-
vijas vietām – Valmieras, 
Rencēniem, Slokas, Ozol-
niekiem, Jelgavas un Rī-
gas, kā arī dzejoļi ir iesūtīti 
no Zviedrijas, Spānijas un  
Norvēģijas, kur latviešu 
bērni cenšas nepazaudēt 
savu saikni ar Latviju un 
latviešu valodu. 

Dalībnieki no Zviedri-
jas arī viesosies Palsmanes 
kultūras namā, lai ietu ro-
taļās un priecātos kopā ar 
visiem grāmatas autoriem. 

„Samīļo savu valodiņu”

Diasporā dzīvojošiem latviešiem ir ļoti svarīgi 
nepazaudēt saikni ar savu tēvzemi un valodu. 
„Sūtīsim mīlestības pilnus sveicienus latviešu 
bērniem visā pasaulē,” pārliecināta ir  projek-
ta koordinatore un grāmatas redaktore Ingūna 
Pētersone. 

Gatavojoties pasākumam un iespaidojoties 
no bērnu sirsnības, arī projekta vadītāja Inguna 
Pētersone radīja dzejoli: 

Katrā mazā sirsniņā mīlestības daudz. 
Viss, it viss, kam staro tā gaismai pretī sauc. 
Katra sīka lāsīte, kas vīd koku zaros,
Mīļvārdiņu ieskauta, zelta stariem staros. 
Satiksies ar sirsniņu, vārdu un ar domu,
Piebērs brīnumdarbiem pilnu savu ceļasomu. 
Katra mīļa sirsniņa satikšanos gaida.
Re, tur citas sirsniņas pretī silti smaida! 
                              /Inguna Pētersone/

Visi mīļi aicināti uz grāmatas atvēršanas 
svētkiem un lai skaista satikšanās!

Pasākums tiek īstenots konkursa „Remig-
rācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās” 
piešķirtā  fi nansējuma ietvaros.

Linda Beitika, 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

SIA „Ceļinieks 2010” un SIA „Ķi-
kuti-99”. 

Zelma Mičule,
Attīstības un plānošanas nodaļas

projektu vadītāja

Piedalies ikgadējā iedzīvotāju aptaujā par 
Smiltenes novada pašvaldības darbu

Līdz 2020. gada 7. martam 
Smiltenes novada dome aicina no-
vada iedzīvotājus, uzņēmējus pie-
dalīties ikgadējā iedzīvotāju ap-
taujā, kuras mērķis ir noskaidrot 
viedokli par dzīves vidi Smiltenes 
novadā un pašvaldības darbu aiz-
vadītājā gadā, sekmējot iedzīvotā-
ju līdzdalību Smiltenes novada at-
tīstības programmas īstenošanā.

Nemainīgi aptaujā aicinām no-
vērtēt dažādu tehnisko infrastruk-
tūru (piemēram, par ielu/ceļu, ielu 
apgaismojumu, tūrisma un publisko 
teritoriju infrastruktūru, atkritumu 
apsaimniekošanu, namu apsaimnie-
košanu u.c.) un iedzīvotāju dzīves 

vides (izglītības, kultūras, sporta 
u.c.) pakalpojumu pieejamību un 
kvalitāti pilsētā un pagastos. Aptau-
jā ietverti arī vairāki jauni jautājumi, 
lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli 
par aktuāliem jautājumiem. Saņem-
to datu mērķis ir iegūt informāciju 
par iedzīvotāju apmierinātību un to, 
kā tā ir mainījusies pēdējos gadu 
laikā. Anketā kopumā ir iekļauti 11 
jautājumi.   

Aicinām iedzīvotājus būt ak-
tīviem, atvēlēt laiku un izteikt vie-
dokli par dzīves vides pakalpojumu 
pieejamību un kvalitāti Smiltenes 
novadā. Iegūtā informācija un ie-
dzīvotāju sniegtie ieteikumi tiek 

pārrunāti nodaļu un iestāžu vadītāju 
sanāksmēs un ņemti vērā, plāno-
jot darbus. Aptauja tiek organizēta 
jau astoto gadu, tā ir anonīma, un 
iegūtie rezultāti tiek izmantoti un 
publicēti tikai apkopotā veidā. Ar ie-
priekšējo gadu aptaujas rezultātiem 
var iepazīties sadaļā „Sabiedrības 
līdzdalība”. 

Anketu aicinām aizpildīt elek-
troniski Smiltenes novada mājas 
lapā www.smiltene.lv, savukārt dru-
kātā veidā tās būs pieejamas Smilte-
nes novada domē, Tūrisma informā-
cijas centrā, pagastu pārvaldēs.  

Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Autoceļš Smiltene – Stariņi.

Jaunā internāta ēka pie Smiltenes vidusskolas.
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Iedzīvotāju ievērībai:
Smiltenes Valsts un pašvaldības vienotais klientu 
apkalpošanas centrs (turpmāk – VPVKAC) 
informē:

No 2020. gada 24. februāra Valsts ieņēmumu 
dienests (turpmāk – VID) klātienes pakalpoju-
mus ārpus Rīgas klientiem, t.sk. arī Smiltenē VID savus klientus pieņems 
divas darba dienas nedēļā šādā laikā:

pirmdienās no plkst.8.30 līdz 12.00, no plkst.12.30. līdz 18.00; • 
ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00, no plkst.12.30. līdz 17.00. • 

VID kontaktinformācija:
Konsultants Smiltenē, tālrunis 67120098
Konsultatīvā tālruņa 67120000 darba laiks:  P. – C. 8.15 – 17.00; Piekt-
dien 8.15 – 15.45

VID aicina savus jautājumus sūtīt, izmantojot EDS sadaļu “Sarakste ar 
VID”, vai arī uz e-pasta adresi vid@vid.gov.lv, parakstītus ar drošu elektro-
nisko parakstu.
Izvēloties sadaļu „Sazinies ar mums”, uz EDS tiks novirzīts automātiski. 
Pārējā laikā darbinieki VPVKAC var sniegt atbalstu un palīdzību darbam 
ar VID EDS. Atgādinām, ka VID iestādes pakalpojumus elektroniski, kā arī 
uzrakstīt iesniegumu klātienē var  Smiltenes novada VPVKAC, Dārza ielā 
3, Smiltenē, kā arī izmantojot elektroniskās deklarēšanas sistēmu VID mājas 
lapā https://eds.vid.gov.lv/login/ un e-pakalpojumus  portālā www.latvija.lv.

Smiltenes Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas cen-
trs informē:
VPVKAC apmeklētājus pieņem un sniedz interesējošo informāciju katru 
darba dienu
Darba laiks: P. 8.00 – 18.00;  O.; T., C;  8.00 – 17.00; Pk. 8.00 – 16.00
Domes administrācijai pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 13.00
Klientu apkalpošanas centrs strādā bez pusdienu pārtraukuma
Informāciju un konsultācijas var saņemt:

vēršoties personīgi Dārza ielā 3, Smiltenē
zvanot 64707588, 20022348
zvanot 66954850 (par pakalpojumiem)
sūtot elektronisko pastu uz:
dome@smiltene.l v
smiltene@pakalpojumucentri.l v  (par valsts iestāžu pakalpojumiem)
iesniegt  e-iesniegumu , izmantojot portālu www.latvija.lv;

Specialistu pieņemšanas laiki:
VSAA speciālisti klātienē pieņem: 
Otrdienās no 9.00 – 12.30    13.00 – 16.00.
VZD speciālisti klātienē pieņem:
Pirmdienās no 9.00 – 13.00  14.00 – 17.00
VID speciālisti klātienē pieņem: 
Pirmdienās  no 8.30 – 12.00   12.30 – 18.00.
Ceturtdienās  no 8.00 – 12.00  12.30 – 17.00.

SIA Smiltenes NKUP ziņas!
Piegādājot SIA „Smiltenes 

NKUP” rēķinu ar Latvijas Pasta 
starpniecību,  no 1. marta mainīta 
maksa par rēķina nosūtīšanu (1,50 
EUR, ar PVN). Aicinām klientus 
reģistrēt savu E-kabinetu mājas lapā  
www.smiltenesnkup.lv. Reģistrējo-
ties E-kabinetā turpmāk saņemsiet 
savus rēķinus bez maksas, varēsiet 
ūdens skaitītāju rādījumus nodot 
elektroniski, kā arī saņemt dažādu 
aktuālu informāciju ātri un ērti. Ne-
skaidrību gadījumā aicinām zvanīt 
darba laikā pa tālruni 26182972.

Mūsu uzņēmuma interneta 
vietnē ir pieejama interaktīvā karte 
par ūdenssaimniecības pakalpoju-
miem. Tajā varat atrast informāci-
ju par jebkuras Smiltenes novada 
mājsaimniecības izmantotajiem 
ūdenssaimniecības pakalpojumiem 
(ūdens, kanalizācija un asenizāci-
ja), ko sniedz mūsu uzņēmums. 

Mēs esam pirmie un pašlaik arī 
vienīgie Latvijā, kas ieviesuši šādu 
uzskatāmu karti sadarbībā ar pa-
kalpojumu uzskaites programmas 
uzturētāju SIA „VAR Datu sistē-
mas” un ģeogrāfi skās informācijas 
sistēmas uzturētāju SIA „Enviro-
tech”. Kompānija SIA „VAR Datu 
Sistēmas” ir pieredzējis uzņēmums 
darbā ar namu apsaimniekotājiem. 
Kompānija SIA „VAR Datu Sistē-
mas” ir izstrādājusi un uztur prog-
rammu WinNams, un, pateicoties 
šai sadarbībai, mēs jau otro gadu 
sagatavojam rēķinus saviem klien-
tiem tieši ar šo moduli. Kompāni-
ja SIA „Envirotech” ir vadošais 
ģeogrāfi skās informācijas sistēmu 
(ĢIS) uzņēmums Latvijā ar plašu 
pieredzi uzņēmumu ĢIS izveidē 
un uzturēšanā. Daudzās organizāci-
jās, tajā skaitā arī SIA „Smiltenes 
NKUP”, ĢIS ir kļuvis par būtisku 
infrastruktūras daļu, kas ir neaiz-

vietojama ikdienas darbā.
Šobrīd uzņēmuma darbinieku 

telefonos jau ir pieejama šī kopīgi 
izveidotā karte ar darbam nepiecie-
šamo informāciju, lai ikdienā mak-
simāli īsā laikā varētu noskaidrot 
ūdensvada un kanalizācijas tīklu 
atrašanās vietas, atrast objektus, 
pakalpojuma veidu katram īpašu-
mam un vēl citu informāciju.

Realizējot Eiropas Savienī-
bas Kohēzijas fonda līdzfi nansētos 
projektus, pēdējos gados daudzviet 
pilsētā un pagastos ir izbūvēti jauni 
centralizētās ūdensapgādes un ka-
nalizācijas tīkli ar atzariem līdz ne-
kustamo īpašumu (zemes gabalu) 
robežai. Lai legāli pieslēgtos šiem 
atzariem un saņemtu ūdensapgādes 
un/vai kanalizācijas pakalpojumus, 
objektu īpašniekiem nepieciešams 
pieprasīt tehniskos noteikumus un 
pēc izbūves noslēgt līgumu ar SIA 
„Smiltenes NKUP”, taču daudzi 
pieslēgumus ir veikuši patvaļīgi un 
izmanto pakalpojumus, par tiem 
nemaksājot.

SIA „Smiltenes NKUP” katru 
gadu konstatē vairākus gadījumus, 
kad nekustamie īpašumi bez saska-
ņošanas pievienoti centralizētajai 
ūdensapgādes un/vai centralizētajai 
kanalizācijas sistēmai, nenoslēdzot 
ar mums līgumu par pakalpojumu 
lietošanu. Iepriekš minētā karte 
dod mums iespēju vizuāli uztvert 
informāciju par īpašumiem un tiem 
nodrošinātajiem pakalpojumiem. 
Tehniskās iespējas sniedz iespēju 
pārliecināties par sniegto pakalpo-
jumu uz vietas, pie katra īpašuma. 
Informācija, pēc pakalpojuma līgu-
ma noslēgšanas vai pārslēgšanas, 
reizi diennaktī aktualizējas auto-
mātiski.

Šogad SIA „Smiltenes NKUP” 
turpinās pārbaudīt ūdensapgādes un 

notekūdeņu kanalizācijas sistēmas 
pieslēgumus Smiltenes novadā, tā-
pēc aicinām pašus īpašniekus būt 
atbildīgiem un legalizēt izbūvētos 
pieslēgumus, kā arī  noslēgt līgumu 
par katru pakalpojumu, kurš tiek iz-
mantots.

