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Atklāj jaunās Smiltenes 
Trīs pakalnu sākumskolas 
pirmsskolas grupas telpas

2013. gada 19. decembrī svinī-
gā atmosfērā, klātesot pašvaldības 
pārstāvjiem, būvdarbu veicējiem, 
Trīs pakalnu sākumskolas dar-
biniekiem, tika atklātas jaunās 
Smiltenes Trīs pakalnu sākum-
skolas pirmsskolas grupas telpas, 
kuras tika renovētas projekta 
„Smiltenes pirmsskolas izglītības 
iestāžu attīstība” ietvaros.

Atklājot jaunās telpas, domes 
priekšsēdētājs Ainārs Mežulis atzi-
na, ka vēl viens sapnis ir īstenojies. 
„Bērni ir mūsu novada prioritāte. 
Lielākā daļa pašvaldības budžeta 
nauda aiziet bērnu izglītošanai. Un 
šis ir spilgts piemērs, kad lemjot 
par projekta īstenošu, nebija nevie-
na iebilduma. Ir liels gandarījums, 
ka pa šiem gadiem šī māja ir pār-
veidojusies, ieguvusi citu dzīvību, 
citu dvēseli. Šeit ir dzīvība agri no 
rīta līdz pat vēlam vakaram. Tāpat 
ir gandarījums, ka būvdarbus veica 
mūsu pašu uzņēmums, tā ir ideāla 
sadarbība, jo vietējais uzņēmums 
nekad nevarēs atļauties savu darbu 
paveikt slikti.” Domes priekšsēdē-
tājs skolas un pirmskolas grupiņas 
jaunam kolektīvam novēlēja, lai 
pietiek spēka un izturības, kā arī iz-
virzīt jaunus sapņus un mērķus, jo 
agrāk vai vēlāk tie piepildīsies!

SIA „ASE” valdes priekšsēdē-
tājs Andris Lanka, sveicot kolektī-
vu, teica, ka ir gandarīti, ka varēja 
ņemt dalību šajā projektā, rekons-
truējot un izbūvējot bērnudārza 
grupiņas telpas, kas mūsu pilsētā ir 
tik ļoti nepieciešamas. „Priecē, ka ir 
pieprasījums un ir labi tas, ka ir tāda 
situācija, ka trūkts šādas vietas bēr-
niem, jo tas nozīmē, ka Smiltenes 
novads ir uz pareizā attīstības ceļa, 
ir nākotne.” 

Kā pastāstīja Smiltenes Trīs pa-
kalnu sākumskolas direktore Inese 
Raiskuma, jaunā pirmsskolas gru-
piņa „Ezīši” darbu uzsāks janvārī. 
Jaunajās telpās paredzētas 16 jaunas 
vietas pirmsskolas vecuma bērniem 

Ieguldījums Tavā nākotnē!

EIROPAS SAVIENĪBA

izglītības programmas apguvei. Pro-
jekta rezultātā ir radītas arī trīs jau-
nas darbavietas – divas pirmsskolas 
izglītības skolotājas un skolotāja 
palīgs.

Līdz šim Smiltenes Trīs pakalnu 
sākumskolā darbojās 3 pirmsskolas 
grupas, kuras apmeklē 75 audzēkņi. 

Projekta mērķis ir veicināt 
vienlīdzīgas nodarbinātības iespē-
jas, kā arī nodarbinātību un pa-
kalpojumu pieejamību ģimenēm 
ar bērniem pirmsskolas vecumā 
Smiltenē, renovējot Smiltenes Trīs 
pakalnu sākumskolas telpas un iz-
veidojot jaunas vietas pirmsskolas 
vecuma bērniem izglītības prog-
rammas apguvei, tādējādi samazi-
not bērnu skaitu rindā un pirmsko-
las izglītības iestādēm Smiltenes 
novada pašvaldībā.

Būvdarbus veica SIA „ASE”, 
būvuzraudzību SIA „Būvuzraugi 
LV” un autoruzraudzību SIA „Geo 
Consultants”.

Projekta realizācija kļuva iespē-
jama piesaistot Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda līdzfinansējumu 
„Infrastruktūra un pakalpojumi” pa-
pildinājuma 3.1. prioritātes „Infra-
struktūra un cilvēku kapitāla nostip-
rināšana” 3.1.4. pasākuma „Nodar-
binātības un sociālo pakalpojumu 
infrastruktūra” 3.1.4.3. aktivitātē 
„Pirmsskolas izglītības iestāžu in-
frastruktūras attīstība nacionālas un 
reģionālas nozīmes attīstības cen-
tros”.

Projekta kopējās plānotās iz-
maksas ir LVL 150198,00, no kurām 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
līdzfinansējums ir LVL 127668,00, 
Valsts budžeta dotācija ir LVL 
3379,00  un Smiltenes novada do-
mes finansējums LVL 19151,00.

Noskaidroti Smiltenes nova-
da domes rīkotās  akcijas „Ra-
dīsim Ziemassvētku noskaņu 
Smiltenes novadā” uzvarētāji. 
Balsojumā par visskaistāko Zie-
massvētku noskaņās izrotāto un 
noformēto objektu Smiltenes no-
vadā visvairāk balsis (203) ieguva 
SIA „Palsmane” izrotātā kantora 
ēka Palsmanē, Ozolu ģimenes 
māja Lauku ielā 7 (107 balsis) un 
Eglīšu ģimenes māja Blaumaņa 
ielā 14, Smiltenē (104 balsis). 

9. janvāra vakarā labāko nofor-
mējumu autori tika godināti perso-
nīgi un saņēma simbolisku un prak-
tisku dāvanu no Smiltenes novada 
domes – īpaši šai akcijai veidotu 
gaismas dekoru ar rudzupuķes mo-
tīvu, ko turpmāk izmantot Ziemas-
svētku noformējumu veidošanā. Ap-
sveikt akcijas laureātus devās domes 
priekšsēdētāja vietnieks 
Gints Kukainis, ainavu ar-
hitekte Baiba Cīrule un te-
ritorijas apsaimniekošanas 
speciāliste Baiba Miķe. 
Pašvaldība  veicināšanas 
balvu (dāvanu karti vei