Ja nekas netiks darīts, lai risi-
nātu radušos situāciju par nelegāla-
jiem pieslēgumiem, gala rezultātā 
notiks nelegālā ūdensapgādes un/
vai kanalizācijas pakalpojuma at-
slēgšana no maģistrālajiem tīkliem, 
kā arī kompensācijas piedzīšana no 
īpašnieka tiesvedības ceļā, saskaņā 
ar Latvijas Republikas 2016. gada 
22. marta MK noteikumu Nr. 174 
„Noteikumi par sabiedrisko ūdens-
saimniecības pakalpojumu sniegša-
nu un lietošanu” 53. – 55. punktā 
minēto kārtību, kas nosaka, kā tiek 
aprēķināta kompensācija par ūdens-
saimniecības pakalpojumu lietoša-
nas noteikumu pārkāpšanu. Ūdens, 
kas netiek uzskaitīts tā lietotājam, 
var izmaksāt ļoti dārgi, kas nozīmē, 
ka pie minimālā caurules diametra, 
var nākties maksāt līdz pat 1300,00 
EUR. Ja nelikumīgi tiek lietots gan 
ūdens, gan kanalizācija, tad kom-
pensācija var sasniegt pat 3000,00 
EUR apmēru.

SIA „Smiltenes NKUP” aici-
na līdz š.g. 31. martam pieteikties 
pakalpojumu lietotājus, kuriem 
līdz šim nav bijis noslēgts līgums 
par atbilstoša pakalpojuma sa-
ņemšanu, un bez soda sankci-
jām legalizēt īpašumam izbūvēto 
pieslēgumu. Kā arī aicinām tos 
pakalpojuma lietotājus, kuriem 
ir kādas neskaidrības vai jautā-
jumi, griezties SIA „Smiltenes 
NKUP”.

SIA „Smiltenes NKUP” 

Valsts un pašvaldības vienotais 
klientu apkalpošanas centrs

12. februārī norisinājās ikga-
dējais karjeras izglītības pasākums 
„Ēnu diena”, kurā jau vairākus 
gadus piedalās Smiltenes novada 
pašvaldība, aicinot skolēnus iepa-
zīt pašvaldības speciālistu darba 
ikdienu un izaicinājumus. Šogad 
uz Smiltenes novada pašvaldības 
piedāvātajām vakancēm atsaucās 7 
jaunieši no Smiltenes vidusskolas, 
Grundzāles pamatskolas un Gulbe-
nes ģimnāzijas.

Pašvaldībā strādā dažādu jomu 
speciālisti, tādējādi varam sniegt 
vērtīgu pieredzi un palīdzēt jaunie-
šiem izvērtēt savu nākotnes pro-
fesiju. Pirms tikšanās ar izvēlētās 
profesijas pārstāvjiem, ēnotājiem 
tika izrādīta domes ēka un sniegts 
neliels ieskats vairāku nodaļu dar-
binieku un domes vadības pienāku-
mos un ikdienas darbos.

Dāniels un Aleksis no Grundzā-
les pamatskolas iepazina Tūrisma 
informācijas centra tūrisma organi-
zatora ikdienu un guva ieskatu tū-
risma jomā. Puiši redzēja, kā notiek 
klientu apkalpošana, uzzināja visu 
par tūrisma organizatoru ikdienā 
veicamajiem darbiem, mārketinga 
aktivitātēm, sadarbības projektiem 
un citām aktualitātēm. Abiem pui-
šiem bija liels prieks uzzināt vairāk 
par šo profesiju, jo no malas liekas, 
ka darbs ir vienkāršs, bet patiesībā 

Ēnu dienā jaunieši iepazīst Smiltenes novada pašvaldības darbu

šajā darbā ir jāprot un jāpār-
zina ļoti daudzas un dažādas 
lietas. Abi puiši teica, ka arī 
nākamajā gadā izmantos ie-
spēju un dosies ēnot kādu 
profesiju, jo tas ir lielisks 
veids,  kā iepazīt un saprast, 
vai šis darbs ir saistošs.

Karīna un Elīna no Gul-
benes ģimnāzijas iepazina 
nekustamo īpašumu speciā-
lista un sabiedrisko attiecī-
bu speciālista ikdienu. Elī-
na: „Uz šo tikšanos braucu 
ar jūtamu satraukumu, nezinot, kā 
viss norisināsies. Taču, ienākot do-
mes ēkā, tiku patīkami sagaidīta. 
Tikšanās ar sabiedrisko attiecību 
speciālistēm bija ļoti informatīva, 

kas palīdzēja kaut nedaudz sako-
pot domas par nākotnes profesijas 
izvēli. Ēnu diena ir ideāls variants, 
lai saprastu, vai izvēlētā profesija ir 
tā, ar kuru vēlētos nodarboties ik-

dienā. Aicinu ikvienu izmantot šo 
iespēju, jo pēc šodienas pieredzes 
varu droši apgalvot, ka Smiltenē ir 
ļoti pozitīvi un sabiedriski dažādu 
profesiju pārstāvji!”

Karīna, kura iepazina nekusta-
mo īpašumu speciālista profesiju, 
atzina, ka diena bija izdevusies: 
„Mani sagaidīja smaidīga un ko-
munikabla profesijas pārstāve, kura 
ļoti nepiespiestā sarunā pastāstīja 
par sava darba specifi ku. Devā-
mies arī stundu garā pastaigā, lai 
aplūkotu Smilteni un nekustamos 
īpašumus, tā guvu priekštatu un in-

formāciju ne tikai teorētiski, 
bet arī praktiski. Sanāca arī 
satikt mērnieku, kā arī tiku 
informēta par to, cik svarīga 
ir spēja sadarboties. Priecā-
jos, ka bija iespēju satikt arī 
sabiedrisko attiecību speciā-
listes, kuras iepazīstināja ar 
Smiltenes novada pašval-
dības un Smiltenes novada 
Kultūras centra darbu.”

Savukārt Renārs, Olafs 
un Krišjānis no Smiltenes vi-
dusskolas iepazinās ar Smil-
tenes novada Kultūras centra 

skaņu un gaismas operatora darba 
pienākumiem. Jaunieši atzina, ka 
pavadītās stundas bija interesantas, 
daudz jauna uzzināts, jo no malas 
viņiem likās, ka darbs ir ļoti vien-

kāršs, bet patiesībā ir daudz nian-
ses, kas ir jāpārzina –  gan skaņa, 
gan gaisma iepriekš ir jānoregulē 
un jāsaprogrammē. Jaunieši savu 
nākotnes profesiju vēlas saistīts ar 
tehnoloģijām, tāpēc ļoti novērtē 
Ēnu dienu, jo šādā veidā ir iespē-
ja iepazīt profesijas un noskaidrot, 
vai tie atbilst tam, ko vēlētos apgūt 
turpmāk.

Šodien visā Latvijā norisinā-
jās izglītības organizācijas Junior 
Achievement Latvia (JA Latvia) 
organizētais karjeras izglītības pa-
sākums, kur ēnotājus ar dažādām 
profesijām iepazīstināja 1695 ēnu 
devēji no visas Latvijas, kopumā 
piedāvājot 10450 vakances. Sko-
lēnu pieprasītākā nozare šogad bija 
medicīna. Ēnu dienas mērķis ir vei-
cināt skolēnu izglītības satura sa-
saisti ar reālo dzīvi, palīdzot skolē-
niem mērķtiecīgi plānot savu karje-
ru, izdarīt izvēli par savu nākotnes 
profesiju un atbilstoši sagatavoties 
darba tirgum. Darba devējiem sa-
vukārt tā ir laba iespēja veidot sava 
uzņēmuma atpazīstamību un pie-
saistīt nākamos kolēģus.

Paldies jauniešiem par dalību 
Ēnu dienas pasākumā. Lai izdodas 
nākotnē izvēlēties savu īsto profe-
siju!

Marita Mūze, 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Ēnotāji tiekas ar domes izpilddirektoru A. Lapiņu.

Ēnotāji iemēģina skaņas un gaismas pulti. 
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Smiltenes novada dome 2020.
gada 18. martā rīko vairākas paš-
valdības nekustamo īpašumu at-
kārtotas izsoles: 

- Dakteru iela 37-2, Smiltenē, 
kadastra numurs 9415 900 1120. 
Atsavināmais nekustamais īpašums 
sastāv no dzīvokļa 36,1 m2 platībā, 
361/1551 kopīpašuma domājamās 
daļas no daudzdzīvokļu mājas, 
361/1551 kopīpašuma domāja-
mās daļas no saimniecības ēkas un 
361/1551 kopīpašuma domājamās 
daļas no mājai piesaistītā zemes 
gabala. Izsoles objekta sākumcena 

Notiks pašvaldības nekustamo īpašumu atkārtotas izsoles
noteikta 2720,00 euro. 

- Dakteru iela 37-4, Smiltenē, 
kadastra numurs 9415 900 1119. 
Atsavināmais nekustamais īpašums 
sastāv no dzīvokļa 20,3 m2 platībā, 
203/1551 kopīpašuma domājamās 
daļas no daudzdzīvokļu mājas, 
203/1551 kopīpašuma domāja-
mās daļas no saimniecības ēkas un 
203/1551 kopīpašuma domājamās 
daļas no mājai piesaistītā zemes 
gabala. Izsoles objekta sākumcena 
noteikta 1720,00 euro. 

- „Mežciems”-9, Launkalnes 
pagastā, kadastra numurs 9470 900 

0334. Atsavināmais nekustamais īpa-
šums sastāv no dzīvokļa 54,3 m2 pla-
tībā un 543/5132 kopīpašuma domā-
jamās daļas no būvēm ar kadastra ap-
zīmējumu 9470 014 0143 001, 9470 
014 0143 002, 9470 014 0143 003 un 
543/5132 kopīpašuma domājamās 
daļas zemes ar kadastra apzīmējumu 
9470 014 0143. Izsoles objekta sā-
kumcena noteikta 1788 euro. 

- „Mežciems”-8, Launkalnes 
pagastā, kadastra numurs 9470 900 
0341. Atsavināmais nekustamais īpa-
šums sastāv no dzīvokļa 32,9 m2 pla-
tībā un 329/5132 kopīpašuma domā-

jamās daļas no būvēm ar kadastra ap-
zīmējumu 9470 014 0143 001, 9470 
014 0143 002, 9470 014 0143 003 un 
329/5132 kopīpašuma domājamās 
daļas zemes ar kadastra apzīmējumu 
9470 014 0143. Izsoles objekta sā-
kumcena noteikta 1308 euro. 

- „Veckainaiži”-3, Launkalnes 
pagastā, kadastra numurs 9470 900 
0330. Atsavināmais nekustamais 
īpašums sastāv no dzīvokļa 29,7 
m2 platībā, 290/2102 kopīpašuma 
domājamās daļas no daudzdzīvokļu 
mājas un 290/2102 kopīpašuma do-
mājamās daļas no mājai piesaistītā 

zemesgabala (kadastra apzīmējums 
9470 004 0086). Izsoles objekta sā-
kumcena noteikta 500,00 euro. 

Iepazīties ar izsoles noteiku-
miem var www.smiltene.lv sada-
ļā „Izsoles” un Smiltenes novada 
domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smil-
tenes 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.

Smiltenes novada Pašvaldī-
bas policija (SNPP) 2020. gada 
janvāra mēnesī sastādījusi 13 ad-
ministratīvo pārkāpumu proto-
kolus, no kuriem 12 par Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodek-
su un 1 par Smiltenes novada do-
mes saistošo noteikumu pārkāpu-
miem.

Smiltenes novada Pašvaldības 

Smiltenes novada Pašvaldības policijas atskaite par janvāri
policija janvāra mēnesī uzsāka pa-
stiprinātu kontroli par apstāšanās 
un stāvēšanas noteikumu ievēro-
šanu Smiltenē, Daugavas ielas un 
Baznīcas laukuma  ceļa posmā.

41 gadījumos automašīnu va-
dītājiem tika atgādināts par „Ceļu 
satiksmes noteikumu” 116. punktu, 
kas nosaka, ka transportlīdzekļus 
atļauts apstādināt un novietot stāvē-

Īstenots apmācību projekts „Eneagramma – efektīvs instruments 
personības izaugsmei!”

Biedrība „Smiltenei un Latvi-
jai” īstenojusi apmācību projektu 
„Eneagramma – efektīvs instru-
ments personības izaugsmei!” sadar-
bībā ar Abulas lauku partnerību, 
Lauku atbalsta dienestu un Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīs-
tībai, Latvijas Lauku attīstības prog-
rammas līdzfi nansējumu. Kopējās 
apmācību projekta izmaksas bija 
1000,00 euro, no kurām 900,00 euro 
fi nansēja Lauku atbalsta dienests.

Apmācību programmas no-
saukums: „Eneagramma – efektīvs 
instruments personības izaugs-
mei!”. Eneagramma (http://www.
eneagramma-9zimes.lv/eneagram-
ma-ista/) – mācība par deviņiem 
personības raksturu tipiem, kuras 
nosaukums ir cēlies no grieķu va-
lodas ennea – deviņi un gramma – 
zīmes. Šodien pasaulē Eneagramma 
ir pazīstama kā viens no spēcīgāka-
jiem sevis iepazīšanas un pārmaiņu 
instrumentiem, ar kuras palīdzību 
cilvēks iepazīst sevi, atpazīt sava 

rakstura fi ksācijas, ierauga savus 
neapzināti veidotos aizsardzības 
mehānismus un beidzot saprot „kā-
pēc mana dzīve, mani draugi, mans 
darbs, mani prieki un pārdzīvojumi 
ir tieši tādi, kādi tie ir”. Taču Ene-
agramma neaicina mūs kavēties pa-
gātnē. Nav svarīgi, no kurienes mēs 
nākam, bet gan, uz kurieni ejam? Tā 
ļauj mums katram saprast savas rīcī-
bas motivāciju, un beidzot ieraudzīt 
savas dzīves patiesos uzdevumus un 
aicinājumu. Sava Eneagrammas tipa 
noteikšana ir tikai sākums, jo Ene-
agrammas mērķis nav ielikt cilvēku 
kādā noteiktā „kastē”. Gluži pretēji, 
tā parāda kā no šīs „kastes” izkļūt. 
Atpazīstot savu tipu, mēs dodam 
sev iespēju pārvarēt ierobežojumus 
un soli pa solim ieraudzīt un reali-
zēt savu potenciālu. Iepazīstoties ar 
Eneagrammu, mūsu priekšā atklājas 
dziļa, diezgan sarežģīta un ļoti pre-
cīza karte, kas palīdz orientēties cil-
vēka rakstura tendencēs un izturēša-
nās veidos. Ja cilvēks ir diezgan labi 

sevi iepazinis (nedzīvo lielās ilūzi-
jās pats par sevi), tad, iepazīstoties 
ar sava tipa aprakstu, var piedzīvot 
milzīgu emocionālu diskomfortu, jo 
Eneagrammas tipu apraksti sniedz 
tik detalizētu ieskatu mūsu uzvedī-
bas šablonu pasaulē, ka ir grūti tam 
noticēt. Vai „kāds” ir slepus mani 
vērojis un vēlāk to visu sīki aprak-
stījis grāmatā?! Ir taču lietas, kuras 
par mani neviens nevarētu zināt, un 
ir mazliet neērti lasīt par tām veikalā 
nopirktā grāmatā. Ir tāda sajūta – it 
kā katrs teikums pie mana tipa ap-
raksta sāktos ar personīgu uzrunu 
man. Parasti cilvēkiem nepatīk atzīt, 
ka viņi ir TAS tips. Ja kādam jau pašā 
sākumā ļoti patīk savs tips, tad tas, 
visticamāk, nav viņa īstais tips. „Ja 
Tev kāds cilvēks nepatīk, Tev īstenī-
bā nepatīk viņā kaut kas, kas ir daļa 
no Tevis paša. Mūs netraucē tas, kas 
nav daļa no mums pašiem” Herma-
nis Hese (vācu rakstnieks).

Eneagrammu kā efektīvu per-
sonīgās un profesionālās izaugsmes 

instrumentu sekmīgi izmanto dau-
dzās pasaules valstīs gan biznesa, 
gan privātajā vidē. Tā nav nedz pli-
ka psiholoģija, nedz izplūdusi mis-
tika. Tas ir cilvēku transformējošs 
instruments, kur ar skaidru izpratni 
par cilvēka psiholoģiju mēs varam 
atklāt savus dziļumus un uzdrošinā-
ties doties elpu aizraujošā piedzīvo-
jumā – sevis iepazīšanā. Tā iezīmē 
cilvēka attīstības ceļu, veicina pār-

maiņas sevī.
Apmācību projekta ietvaros di-

vas janvāra sestdienas pieredzējusi 
un erudīta Eneagrammas pasnie-
dzēja Elita Moiseja iepazīstināja 
apmācību dalībniekus ar deviņiem 
personības raksturu tipiem – Per-
fekcionistu, Palīdzētāju, Veiksmī-
go, Individuālistu, Novērotāju, 
Lojālo skeptiķi, Dzīves baudītāju, 
Izaicinātāju un Vidutāju. Elita Mo-
iseja ir uzņēmēja, NP Properties 
(industriālo parku attīstītājs) valdes 
priekšsēdētāja. Eneagrammu kā 
profesionālās un personīgās izaug-
smes instrumentu studē un izmanto 
ikdienā kopš 2012. gada. Sertifi cē-
ta Eneagrammas Institūta (ASV) 
pasniedzēja. Dalās savās zināšanās, 
vada seminārus un apmācības, kā 
arī turpina pilnveidoties, regulāri 
apmeklējot Eneagrammas seminā-
rus Eiropā un ASV.

Lāsma Vilkasta,
Biedrības „Smiltenei un Latvijai” 

projekta koordinatore

šanai vienā rindā paralēli brauktu-
ves malai. „Latvijas administratīvo 
pārkāpumu kodeksā” 149.10 panta 
devīta daļā paredz atbildību par šo 
noteikumu neievērošanu,  uzliekot 
naudas sodu transportlīdzekļa vadī-
tājam trīsdesmit euro apmērā.

Par stāvēšanu 326. ceļa zīmes 
darbības zonā:

Atgādinām un lūdzam ievērot, 

ka Smiltenē ceļa posmos Daugavas 
ielas 4 – Kalna iela un Raiņa ielas 
2 – Kaļķu ielai ir 326. ceļa zīmes 
„Apstāties aizliegts” darbības zona. 
„Latvijas Administratīvo pārkāpu-
ma kodeksa” 149.10. panta piek-
tās daļas 11. punkts nosaka, ka par 
stāvēšanu 326. ceļa zīmes darbības 
zonā uzliek naudas sodu transportlī-
dzekļu vadītājiem četrdesmit euro 

apmērā.
Šobrīd Smiltenē, Kaļķu ielā 

ir brīvi pieejams stāvlaukums 
automašīnu novietošanai.  

Cienīsim viens otru un ievēro-
sim ceļu satiksmes noteikumus!

28 65 99 33  vai   110

Smiltenes novada 
Pašvaldības policija

Smiltenes novada Izglītības 
pārvalde Jaunatnes starptautis-
ko programmu aģentūras pro-
jekta „Atbalsts darba ar jaunatni 
sistēmas izveidei Smiltenes no-
vadā” projekts īstenots Izglītī-
bas un zinātnes ministrijas Jaunatnes 
politikas valsts programmas 2019. 
gadam valsts budžeta fi nansējuma 
ietvaros, ir uzsākusi brīvprātīgā dar-
ba organizēšanu Smiltenes novada 
jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 
gadiem ar mērķi veicināt brīvprātīgā 
darba sistēmas izveidošanu un ie-
viešanu praksē, apliecinot personas 
pieredzi, kas gūta veicot brīvprātī-
go darbu, sniegt trešajām personām 

Smiltenes novada Izglītības pārvalde uzsāk 
jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanu

pārskatāmu, salīdzināmu un ticamu 
informāciju par pienākumiem, kurus 
jaunietis veicis pie konkrētā brīvprā-
tīgā darba organizētāja, kā arī par 
brīvprātīgā darba veikšanai veltīto 
laiku un tā ietvaros iegūtajām un 
pilnveidotajām prasmēm.

Jauniešu brīvprātīgā darba uz-
devumi ir sniegt iespēju jauniešiem 
neatkarīgi no dzimuma, izcelsmes, 
reliģiskās piederības, politiskajiem 

Jaunatnes starptau  sko
programmu aģentūra

uzskatiem un citiem soci-
āliem, fi ziskiem vai ģeogrā-
fi skiem nosacījumiem, iegūt 
jaunas zināšanas, prasmes un 
iemaņas sociālo un profesio-

nālo pieredzi.
Atbilstoši Brīvprātīgā darba li-

kuma 3. pantam brīvprātīgo darbu ir 
tiesības organizēt biedrībām un no-
dibinājumiem, tai skaitā arodbied-
rībām un to apvienībām; valsts un 
pašvaldību iestādēm; politiskajām 
partijām un to apvienībām; sociāla-
jiem uzņēmumiem. 

Lai kļūtu par brīvprātīgo dar-
binieku Smiltenes novadā apmeklē 
Smiltenes novada mājas lapu www.

smiltene.lv vai klātienē Smiltenes 
novada Izglītības pārvaldi un iepa-
zīsties ar informāciju:

1. Iepazīsties ar nolikumu „Par 
jauniešu brīvprātīgā darba organizē-
šanas un uzskaites kārtību Smiltenes 
novadā”;

2. Aizpildi „Pieteikuma anketu 
brīvprātīgā darba veikšanai”, tādē-
jādi reģistrējoties Smiltenes novada 
brīvprātīgo darbinieku datu bāzē.

3. Ja Tev vēl nav 17 gadi, Smil-
tenes novada Izglītības pārvaldē ie-
sniedz „Rakstisku vecāku vai aizbil-
dņa atļauju”.

4. Izglītības pārvaldē saņem 
„Brīvprātīgā darba stundu uzskaites 

grāmatiņu”.
5. Noslēdz „Līgumu par brīv-

prātīgā darba veikšanu” ar brīvprā-
tīgā darba devēju. Informāciju par 
brīvprātīgā darba devējiem iegūsi 
Izglītības pārvaldē.

6. Krāj stundas un saņem „Smil-
tenes novada domes apliecinājumu” 
par nostrādātajām stundām reizi gadā 
Brīvprātīgo godināšanas pasākumā. 
Apliecinājums būs kā pierādījums 
iegūtajai pieredzei, prasmēm un ie-
maņām, kuru varēsi pievienot CV.

Evija Kindzule, 
Izglītības pārvaldes vadītājas 

vietniece

Izglītība
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Aizvadītais mēnesis Smiltenes 
mūzikas skolai bijis notikumiem un 
sasniegumiem bagāts. 

No 23. līdz 25. janvārim Jāzepa 
Vītola Mūzikas akadēmijā jau div-
desmit piekto reizi pēc kārtas norisi-
nājās Latvijas mūzikas skolu Pūša-
minstrumentu un sitaminstrumentu 
izpildītāju konkurss, kurā piedalījās 
četri mūsu skolas audzēkņi – Anna 
Celmiņa (eifonijs) un Alise Dreima-
ne (eifonijs), Pēteris Poikāns (tuba), 
Andris Pulčs (trompete). 6. trompe-
tes klases audzēknis Andris Pulčs 
(pedagogs Jānis Vilks, koncertmeis-
tare Inga Strazdiņa), izpildot L. van 
Bēthovena „Vācu deju” un J. Bo-
brovska „Skercino”, ieguva 3. vietu, 
savukārt 7. eifonija klases audzēkne 
Alise Dreimane (pedagogs Pēteris 
Vilks, koncertmeistare Inga Strazdi-
ņa) uz mājām pārveda Atzinību.

Šogad konkurss bija veltīts iz-
cilā vācu komponista Ludviga van 
Bēthovena 250. dzimšanas dienai. 
Konkursā piedalījās 186 mūziķu no 
50 mūzikas skolām un mūzikas vi-
dusskolām. 

Jauno ģitāristu panākumi 
valsts konkursā

28. janvārī Alfrēda Kalniņa 
Cēsu mūzikas vidusskolā norisinā-
jās Latvijas profesionālās ievirzes 
mūzikas izglītības iestāžu izglītības 
programmas „Stīgu instrumentu 
spēle – Ģitāras spēle audzēkņiem” 
valsts konkursa II kārta.

Šoreiz ar labiem panākumiem 
startēja 2. ģitārspēles klases audzēk-
nis Renārs Vikmanis, kas ieguva 
2. vietu un tika izvirzīts uz konkursa 
finālu. Tāpat panākumus guva 
3. ģitārspēles klases audzēkņi And-
ris Skujiņš  un Rūdolfs Indrēvics, 
kas konkursā izcīnīja 3. vietas.

Konkursa otrajā kārtā kopumā 
piedalījās 6 audzēkņi no Smiltenes 
mūzikas skolas. Līdzās jau iepriekš-
minētajiem, konkursā uzstājās arī 
Hugo Pakalns, Gustavs Dankbārs, 

Audzēkņi tika vērtēti četrās ve-
cuma grupās, un konkurss norit trīs 
kārtās: pirmā kārta mūzikas skolā, 
kurā piedalās visi audzēkņi, otrā 
kārtā – reģiona mūzikas vidusskolā, 
trešā kārta – fi nāls Rīgā, kas norisi-
nāsies no 18. līdz 19. februārim. 

Vienas no skanīgākajām bal-
sīm – Smiltenē

Savukārt 5. februārī četri kora 
klases audzēkņi piedalījās solo dzie-
dāšanas konkursā „Vidzemes cīrulī-
ši”, kas norisinājās Alfrēda Kalniņa 
Cēsu Mūzikas vidusskolā. 

5. kora klases audzēkne Keita 
Lukstiņa (pedagoģe Dzidra Jēkab-
sone, koncertmeistare Zinta Koka-

re) konkursā ieguva 1. 
vietu, 2. vietu – 4. kora 
klases audzēknis Val-
ters Kvelde (pedagoģe 
Aija Elmane, koncert-
meistare Inga Rācene), 
savukārt 3. vietu – 7. 
kora klases audzēkne 
Ance Anita Moruza 
(pedagoģe Baiba Žē-
bina, koncertmeistare 
Zaiga Rozenberga). 

Mūzikas un mākslas skolu jau-
no solo dziedātāju konkurss „Vidze-
mes cīrulīši” norisinājās jau septīto 
reizi. Plašās intereses dēļ konkurss 
gadu gaitā ir izaudzis no reģionāla 
līdz valstiska līmeņa konkursam, 
pulcējot konkursantus no visas Lat-
vijas. Šogad konkursā piedalījās 
dalībnieki no Amatas, Ādažiem, 
Babītes, Cēsīm, Ķekavas, Ikšķiles, 
Jūrmalas, Ogres, Rīgas, Sējas, Si-
guldas, Smiltenes, Staiceles, Valkas 
un Valmieras.

Jaunos solo dziedātājus konkur-
sā vērtēja profesionāļi – operas so-
listi un vokālie pedagogi. Konkursa 
noslēgumā laureāti sniedza koncertu 

Jaunā gadā – jauni sasniegumi Smiltenes mūzikas skolas audzēkņiem

Andris Pulčs ar pedagogu un 
kcm. Ingu Strazdiņu.

Anna Celmiņa, Alise Dreimane, Pēteris Poikāns 
ar kcm. Ingu Strazdiņu.

Ance Anita Moruza ar ped. Baibu 
Žēbinu un kcm. Zaigu Rozenbergu.

Keita Lukstiņa ar ped. Dzidru 
Jēkabsoni.

Jānis Žagariņš ar ģitāristu konkursa II kārtas 
dalībniekiem.

un tika apbalvoti Koncertzāles „Cē-
sis” Kamerzālē. Tā bija neatsvera-
ma pieredze jaunajiem solo māksli-
niekiem uzstāties plašākas publikas 
priekšā.

Arī turpmāk gaidāms kon-
kursiem bagāts laiks

Paralēli intensīvajam mācību 
un ieskaišu laikam, arī februāra iz-
skaņā un martā gaidāms darba pilns 
periods kā audzēkņiem, tā pedago-
giem. Tā piemēram, 28. februārī 
skolas audzēkņi piedalīsies Starp-
tautiskajā pūšaminstrumentu spēles 
jauno izpildītāju konkursā „WIND 
STARS 2020”, 4. martā –  klavier-
spēles audzēkņi uzstāsies IX Jauno 
izpildītāju konkursā Gaujienā, 11. 
martā – reģionālajā konkursā mūzi-
kas literatūrā un solfedžo „Emīlam 
Dārziņam – 145”, 18. – 19. martā – 
VI Starptautiskajā L. Garūtas jauno 
pianistu konkursā un 26. martā – 
„The 13th International Festival of 
Programme piece Music as Visual 
World of Sounds”, Lietuvā. 

Sanita Bukava, 
Smiltenes mūzikas skolas direktora 

vietniece

Ričards Žukovskis. Savukārt au-
dzēkņus centīgi konkursam gatavo-
ja skolas pedagogs Jānis Žagariņš.

Jaunais mācību gads  Palsmanes 
pirmsskolā iesākās ar jaunu mācību 
saturu, mācību formām un jaunu 
attieksmi. Tie ir jauni izaicinājumi 
katram pirmsskolā iesaistītajiem – 
gan bērniem, vecākiem, gan darbi-
niekiem. Radoša izdoma, pozitīva 
attieksme un sadarbība ir galvenie 
atslēgas vārdi. Prieks, ka kompeten-
ču ieviešanā iesaistās visas iestādes 
vecuma grupas un darbiņi priecē 
gan bērnus, gan pedagogus. Lūk, 
daži piemēri, kā dienas tiek iekrā-
sotas. Lai labāk iepazītu dzīvniekus 
un dabu tika gatavoti pasaku tēli, tad 
biļetes un  spēlēts teātris pēc pasa-
ku un pašu sacerējumiem. Pētīts  un 
eksperimentēts, kas ir balts, un kas 
ir melns. Bērniem īpaši patīk māj-
turības nodarbības, kurās paši prot 
spiest sulu, gatavot salātus, cept va-
feles un vēl daudzas citas praktiskas 
un sadzīviskas lietas. 

Arī jaunais gads atnāca iestādē 

Jaunais mācību gads  Palsmanes pirmsskolā

ar jaunu  izaicinājumu – „mazi solīši 
top lieli” jeb, kurš pirmais noies 2020 
soļus ar pierādījumiem. Vispirms tika  
skaitīti soļi tuvākajā apkārtnē. „Sau-
līšu” grupas bērni skaitīja līdz 100, 
„Bitītes” līdz 40. Pēc katriem noie-

tiem 40 vai 100 soļiem tika uzņemta 
bilde kā pierādījums, ka ir to pavei-
kuši. Paši mazākiem „Ežuki” solīšus 
skaitīja kāpjot augšā, lejā pa trepēm. 
Dodoties uz tuvāko mežiņu mazie 
„Ežuki” ne tikai skaitīja soļus, bet 

arī pētīja pēdu nospiedumus. Taču 
„Mārītes” bija ļoti mūsdienīgas un 
skaitīšanā izmantoja telefonu – soļu 
skaitīšanu. Lielie bērni skaitīja ar 
lielu atbildības sajūtu un aizrautību, 
mazākie bērni centās skaitīt līdzi.

Katra grupiņa izveidoja karti, 
kurā atspoguļots maršruts ar 2020 
soļiem. Lielie bērni zīmēja paši kar-
ti, kur bija devušies, citi iezīmēja 
noieto maršrutu jau gatavā kartē un 
pievienoja bildes. Vieni skaitīja so-
ļus telefonā ar soļu skaitītāju un pēc 
tam iegūto karti paši pēc saviem ie-
skatiem atdzīvināja.  Taču katra gru-
piņa spēja pierādīt, ka ir to paveiku-
ši. Bērniem bija ļoti liels prieks par 
skaitīšanu. Arī pēc noietiem 2020 
soļiem bērni paši skaitīja un stāstīja, 
cik līdz mežiņam, cik līdz vārtiņiem, 
līdz sporta zālei un citām vietām ir 
soļu. 

Katram no mums ir ļoti liels 
gandarījums par paveikto un seci-
nājums ir viens – mēs katru dienu 
darām ko jaunu, interesantu un va-
jadzīgu. Izaicinājumi jāpieņem un ar 
tiem jālepojas!!!

Alise Rozniece, 
pirmsskolas skolotāja

Iesākoties jaunajam mācību 
semestrim, Variņu pamatskolas 
kolektīvam bija iespēja radoši iz-
pausties un iepriecināt pašiem sevi, 
piedaloties Skolēnu pašpārvaldes 

Janvāra notikumu kaleidoskops Variņu pamatskolā
pam, Dāvidam, Nellijai, Kristeram, 
Sanijai, Agnesei, katram uzdāvinot 
mazu balviņu. Paldies par piedalī-
šanos un skaļus aplausus nopelnīja 
arī skolotājs Edgars, kurš savukārt 

uzteica Rūtu un Justīni par aktīvu 
piedalīšanos un pasākuma organi-
zēšanu. 

Ienākot skolā, katrs varēja ap-
lūkot skolēnu veidotos Barikāžu 

aktīvo meiteņu – Rūtas Karlīnas 
un Justīnes – organizētajā Krāsu un 
Stila nedēļā. Jaunāko klašu skolēni 
„krāsojās” dažādu krāsu apģērbos, 
bet vecāko klašu audzēkņu un sko-

lotāju uzdevums bija iejusties dažā-
du laiku un stilu apģērbos. 

Skolas līnijā meitenes pateicās 
atraktīvākajiem skolēniem: Hugo, 
Martai, Amēlijai, Rihardam, Krista-

Valters Kvelde ar ped. Aiju Elmani un 
kcm. Ingu Rāceni.
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Jaunais gads Smiltenes 
pilsētas bērnudārzā „Pīlā-
dzītis” iesākās ar Ziemas-
svētkos atcelto bluķa vilk-
šanas pasākumu. Sākotnēji 
„Bluķa vilkšana” tika plā-
nota 18. decembrī. Taču 
svētkus izjauca vētra, kas 
Smiltenes pilsētā plosījās 
šajā vakarā. Bērni nopietni 
visu decembra mēnesi bija 
gatavojušies šim pasāku-
mam, mācījās dziesmas, 
tautas dziesmas un iepazina 
senās latviešu Ziemassvēt-
ku tradīcijas, kuru galve-
nais notikums bija bluķa 
vilkšana. Bērniem ļoti gri-
bējās pašiem piedalīties 
šajā rituālā un nosvinēt Zie-
massvētkus tā, kā tos svi-
nēja mūsu senči. Tādēļ, lai 
šis pasākums izdotos, tika 
uzaicināta Smiltenes pilsē-

Bērnudārzā „Pīlādzītis” bērniem patīk svinēt svētkus un priecāties
ir pagājis un sācies jaunais gaismas 
pieauguma periods.  Tad sekoja blu-
ķa vilkšana ar virvēm apkārt visam 
„Pīlādzītim”, lai visbeidzot uguns-
kurā to kopā ar visiem aizgājušā 
gada  grūtumiem un nedienām sa-
dedzinātu. Latviešu tautas tradīciju 
kopšana dod piederības un kopības 
sajūtu, tāpēc tās ir jākopj un jātur 
cieņā. Tajās ir tāds spēks! „Pīlādzī-
ša” bērniem patīk svinēt svētkus un 
priecāties.

Jaunajā gadā bērni turpina arī 
apgūt jaunas zināšanas un mācīties. 
Balstoties uz kompetenču pieeju 
izglītībā, janvāra mēnesī visu ve-
cumu bērnu grupiņas apguva visu 
par pretstatiem. Atbilstoši bērnu ve-
cumposmam, mazākie bērni apguva 
visu, kas saistās ar pretstatiem dabā 
– dienu un nakti, gaismu un tumsu. 
Bērni meklēja un mēģināja saskatīt 
un saprast, kādi pretstati ir apkār-
tējos priekšmetos un viņu tuvākajā 

apkārtnē. Attiecīgi vecāko grupiņu 
bērni to visu apguva padziļināti. 
Viņi novēroja, veica eksperimentus, 
izdarīja secinājumus. Pretstatus bēr-
ni saskatīja ne tikai savā apkārtnē un 
dabā, bet arī cilvēku emocionālajos 
stāvokļos. Visa iestāde šomēnes 
bija pretstatu pilna. Tie atspoguļojās 
bērnu zīmējumos, aplikācijās un ra-
došajos kopdarbos. Piemēram, „Bi-
tīšu” grupas bērni, kuriem ir pieci 
gadi, kopīgi pagatavoja maketu ar 
Saules sistēmu un Mēnesi. Tas pa-
līdzēja bērniem saprast, kur pa nakti 
paliek Saule un kāpēc naktī ir tumšs. 
Eksperimentos viņi noskaidroja, kā 
rodas ēnas, un demonstrēja saviem 
grupas biedriem ēnu teātri. Mācīties 
bērniem patīk, un viņi novērtē au-
dzinātāju pūles padarīt šīs mācības 
interesantākas. Bērni vienmēr ir at-
vērti pārmaiņām un jauniem izaici-
nājumiem. 

  Z. Troiņikova-Eglīte

tas Kultūras centra folkloras 
kopa „Rudzupuķe”, kurai ir 
liela pieredze mūsu tautas 
tradīciju kopšanā un popula-
rizēšanā. Atceltais pasākums 
notika 6. janvārī, kad bērni 
atgriezās mācību iestādē pēc 
skolēnu ziemas brīvlaika.

6. janvāra priekšpusdie-
nā bērni ar visiem iestādes 
darbiniekiem pulcējās ies-
tādes estrādē, lai piedzīvotu 
šo seno rituālu. Šoreiz laika 
apstākļi bija ļoti piemēro-
ti svētku svinēšanai un bija 
pat diezgan ziemīgi. Bēr-
nudārznieku saime, kopā ar 
folkloras kopu, skandējot 
Ziemassvētku dziesmas, iz-
spēlēja gaismas un tumsas 
cīņu. Rotaļā vilks simbolizē-
ja tumsu, bet aita – gaismu. 
Aita šajā cīņā uzvarēja un nu 
visdziļākais tumsas periods 

Iestādes vadītāja Santa Rudzīte kopā ar Juris Krūmiņu 
no folkloras kopas „Rudzupuķes” velk bluķi.

laika maketus. Tos veidot aicināja 
skolotāja Daiga Ērmane. Pieminot 
1991. gada janvāra notikumus, sko-
lotāja organizēja konkursu 5.– 9. 
klašu skolēniem „Piemini!” 

Janvārī skolotāji Daiga, Ineta, 
Edgars, Inga un Ausma aicināja ko-
lēģus vērot mācību stundu kādā no 
savām klasēm, lai dalītos ar kolē-

ģiem prasmē organizēt mūsdienīgu 
sadarbību ar skolēniem, radot viņos 
interesi un vēlmi izzināt pasauli 
caur sava mācību priekšmeta priz-
mu. 

Katras klases skolēnu vecāku 
pārstāvji sanāca kopā, lai pārrunātu 
par notikušajiem pasākumiem un 
ierosinātu jaunus. Tādējādi tagad 

Variņu pamatskolai ir savs konts 
sociālā tīkla Facebook vietnē, kura 
izveidotāja un administrētāja ir Ve-
cāku padomes pārstāve Ilze Krevi-
ca. 

Pateicoties Martas mammai 
Ilzei Krevicai, kura uzaicināja po-
dologu Sniedzi Krēgeri un kos-
mētiķi Lieni Salmiņu, skolēni un 

skolotāji noklausījās izglītojošu 
lekciju par personīgo higiēnu. Po-
doloģe stāstīja par pareizu kāju un 
pēdu kopšanu gan pusaudžiem, 
gan bērniem, kā arī par biežāk sa-
stopamajām kāju kaitēm. Par sejas 
ādas tipiem un arī sejas ādas, īpaši 
problemātiskas, pareizu kopšanu 
pastāstīja kosmētiķe. Daudzie sko-

lēnu jautājumi meistarēm liecināja, 
ka šī tēma ir viņiem interesanta. 

Mācību darbam, mijoties ar 
skolēnu un viņu vecāku organizēta-
jām aktivitātēm, ir pagājis pirmais 
2020. gada mēnesis. Gaidīsim, ko 
atnesīs februāris!

Ilze Miķelsone,
skolotāja

Smiltenei šogad svinam 100, 
Smiltenes vidusskolas Aerobikas 
festivālam – 20 gadu jubileju. Smil-
tenes jubilejas svinību moto „Stipri 
cilvēki, stipra pilsēta” lieliski sa-
skan arī ar Smiltenes vidusskolas 
Aerobikas festivāla dziļāko būtību. 
Lai tajā piedalītos, dalībniekiem ne-
pieciešama gan fi ziskā izturība, gan 
emocionālā noturība. Bet pāri visam 
zālē virmoja prieks par iespēju pie-
dalīties un sagādāt neaizmirstamus 
brīžus saviem uzticamajiem skatī-
tājiem. Pasākuma laikā Smiltenes 
novada Kultūras centra zālē brīvu 
vietu nebija…

Septīto astoto klašu grupā 
uzvarēja 7.c klase (audzinātā-
ja – Ārija Veitmane), bet 9. – 12. 
klašu grupā – 12.b klase (audzi-
nātāja – Elita Tilčika). Aerobi-

Aerobikas festivālam – 20!

kas festivāla 9. – 12. klašu grupas 
čempioni ieguva arī Absolventu 
ceļojošo kausu. Ja būtu vēl viens 
absolventu kauss, viņi to doto 9.b 
klasei (audzinātājs – Jurģis Jurka).

Taču uzvarētājs bija ikviens, kurš 
piedalījās – skatītāju mīlestību, ska-
ļus aplausus un SIA „VIBO” vadītā-
jas Ineses Brakmanes brīnumgardās 
picas saņēma visi!

Smiltenes novada Izglītības 
pārvaldes balvas šogad aizceļoja 
pie 8.c (audzinātāja – Ilga Ozoliņa), 
11.a (audzinātāja – Ilma Reimane), 
12.a klases (audzinātāja – Lāsma 

Rābante) un skolotāju komandas.
Smiltenes novada Kultūras cen-

tra balvu  (kino apmeklējumu visai 
klasei un tās audzinātājai) nopelnīja 
7.a (audzinātāja – Aiga Sorokina) 
un 9.d klase (audzinātāja – Dace 
Rudzīte).

Īpašas skatītāju simpātijas iz-
pelnījās skolotāju komandas priekš-
nesums. Vairākas no skolotājām ir 
arī šīs skolas absolventes, taču tagad 
viņas visas vieno darbs Smiltenes 
vidusskolā. Brīnišķīgā priekšnesu-
ma autore – matemātikas skolotāja 
un nesen diplomētā sporta trenere 
Monta Konstante.

Paldies pasākuma organizatorei 
Ingai Deigelei un sponsoriem – SIA 
„Vibo” un A/S „Smiltenes piens”!

Teksts: Baiba Vahere

Septīto astoto klašu grupā uzvarēja 7.c klase (audzinātāja – Ārija Veitmane).

Nopelniem bagāts skolotājs, bet sirds dziļumos – Lizuma puika
Smiltenes vidusskolas ķīmi-

jas skolotājs Jānis Celmiņš par 
aizrautību un radošumu ķīmijas 
pasniegšanā un izcilu skolēnu 
sagatavošanu tālākajām stu-
dijām augstskolā nesen saņē-
ma augstu Latvijas Zinātņu 
akadēmijas un Rīgas Tehnis-
kās universitātes novērtēju-
mu – prestižo Emīlijas Gud-
rinieces balvu. Runājot par 
ķīmiju, skolotājam joprojām, 
tāpat kā studiju laikā, mirdz 
acis. Priecājoties par audzēkņu 
starptautiska mēroga sasniegu-
miem, Jānis Celmiņš domā, ka 
viņa misija ir – būt skolotājam! 

Ja par skolotāja dzīvi uzņem-
tu fi lmu, viņš pats par vienu no 
pirmajiem kadriem izvēlētos ienākša-
nu Smiltenes vidusskolā. „Vēl tagad 
spilgti atceros, kā skolotāja Dzidra 
Nātra ieveda mani tagadējā ķīmijas 
kabinetā, iepazīstināja ar skolēniem 

un jauniešiem piekodināja klausīt. 
Klasē iestājās kapa klusums… Biju 
tā uztraucies! Kaut iepriekšējā dienā 
skolotāji Nātras mani uzaicināja pie 

sevis, kur kopīgi izplānojām visu, ko 
pirmajā stundā darīsim. 

Prakses laikā man bija piesaistī-
ta arī klase. Viņiem – 17 gadi, man 

24. Ļoti labi sapratāmies. Arī vē-
lāk man nekad nav bijušas prob-
lēmas ar skolēnu uzvedību. Viņi 
mani uztver kā savējo, bet tajā 
pašā laikā nekad nepārkāpjam 
robežu, kad skolēns sāk kļūt par 
daudz savējais. 

Ķīmija mani aizrauj jau no 
pamatskolas. Biju viens no skolē-

niem, kuru sūtīja uz visām olimpi-
ādēm. Ja tās notika Rīgā, tad skolēnus 

parasti aizveda ekskursijā uz kādu 
no pētnieciskajiem institūtiem. 
Ļoti labi atceros pirmo ekskursiju 
uz Latvijas Organiskās sintēzes 

institūtu. Arī padomju laikos tur bija 
daudz sarežģītas aparatūras. Tas viss 
mani ļoti fascinēja.”

Skolotāji Nātras palīdz atklāt 
jaunas šķautnes…

Pirmajos studiju gados Jānis 
Celmiņš gribējis nākotni saistīt ar 
darbu laboratorijā. „Taču skolotāji 
Nātras man palīdzēja atklāt sevī jau-
nas šķautnes. Viņi prata tik lieliski 
motivēt skolotāja darbam! Redzot, 
cik šie skolotāji abi šeit veiksmīgi 
strādāja, pēc prakses vairs nešaubī-
jos, ka arī mana darba vieta būs sko-
la. Pēc obligātās sadales tiku nosūtīts 
uz Jaunpiebalgas vidusskolu, bet no 
1986. gada mana darba vieta ir Smil-
tenes vidusskola. Esmu ļoti pateicīgs, 
ka skolotāji Nātras mani pieņēma kā 
sava darba turpinātāju, nekad nelie-
dzot padomu vai atbalstu. Viņu iz-
virzītā latiņa bija augsta un uzskatīju 
par goda lietu – to nepazemināt.”

Darba augstākais novērtē-
jums – audzēkņu sasniegumi

Skolotājs Celmiņš, rādot Emī-
lijas Gudrinieces balvas simbolisko 
nozīmīti – pūcīti, atzīst, ka, protams, 
ir gandarījums. Tāpat kā par balvu 

„Gada skolotājs”, ko viņam pirms 
septiņiem gadiem piešķīra Latvijas 
Universitātes Ķīmijas fakultāte. „Zi-
nāmā mērā tā ir šo augstskolu patei-
cība par audzēkņiem, kuri ne vien 
bijuši izcili studenti, bet arī pēc tam 
daudz sasnieguši ķīmijas zinātnē un 
palīdzējuši Latvijas vārdam izskanēt 
daudzviet pasaulē.” Skolotājs ar lielu 
lepnumu stāsta par saviem audzēk-
ņiem, kuri abi, būdami gados jauni, 
jau ir zinātņu doktori – Andri Šutku 
un Jāni Rižikovu. 

„Tāpat lepojos ar saviem au-
dzēkņiem, kuri izvēlējušies skolotā-
ja profesiju. Varbūt kāds no viņiem 
kādreiz atgriezīsies Smiltenes vidus-
skolā un turpinās manu darbu. Vai 
strādājot laboratorijā, šodien izjustu 
tikpat lielu gandarījumu? – Nezinu!

Noteikti gribu uzsvērt, ka nees-
mu vienīgais labais skolotājs. Latvijā 
tādu ir ļoti daudz. Viņi visi deg par 

turpinājums 10. lpp.
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savu mācību priekšmetu un tad arī 
audzēkņi aizraujas līdzi.

Žūrija, piešķirot Emīlijas Gud-
rinieces balvu, ņēma vērā arī Smil-
tenes vidusskolas pagājušā gada 
centralizētā ķīmijas eksāmena re-
zultātus. 72% – tas ir mūsu līdz šim 
augstākais sasniegums, par ko arī 
milzīgs prieks. Bet tajā pašā laikā 
aiz tā visa ir smags darbs. Apkopēja 
bieži smejas, ka no skolas izeju viens 
no pēdējiem, viņa netiek tīrīt kabine-
tu. Bet gatavošanās novada un valsts 
olimpiādēm, kā arī eksāmeniem lie-
lākoties notiek pēcpusdienās un va-
karos. Nekad neesmu taupījis laiku, 
strādājot ar šiem jauniešiem.” 

Jānis Celmiņš, pieklājīgi atvai-
nojoties citu zinātņu pārstāvjiem, 
ķīmiju uzskata par aizraujošāko zi-
nātni. 

„Pievēršanās ķīmijai attīsta lo-
ģisko domāšanu un precizitāti, kas 
būtiskas ikvienam. Ne tikai tiem, 
kuri savu nākotni saistīs ar ķīmiju vai 
medicīnu. 

Ķīmija ir ļoti loģiska, aprēķinos 

balstīta zinātne, viena no cilvēces 
attīstības virzītājām. Tās pētījumos 
gūtās atziņas pielietojamas daudzās 
jomās. Viss šajā pasaulē lielākā vai 
mazākā mērā saistīts ar vielām un 
to pārvērtībām. Arī vissarežģītākās 
ierīces un aparatūras izgatavotas no 
kāda izejmateriāla...”

Eksperimentālie pārsteigumi
Skolotāju Celmiņu nekad nav 

saistījusi industriālā ķīmija, ražoša-
na. „Man vienmēr paticis atklāt kaut 
ko jaunu. Nespētu desmit gadus darīt 
vienu un to pašu. Kaut arī katra dar-
bība būtu „noslīpēta” līdz izcilībai.

Mani vienmēr visvairāk fasci-
nējusi ķīmijas eksperimentālā puse. 
„Pirmajos darba gados gadījušies 
arī dažādi kuriozi. Viens no tiem – 
atklātajā stundā, kurā manu darbu 
vērtēja komisija no Latvijas Univer-
sitātes. Jaucot piestā sēru ar nātriju, 
biju paņēmis par daudz lielu gabalu 
nātrija, tas „izlēca” laukā no piestas 
un gandrīz uzkrita virsū pirmajā solā 
sēdošajai pasniedzējai. Viņa, pro-
tams, smējās. Tagad, to atceroties, arī 
pašam nāk smiekli, bet toreiz biju tā 

pārbijies!
Otrs eksperiments, ko arī atce-

ros ar smaidu, notika Jaunpiebalgā. 
Kā jau jaunajam skolotājam, vēl pie-
trūka pieredzes, cik daudz kuru vielu 
ņemt. Bet, iegūstot sērūdeņradi, jārē-
ķinās ar ļoti nepatīkamu, puvušu olu 
smaku. Skolēni, to neizturējuši, izbē-
ga laukā. Klasē palika tikai viens.”

Muzicējis kopā ar Olgu Rajec-
ku, Nauri Puntuli un Valtu Pūci

Tāpat kā bez ķīmijas, skolotāja 
Celmiņa dzīve nav iedomājama bez 
mūzikas, kas ir viņa sirdslieta jau 
kopš skolas laikiem. „Esmu pabei-
dzis arī Gulbenes mūzikas skolas 
mežraga klasi. Taču man vienmēr 
paticis izmēģināt dažādus instrumen-
tus. Tagad šī pieredze noder, vadot 
bērniem un jauniešiem ģitāristu un 
perkusionistu pulciņu.

Studiju laikā muzicēju kopā ar 
toreiz jaunajiem mūziķiem Olgu Ra-
jecku, Nauri Puntuli un Valtu Pūci. 
Tā bija mana mūzikas augstskola,” 
smaida skolotājs. „Pēc tam darbu 
skolā apvienoju ar muzicēšanu da-
žādos estrādes ansambļos. 25 ga-

Smiltenes tehnikumā 7. feb-
ruārī notika Vecāku diena. No rīta 
tēti un mammas varēja piedalīties 
mācību stundās, pēc tam jaunieši 
viņiem sniedza svētku koncertu. 
Šajā mācību gadā paveikto rādī-
ja skolas jauktais koris (diriģente 
Baiba Žēbina, koncertmeistare 
– Inga Strazdiņa), deju kolektīvs 
„Amatnieki” (vadītāja – Anda 
Kalniņa, koncertmeistars – Juris 
Krūze), amatierteātris „Dramis” 
(režisore – Anita Bērziņa) un vo-
kāli instrumentālais ansamblis 
„Sudraba putni” (vadītājs – Gun-
tars Mednis).

„Katram stādam ir vajadzīgs 
laiks, lai uzziedētu, nestu augļus un 
sēklas. Tā arī mēs savas vēlmes ar 
varu īstenot nevaram. Taču neatlai-
dība, sīksta pacietība vainagojas pa-
nākumiem un palīdz arī mazā dārzā 
izaudzēt krāšņas rozes,” klātesošos 
uzrunāja Vecāku dienas pasākuma 
„Es tev dāvinu…” vadītāji Kintija 
Krinberga (3. viesnīcu pakalpojumu 
kurss) un Sandis Trūlis (3. ēdināša-
nas pakalpojumu kurss).

Šis mācību gads visiem skolu 
mākslinieciskās pašdarbības kolek-
tīviem īpašs ar spraigo gatavošanos 
XII Latvijas Skolu jaunatnes dzies-
mu un deju svētkiem. Arī Smiltenes 
tehnikuma audzēkņi daudz strādā, lai 
uz tiem tiktu. Vecāku dienas koncerts 
vienlaikus bija arī ieskats jauniešu 
sagatavotajā dziesmu un deju svētku 
programmā. 

Jaunieši rosināja ikvienu atmo-
dināt sevī brīnumdari, kurš jau šo-
dien un tepat var paveikt tik daudz! 

Bez jau minētajiem pašdarbības 
kolektīviem skatītājus izklaidēja arī 
siržu draudzene Zenta Pūcīte no šova 
„Siržu viesulis” un atraktīvā Ilvijas 
tante.

Laimīgi jutās audzēkņi, skatītāju 
pilnajā zālē saskatoties ar savējiem. 
Un tikpat priecīgi par to, ka viņu jau-
niešiem tehnikumā klājas labi, bija 
arī vecāki. Daudzi no viņiem atzi-
na – šādi pasākumi vieno un stiprina 
ģimeni, palīdz uzturēt saikni ar skolu 
un skolotājiem. Vairāki, lai atbrauk-
tu, bija mērojuši ļoti tālu ceļu, jo 
tehnikumā mācās jaunieši no visiem 
Latvijas novadiem.

„Viss ir nodrošināts! Jaunie-

dus mans sirds darbs bija popgrupa 
„Okey”. Joprojām nodarbojos ar pa-
sākumu apskaņošanu.” 

Ir jānoķer lielā „zive”!
Skolotājs Celmiņš ar savām zi-

nāšanām ķīmijā viegli varētu atrast 
labi atalgotu darbu ārzemēs, taču 
viņš ir Latvijas patriots un nespēj 
sevi iedomāties strādājam citā valstī. 
„Man visskaistākā un vistīrākā zeme 
ir Latvija! Kāpēc kaut kur skriet, ja 
tepat var atrast darbu, kas patīk? Es 
savējo nemainītu ne pret ko!”

Ja „laika mašīnu” varētu pa-
griezt pretējā virzienā un Jānis Cel-
miņš būtu tikko vidusskolu pabeidzis 
puisis, visticamāk, viņa ceļš atkal 
aizvestu turpat, kur jau reiz pirms 38 
gadiem – uz Latvijas Universitātes 
Ķīmijas fakultāti.

Bet sirds dziļumos viņš jopro-
jām ir Lizuma puika, kuram dabas 
tuvums un ikdienas darbi lauku sētā 
palīdz atpūsties daudz labāk, nekā 
masu pasākumu apmeklējumi. „Mani 
nekad nav fascinējušas lielpilsētas. 
Ja būtu izvēlējies strādāt kādā no zi-
nātniskajām laboratorijām vai Latvi-

jas Organiskās sintēzes institūtā, tad 
nāktos palikt Rīgā. Bet man labāk 
patīk mazpilsētā, kur dzīves ritms ir 
mierīgāks un nav tik daudz stresa.” 

Cilvēkos skolotājs Celmiņš vis-
augstāk vērtē godīgumu, atklātumu 
un vienkāršību. „Vīri, kuri man pa-
sniedza balvu, paši ķīmijā sasnieguši 
tādus augstumus! Bet saskarsmē ar 
apkārtējiem viņi ir vienkārši un sir-
snīgi, un arī skolotāju uztver kā savu 
sabiedroto. Tas bija ļoti patīkami. Ar 
lielu interesi izlasīju apbalvošanā uz-
dāvināto grāmatu par Emīliju Gudri-
nieci. Ļoti uzrunāja viņas atziņas un 
pārdomas par ķīmiķa mūžu, kurā ne 
viss ir tik skaists, kā varbūt izliekas 
no malas.”

Vai ir kas tāds, ko skolotājam 
vēl ļoti gribētos izdarīt? „Noķert lielo 
zivi! Lai varu nofotografēt un aizsū-
tīt mazdēlam! Citādi – viņš vienmēr 
ļoti lepojas ar saviem skaistajiem lo-
miem, bet man apnīk tā sēdēšana un 
gaidīšana, vienmēr kaut kas jāpada-
ra, kaut kur jāsteidzas…”

Teksts un foto: Baiba Vahere

Smiltenes tehnikumā Vecāku diena „Es tev dāvinu…”

šiem tikai jāmācās!”
„Paldies, ka šodien 

esiet šeit, kopā ar saviem 
bērniem,” klātesošos uzrunāja sko-
las direktors Andris Miezītis. “Viņi 
ir jūsu turpinājums! Mūs vieno ko-
pīgs darbs, lai šie jaunieši izaugtu 
par gudriem, Latvijai vajadzīgiem 
cilvēkiem. Darām visu iespējamo, lai 
mūsu audzēkņi ne tikai apgūtu savu 
izvēlēto profesiju, bet arī, lai pilnvei-
dotu sevi garīgi –  dziedot, dejojot 
un sportojot. Tas palīdz labāk izprast 
pasauli, sevi un citus, būs dvēseliskā-
kiem. 

Īpaši vēlos pievērst uzmanī-
bu pirmajiem kursiem. Viņiem nav 
viegli, jo daudzi pirmoreiz atrodas 
tik tālu no mājām… Taču arī tā ir ļoti 
vajadzīga dzīves skola – iemācīties 
būt patstāvīgiem, iztikt ar to, kas ir, 
saplānot mērķtiecīgi savu laiku utt. 

Mazliet jāatvainojas, ka jaunie-
šiem pēdējos gados jāsaspiežas vienā 
dienesta viesnīcā. Bet rudenī skolai 
atkal būs arī otra – skaista un rekons-
truēta dienesta viesnīca Kalnamuižā 
44.

Jaunieši ir dzīvespriecīgi un ak-
tīvi, kā tas šim vecumam piederas. 

Pārsvarā jau mums viss ir 
kārtībā. Visi labi saprotam, ka 
viņi vēl tikai mācās dzīvot.

Vecākiem šodien ir ļoti 
vienkārši izsekot, kā viņu bēr-
niem iet mācībās, jo ir e–kla-
se, kurā viss redzams. Sekmes 
ir dažādas, jo mēs jau tikai 
turpinām mācīt to, kas apgūts 
pamatskolā. Ļoti svarīgi ir ie-
liktie pamati.

Turpmāk vēl stingrāk ska-
tīsimies, lai jaunieši, aizejot 
praksē, būtu nokārtojuši visu, 
kas attiecas uz mācībām. Tam 

aicinām sekot līdzi arī vecākus. 
Mūsu jaunieši var mācīties mūs-

dienīgā, ar jaunākajām tehnoloģijām 
aprīkotā vidē. 2015. gadā noslēdzās 
projekts, ar kura atbalstu tehnikuma 
materiālās bāzes uzlabošanā iegul-
dījām 8,7 miljonus eiro. Šobrīd re-
novējam dienesta viesnīcu un nesen 
būvvalde pieņēma manēžu hidro-
būvju būvtehniķu, ceļu būvtehniķu 
un automehāniķu apmācībai. Šajā 
fi nansiālajā periodā skolai piesaistīti 
2,7 miljoni eiro. 

Smiltenes tehnikumā šobrīd 
(ieskaitot Alsviķu struktūrvienību) 
mācās aptuveni 800 audzēkņu. Va-
rat izstāstīt draugiem un kolēģiem, 
ka piedāvājam arī pieaugušo izglītī-
bu. Mums ir neklātienes programma 
veterinārmedicīnā. Domājam arī par 
citām neklātienes programmām, lai 
visas jaunās iekārtas tiktu izmanto-
tas. Smiltenes tehnikuma absolvents 
– populārais pavārs Mārtiņš Sirmais, 
viesojoties skolā, teica: „Kaut manā 
laikā tā būtu bijis!” Mūsdienīga mā-
cību vide šobrīd nodrošināta visām 

mācību programmām. Jauniešiem 
tikai jāmācās. Lai mums kopā izdo-
das!”

Pēc svētku koncerta un direktora 
uzrunas vecāki devās uz tikšanos ar 
kursu audzinātājiem un priekšmetu 
skolotājiem. Daudzus no viņiem sa-
gaidīja ļoti īpaši pārsteigumi. Jaunie-
ši bija centušies ne vienu dienu vien, 
lai mammas un tēti justos gaidīti un 
ieraudzītu savējos jau tikpat kā dar-
bā.

Vairākiem vecākiem – Smiltenes 
tehnikuma absolventiem – tā bija arī 
patīkama atgriešanās jaunības takās.

„Mums bija ļoti svarīgi at-
braukt!”

Skolas vokāli instrumentālā 
ansambļa dalībnieces, 3.a veterinār-
medicīnas kursa audzēknes Astras 
Annas Mizares mammai Olgai un ģi-
menes četrkājainajai mīlulei Džeinai 
šī ir jau trešā Vecāku diena Smiltenes 
tehnikumā. „Atbraukt nav vienkārši, 
jo ir darba diena. Ceļš tāls – esam 
no Bauskas, bet man ir svarīgs savs 
bērns. Tāpēc, uzzinot par Vecāku 
dienu, nebija divu domu – jābrauc 
un viss! No sirds prieks redzēt vidi, 
kurā jaunieši šeit pavada laika lielā-
ko daļu! Arī koncerts bija ļoti skaists! 
Tagad dosimies uz tikšanos ar kursa 
audzinātāju. Zinu, ka meitai skolā 
viss kārtībā, bet šādi pasākumi ļoti 
saliedē un ir vajadzīgi kā jauniešiem, 
tā vecākiem,” uzskata Astras Annas 
mamma.

Ar virtuālo realitāti vien ir par 
maz!

Līdzīgās domās ir arī skolas 
jauno ugunsdzēsēju pulciņa līdera, 
2. autotransporta kursa audzēkņa 
Mārča Trauliņa tētis Jānis. „Regulāri 
sekoju līdzi jaunākajai informācijai 
e-klasē, bet man patīk ik pa laikam 
arī atbraukt, redzēt skolu, satikties 
ar dēla kursa audzinātāju. Viss jau ir 
labi, bet ar virtuālo realitāti vien ir par 
maz.  Priecājos, ka Mārcis, mācoties 
tehnikumā, kļuvis patstāvīgāks, pie-
augušāks.”

Pārsteigums skolas mācību 
restorānā

Skolas rīkoto Vecāku dienu 
vienmēr apmeklē arī Smiltenes 
tehnikuma prezidenta, 3. ēdināša-
nas pakalpojumu kursa audzēkņa 
Sanda Rakova mamma Gundega. 

Šogad trešā ēdināšanas kursa jau-
nieši vecākiem bija sarūpējuši īpašu 
pārsteigumu – par iekrāto naudiņu 
iegādājušies produktus, pagatavo-
juši kārumus un mācību restorānā 
saklājuši svētku galdu. Jaunieši paši 
arī bija viesmīļi un apkalpoja tētus un 
mammas. „Pagājušajā gadā skolas 
mācību restorānu apskatījām, bet šo-
gad to izbaudījām pilnībā! Patīkami 
redzēt, kā mūsu bērni izauguši, savos 
amata tērpos tik skaisti,” priecājas 
Sanda mamma. „Dēlam uzticos, bet 
šad tad ieeju arī e-klasē. Tam jau tā ir 
domāta! Kopumā man gan par dēlu, 
gan viņa izvēlēto specialitāti sirds ir 
mierīga. 

Uzzinot, ka Sandis ievēlēts par 
skolas prezidentu, protams, bija 
prieks. Viņš ir līdera tips. Un kūku 
cepšana – tā ir viņa sirdslieta. Vasa-
rā abi vienmēr vārām ievārījumus, 
jo Sandim tie vajadzīgi arī kūkām. 
Tiklīdz dēls tehnikumā iemācās ko 
jaunu, tā uzreiz palutina arī mūs, mā-
jiniekus. Ziemassvētkos pagatavoja 
visādus našķus, es pat nezinu visiem 
nosaukumus.”

Atgriešanās jaunības takās…
3. ēdināšanas pakalpojumu kur-

sa Diānas Bondares mammai Līgai šī 
bija viesošanās arī savā skolā. „Esmu 
1984. gada absolvente. Tehniku-
mā izmācījos par veterinārfeldšeri. 
Sākumā strādāju kolhozā, pēc tam, 
Latvijai atgūstot neatkarību, sāku 
privāti strādāt par  sēklošanas tehni-
ķi. Ģimenē nodarbojamies ar piena 
lopkopību, tāpēc tehnikumā iegūtās 
zināšanas vienmēr noderējušas. Šī 
skola man vienmēr asociēsies ar vis-
skaistākajām atmiņām un lustīgajiem 
sporta svētkiem. Bijām ļoti draudzīgs 
kurss. Audzinātāja Ilga Einause prata 
audzēkņus lieliski saliedēt.  Pēdējos 
gados tehnikums ļoti mainījies un 
par to liels prieks! Meita profesiju 
un skolu izvēlējās patstāvīgi. Bet 
protams, kad uzzināju, ka viņa grib 
nākt uz Smiltenes tehnikumu, jutos 
patīkami pārsteigta.” 

Smiltenes tehnikumam ir sva-
rīgi, lai ikviens skolas audzēknis 
savā izaugsmē sasniegtu augstākās 
virsotnes. Vissirsnīgākais paldies ik-
vienam, kurš viņus mīl, atbalsta un 
iedrošina!

Teksts un foto: Baiba Vahere

turpinājums no 9. lpp.

Skolas vokāli 
instrumentālā 

ansambļa dalībnieces, 
3.a veterinārmedicīnas 
kursa audzēknes Astras 
Annas Mizares mammai 

Olgai un ģimenes 
četrkājainajai mīlulei 
Džeinai šī ir jau trešā 

Vecāku diena Smiltenes 
tehnikumā.

2.autotransporta kursa audzēkņa Mārča 
Trauliņa tētis Jānis: „Priecājos, ka dēls, 
mācoties tehnikumā, kļuvis patstāvīgāks, 

pieaugušāks.”



Smiltenes novada Domes Vēstis 112020. gada 21. februāris 11

Kultūra
Deju kolektīvam 

„Atspēriens” jauni tērpi 

Īstenots projekts par tautas tērpu 
iegādi Blomes pagasta jauniešu deju 
kolektīvam „Atspēriens”.  Projekta 
mērķis ir iesaistīt pagasta un novada 
jauniešus kultūras pasākumu piln-
veidošanā un latviešu tautas tradīciju 
popularizēšanā.

Projektā tērpus izgatavoja Saiva 
Ungure. Projekts tika realizēts pie-
saistot Lauku atbalsta dienesta at-
tīstības programmas 2014. –  2020.
gadam Abulas lauku partnerības 
apakšpasākuma „Darbības īsteno-

Tautas lietišķās mākslas studija 
„Smiltene” ir vieta ar stāstu. Tas ir 
stāsts par mūsu kultūru, mūsu vērtī-
bām un tradīcijām, kur blakus sadzī-
vo kultūras mantojums un jaunākās 
modes tendences.

Ar Lauku atbalsta dienesta, 
Abulas lauku partnerības, Smiltenes 
novada domes, biedrības „Sabied-
rība un attīstība” atbalstu caur pro-
jektu „Telpu iekārtojums ērtākam 
darbam  TLMS „Smiltene””  Nr. 
19.-09-AL10-A019.2203-000004 
studija ir tikusi pie mēbeļu kom-
plekta, kas sastāv no jauna galda un 
plauktiem. Galds ir izgatavots ievē-
rojot Vidzemes tradīcijas, pielāgojot 
tās mūsdienīgām estētikas prasībām, 
un kalpos meistarklasēm un apmā-
cībām. Savukārt plaukti ir pielāgoti 
ērtam darbam studijā.

Projekta kopējās izmaksas ir 

BDR „Vidzemes pūtēju orķes-
tris” ir realizējis projektu Nr. 2019/
AL10/6/A019.22.04/2 „Vestes pūtē-
ju orķestrim „Smiltene””. Projekts 
tika īstenots, piesaistot Eiropas Sa-
vienības Eiropas Lauksaimniecī-
bas fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
atklāta projektu konkursa Latvijas 
Lauku attīstības programmas 2014. 
– 2020. gadam apakšpāsākuma 19.2 
„Darbības īstenošana saskaņā ar sa-
biedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 „Vie-
tas potenciāla attīstības iniciatīvas” 
fi nansējumu.

Projekta ietvaros pūtēju orķestra 
„Smiltene” dalībniekiem tika iegā-
dātas 50 vestes ar oderi. Jaunās ves-
tes orķestranti vilks, pārstāvot sevi 
un savu novadu vietēja un Latvijas 
mēroga pasākumos un gājienos.

Kopējās projekta izmaksas ir 

Īstenojot projektu, 
iegādātas vestes pūtēju 
orķestrim „Smiltene”

šana saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju” aktivi-
tātes: 19.2.2 „Vietas potenciāla attīs-
tības iniciatīvas”.

Projekta kopējās izmaksas 
4380,00 (četri tūkstoši trīs simti as-
toņdesmit euro). No tām 3942,00 
(trīs tūkstoši deviņi simti četrdesmit 
divi euro) ELFLA fi nansējums, JDK 
„Atspēriens” līdzfi nansējums 438,00 
(četri simti trīsdesmit astoņi euro).

Lauma Mangale,
projekta vadītāja

3474,00 EUR. No tām ELFLA pub-
liskais fi nansējums – 3126,60 EUR, 
BDR „Vidzemes pūtēju orķestris” 
līdzfi nansējums – 347,40 EUR. Ves-
tes izgatavoja iepirkuma procedūras 
uzvarētājs – IK „Iveta Pumale”.

Pūtēju orķestra „Smiltene” da-
lībnieki un abi tā diriģenti – Pēteris 
Vilks un Jānis Silakalns –, priecājas 
par projekta realizāciju – vestes izga-
tavojusi Smiltenes novada pieredzes 
bagāta meistare un valkās Smiltenes 
novadā dzīvojošie pašdarbības ko-
lektīva dalībnieki. Iespēja sevi pre-
zentēt vietēja un Latvijas līmeņa pa-
sākumos jaunos, kvalitatīvi, vizuāli 
pievilcīgos un praktiskos tērpos vai-
ro darboties prieku, kā arī lepnumu 
par savu kolektīvu.

Jānis Silakalns, 
projekta vadītājs

TLMS „Smiltene” pucējas

1996,50 EUR no kuriem 1796,85 
EUR saņēmām no Lauku atbalsta 
dienesta un 199,65 EUR no Smilte-
nes novada domes.

Smiltenes novada bērni un 
jaunieši cītīgi gatavojas XII Lat-
vijas Skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētkiem, kas norisināsies no 
6. līdz 12. jūlijam, Rīgā. Svētki 
sagaidāmi jau pēc pieciem mēne-
šiem, bet vēl tik daudz sagatavo-
šanās darbi priekšā. 

No Smiltenes novada gatavojas 
603 bērni un jaunieši, kas pārstāv 
folkloras grupas, korus, orķestri, vo-
kāli instrumentālo ansambli, speciā-
lās pamatskolas kolektīvus, vizuālās 
mākslas pulciņus un dejotājus – no 
novada tiks pārstāvēts pilnīgi viss 
dalībnieku spektrs, ko varēsim re-
dzēt svētku koncertos un norises 
vietās. 

Gatavojoties svētkiem, dalībnie-
ki tiek vērtēti skatēs. Lai arī orķes-
triem skates jau ir noslēgušās un ir 
droša dalība svētkos, tik un tā daudz 
jāuzstājas dažādos svētku ieskaņas 
koncertos. Arī kori jau intensīvi ga-
tavo koncertu repertuāru un tiekas 
Vidzemes koru kopmēģinājumos 
Valmierā, lai dziedātāji būtu gatavi 
uzstāties plānotajos koncertos, kā 
arī  vairāk varētu svētkus baudīt – 
piedalīties dažādos pasākumos un 
izjust notiekošo. 

Koriem izšķirošās skates gai-
dāmas aprīlī. Pievienojoties Valkas 
un Strenču novadiem, Smiltenes 
novada koru skate norisināsies 20. 
aprīlī Smiltenes vidusskolas zālē. 

Kā min Smiltenes bērnu un jaunie-
šu interešu izglītības centra vadītāja 
Inga Sīmane: „Lai arī koriem skates 
ir gaidāmas aprīlī, vairāk vai mazāk 
kori var būt droši par savu dalību 
svētkos, jo visi novada kori jau ie-
priekšējā gadā ir ieguvuši ļoti augstu 
novērtējumu un svētku rīkotājiem ir 
svarīgi piepildīt lielo Mežaparka es-
trādi, lai koncerti izdotos skanīgi un 
skaisti.” 

Dejotājiem nedaudz skaudrā-
ka situācija, jo pretendentu skaits 
ir divreiz lielāks, kā noteiktais da-
lībnieku skaits svētkiem. Līdz ar to 
šogad notiekošās skates rezultāti būs 
noteicošie, kuri kolektīvi dosies uz 
svētkiem, un kuriem, diemžēl, svēt-
ki Rīgā ies secen. Neraugoties uz 
saspringto situāciju, dejotāji cītīgi 
gatavojas 1. aprīļa deju skatei, lai 
noslīpētu savu deju soli un pierastu 
pie skatuves gaismām. Lai mazinātu 
bērnu satraukumu, gaidāmo pasāku-
mu ietvaros, Smiltenes novads rīko 
deju priekšskati – koncertu, ko ir ai-
cināti apmeklēt arī bērnu vecāki un 
atbalstītāji. 

Šā gada svētku virstēma ir par 
rotāšanos – gadskārtu svinēšanu 
un tradīciju pārnešanu no paaudzes 
paaudzē, tādēļ arī svētku lielkoncer-
ti iezīmēs šo Saules ceļa ikgadējo 
ciklu, kas nu jau gadsimtiem ir bijis 
mūsu kopīgais kultūras mantojums. 
Visi Smiltenes novada svētku dalīb-

Uz XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētkiem pošas 603 dalībnieki 

no Smiltenes novada
nieki gatavo savas svētku rotas, gan 
izdaiļo esošos tērpus un aksesuārus, 
gan iespēju robežās gatavo jaunus, 
ir  jūtams pacilāts un gaidpilns no-
skaņojums. Inga Sīmane:  „Ļoti 
priecāsimies, ja visi novada bērni 
tiks uz svētkiem un varēs iepazīt 
šo brīnišķīgo pieredzi. Tas ir lie-
lisks pasākums, kur var iemācīties 
ne tikai sadarbošanās prasmes, bet 
arī lieliska pieredze un motivācija 
attīstīties un turpināt sevi pilnveidot 
nākotnē!“ 

Dziesmu un deju svētku dalīb-
nieki būs redzami vairākos Smil-
tenes novada organizētajos pasā-
kumos, gan savstarpējos kolektīvu 
sadraudzības koncertos, gan Jāņu-
kalna vasaras sezonas atklāšanas 
koncertā.

Svētku lielkoncertu biļetes va-
rēs sākt iegādāties maija vidū, kad 
būs zināmi pilnīgi visi svētku da-
lībnieki, tādēļ aicinām iedzīvotājus 
sekot līdzi aktualitātēm un nepalaist 
garām iespēju redzēt savus mazos 
svētku lielkoncertos klātienē. Šogad 
gājiens plānots svētku noslēgumā, 
kur  dalībniekiem būs organizēts at-
vadu pasākums. 

Vairāk informācijas par XII 
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētkiem mājaslapā „Nāc 
Gavilēt!”

Linda Beitika, 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Bērnu deju kolektīvs „Buciņi” 
un jauniešu deju kolektīvs „Buki” 
jaunos tērpus Smiltenes publikai 
demonstrēs pavasara koncertā „Ar 
draugiem uz svētkiem!”

2019. gadā BDR „Buki – Buci-
ņi” sāka realizēt projektu Nr. 19-09-
AL10-A019.2204-000001 „Tautas 
tērpu izgatavošana – iegāde 1. – 2. 
klases tautas deju kolektīvam „Bu-
ciņi” un jauniešu deju kolektīvam 
„Buki”. Projekta īstenošana kļuva 
iespējama pateicoties Eiropas Sa-
vienības Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) at-
klāta projektu iesniegumu konkursa 
Latvijas Lauku attīstības program-
mas 2014.–2020. gadam apakšpa-
sākuma: 19.2 „Darbības īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vie-
tējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 
19.2.2 „Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas” fi nansējumam caur BDR 
„Abulas lauku partnerība”.

Projekta ietvaros tika iegādā-
ti 20 tautas tērpu komplekti 1.– 2. 
klašu vecuma grupas meitenēm 
(tautiskie brunči, ņieburs), 20 tautas 
tērpu komplekti 1.– 2. klašu vecuma 
grupas puišiem (bikses, veste) un 14 
tautas tērpu komplekti jauniešu sa-
stāva puišiem (bikses, veste). Šajos 
tautas tērpos jau nodejots koncerts 
„Buku – Buciņu Ziemassvētki” 
2019. gada 21. decembrī Smiltenes 
pilsētas Kultūras centrā.

„Buki” un „Buciņi” ceļā uz deju svētkiem 
ar jauniem tērpiem

Kopējās projekta izmaksas ir 
4911,32 EUR. No tām ELFLA pub-
liskais fi nansējums – 4420,19 EUR, 
Smiltenes novada pašvaldības līdzfi -
nansējums – 491,13 EUR. Tautas tēr-
pus izgatavoja iepirkuma procedūras 
uzvarētāja IK „IVETA PURMALE”. 
BDK „Buciņi” un JDK „Buki” de-
jotāji un viņu vadītāja Ieva Arnolde 
ir ļoti priecīgi, ka  izdevies realizēt 
šo projektu, jo tas ir liels solis pretī 
XII Skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svēkiem. „Dejotprieks vairojas, jo 
varam dejot jaunos, skaistos un kva-

litatīvos tērpos!” „Buki” un „Buciņi” 
izsaka pateicību par atbalstu projekta 
īstenošanā Smiltenes novada pašval-
dībai un Ziemeļvidzemes reģionāla-
jai lauksaimniecības pārvaldei.

Jaunos tērpus smiltenieši, Smil-
tenes viesi un citi interesenti varēs 
ieraudzīt pavasara koncertā „Ar 
draugiem uz svētkiem!” Smiltenes 
novada Kultūras centrā š.g. 14. mar-
tā pulkstens 18.00.

Projekta vadītāja Ieva Arnolde
Foto: A. Melderis

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienesta Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienesta
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Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienesta
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Pasākumi Smiltenes 
novada Kultūras centrā 

FEBRUĀRA otrajā pusē
22. februārī plkst. 18.00 Kultūras centrā lielajā zālē Deju 
kolektīvu sadraudzības koncerts „Dejas atnes pavasari”, 
piedalās: VPDK „Rotaļa XO”, TDA „Rotaļa” (vadītāja 
Diāna Gavare), TDK „Banga” (vadītāja – Kristīne Kār-
kliņa), VPDK „Ieviņa” (vadītājs Reinis Rešetins) un JDK 
„Buki” (vadītāja Ieva Arnolde).  Ieeja par ziedojumiem 
labdarības akcijai „Balta, balta mana sirds”. 
26. februārī plkst. 19.00 KC lielajā zālē Baiba Sipenieces 
Gavares stāvizrāde „Vienreiz jau var” – IZPĀRDOTS!

MARTĀ
4. martā plkst. 19.00 Kultūras centrā lielajā zālē Radošās 
apvienības „Teātris un ES” leļļu izrāde bērniem „Lācis 
un viņa draugi”. Lācis ir nolēmis atkal satikt savus mīļos 
draugus: Sivēnu, Trusi, Ēzelīti un Pūci. Vispirms viņš do-
sies ceļā pie Sivēna. Viņi abi cīnīsies ar bitēm, lai tiktu pie 
medus. Pēc tam viņi apciemos Trusi, kurš nu nemaz ne-
būs gaidījis tik ēdelīgus ciemiņus! Skat, laiks doties arī pie 
drauga Ēzelīša, kuram, izrādās, šodien ir dzimšanas diena! 
Nu tik ir jāatrod dāvanas, jāsatiek Pūce un dzimšanas die-
na būs izdevusies! Biļetes „Biļešu Paradīze” kasēs: 5,00 
eiro, pasākuma dienā  6,00 eiro. 
6., 7. un 8. martā Kultūras centrā  lielajā zālē un teātra 
zālē Latvijas amatierteātru iestudējumu skate „Gada iz-
rāde 2019” 
10. martā 19.00, 24. martā 19.00 un 29. martā 15.00 
Kultūras centrā  teātra zālē, 4. stāvā Smiltenes Tautas 
teātra izrāde – Alehandro Kasone „TREŠAIS VĀRDS”. 
Režisors – Agris Māsēns, lomās – Madara Vīksniņa, 
Kaspars Pakulis, Rita Rozīte, Valdis Šaicāns, Dace Purv-
līce, Baiba Kovala, Ieva Stauvere, Pēteris Jekums, Jānis 
Bormanis, Arnis Lapiņš. Biļetes Smiltenes Kultūras centra 
kasē no 10. februāra: 5,00 eiro.
11. martā 19.00 Kultūras centrā  lielajā zālē Zanes Dau-
dziņas stāvizrāde „Sieviete kā konfekte” – IZPĀR-
DOTS!
14. martā 22.00 Kultūras centrā  lielajā zālē Pavasara 
balle ar grupu „Zelta kniede”. Uz Pavasari balli iespējams 
rezervēt galdiņus, zvanot pa tālruni 28688101 vai piesa-
koties Kultūras centra kasē līdz 11. martam (ieskaitot). 
Rezervētās vietas pie galdiņiem jāizpērk līdz 12. martam 
(ieskaitot), pretējā gadījumā rezervācija tiek anulēta. Līdzi 
jāņem pašu sarūpētas uzkodas un dzērieni. Ieeja maksa 
–7,00 eiro no personas. 
22. martā 16:00 Kultūras centrā lielajā zālē Latvijas un 
Igaunijas diriģentu orķestra koncerts „Terra Maria-
na”. Ieeja – bez maksas.  

Plašāk par pasākumiem: www.smiltene.lv

Smiltenes novada bibliotēkā
Pasākumi
26.02. Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas 
nodaļā plkst. 10.00 „Skanīgais bērnu rīts”, plkst. 11.00 
„Radošais bērnu rīts”.
27.02. Smiltenes novada bibliotēkā plkst. 17.30 seminārs 
„Ceļš pie sevis pasaulē”. Lektore Ilga Kušnere.
Izstādes
Līdz 29.02. Smiltenes novada bibliotēkā Smiltenes Mākslas 
skolas absolventu darbu izstāde „Sapņi un īstenība 2019”.
Līdz 29.02. Smiltenes novada bibliotēkā dekoratīvo sveču 
izstāde no Veltas Dūzeles kolekcijas.
Līdz 29.02. Smiltenes novada bibliotēkā literatūras izstāde 
„Novadniekam, rakstniekam Arturam Baumanim – 155”.
Līdz 29.02. Smiltenes novada bibliotēkā literatūras izstā-
de „Rakstniekam Jēkabam Janševskim – 155”.
Līdz 30.03. Smiltenes novada bibliotēkā izstāde „Smilte-
nes simtgades vēstures mirkļi: 1920. – 1930.”

Bibliotēkās novadā
Pasākumi
22.02., 29.02. Birzuļu bibliotēkā plkst. 9:00 Bērnu rīti.
Izstādes
Līdz 26.02. Bilskas bibliotēkas ārējā apkalpošanas punktā 
Lobērģos mīksto rotaļlietu izstāde.
Līdz 28.02. Palsmanes bibliotēkā Smiltenes mākslas sko-
las audzēkņa Kārļa Skujiņa māla darbu izstāde.
Līdz 28.02. Variņu bibliotēkā sveču izstāde „Sasildi sirdi 
un prātu”.
Līdz 28.02. Bilskas bibliotēkā Vidzemes plānošanas re-
ģiona ceļojošā izstāde „Inovācijas izstāde”.
Līdz 28.02. Bilskas bibliotēkā novadpētniecības izstāde 
„Pagājušo gadu februāru mēnešu notikumi un cilvēki”.
Līdz 29.02. Brantu bibliotēkā literatūras izstāde bērniem 
„Grāmata – tavs tuvākais draugs”.
Līdz 29.02. Blomes bibliotēkā ceļojošā izstāde „Bibliotē-
kas, kas palīdzēja izaugt Latvijai”.
Līdz 29.02. Launkalnes bibliotēkā izstāde „Launkalnes 
kora vēsture”.
Līdz 15.03. Blomes bibliotēkā Blomes pamatskolas rado-
šā pulciņa bērnu darbu izstāde. 
Līdz 31.03. Bilskas bibliotēkā izstāde „Krāsu spēles Lai-
mas rokdarbos”.

Bibliotēku jaunumi

11. martā 
19.00

Gaidāmie senjoru pasākumi 

22. – 24. februārī seniori dodas kruīzā ar prāmi uz Stok-
holmu, vēl ir iespēja pieteikties. 
27. februārī 11.00 Smiltenes pensionāru klubiņā viesosies 
tūrisma aģentūras „Balt-Go” dibinātāja un vadītāja Līga 
Pommere. Viņa stāstīs par ceļojumiem un dalīsies iespai-
dos, par ārzemēs redzēto. 
28. februārī plānots brauciens uz vienu no SPA centriem 
Pērnavā, Igaunijā. 
25. – 30. maijs brauciens uz Baltkrieviju. Ir vēl 15 brīvas 
vietas. 
9. – 14. augusts plānots ceļojums uz Zakopanes pilsētu Po-
lijā. Tiek aicināti pieteikties interesenti. 
15. – 22. septembris ceļojums uz Reinas ieleju (Vāciju un 
Franciju). Aicināti pieteikties interesenti. Apskates vietas 
būs Elzasas vīna ceļš, Švarcvalde, Drēzdene, Heidelberga, 
Bādenbādene, Strasbūra un citas pilsētas. 

Plašāka informācija par datumiem un pieteikšanos, 
zvanot Ritai Bormanei uz mob. tālr. 26514012. 

Pasākumi pagastos februāra 
un marta mēnešos

22. februārī plkst. 10.00 Blomes tautas namā atklātās 
individuālās sacensības novusā. Ierašanās no plkst. 9.00. 
Aicināti visi interesenti!
22. februārī plkst. 13.00 SIA „Vidzemīte” klubā, Brantu 
pagastā Grundzāles amatierteātra izrāde „Pirmā grēka lī-
cis”, režisore D. Medne. Ieejas maksa: 2,00 eiro. 
22. februārī plkst. 15.00 Grundzāles Kultūras namā eru-
dīcijas turnīra „Prāto Grundzālē!” 2. spēle.
23. februārī plkst. 12.00 Palsmanes kultūras namā „Samīļo 
savu valodiņu”, literārs pasākums ar bērnu muzikāliem un 
deju priekšnesumiem. Visi mīļi gaidīti! Ieeja bez maksas.
29. februārī plkst. 19.00 Palsmanes kultūras namā „Ciemos 
pie Cīruļa”, tautas deju kolektīvu koncerts. Ieeja 2,00 eiro. 
29. februārī plkst. 16.00 Variņu tautas namā Lietuvas cir-
ka – teātra izrāde „Pasakainā planēta”. Ieeja 6,00 eiro.
29. februārī plkst. 19.00 Blomes tautas namā Jura Krūzes 
muzikālais vakars „Viss, kas uz pasaules radīts, ir radīts 
brīnumā”. Koncertā piedalās: Juris Krūze un draugi: Iveta, 
Krista un Jānis Gabrāni (Cēsis), Gunda Liepiņa, Raitis Za-
packis (Rīga) un Cēsu teātra dziedošie aktieri.  
3. martā plkst. 9.30 Blomes tautas namā Leļļu teātris 
„TIMS’’ viesosies ar koncertprogrammu „Mežā’’. Ieejas 
maksa: 1,00 eiro. 
7. martā no plkst. 19.00 Palsmanes kultūras namā Muzi-
kālā kafejnīca. Dalības maksa 3,00 eiro.
8. martā plkst. 13.00 Launkalnes tautas namā Valkas se-
niorkluba amatierteātra „Zelta rudens” izrāde „Meklējam 
Opim ....Omi”, režisore S. Dorša. Ieeja maksa: 2 eiro.
22. martā plkst.11.00 Launkalnes tautas namā „Launkal-
nes Cālis 2020”. Ieeja bez maksas.
27. martā no plkst. 19.00 Palsmanes kultūras namā Galda 
spēļu vakars. Ieteicams līdzi ņemt kādu interesantu spēli 
piem. Novusa galdu. Ieeja bez maksas.


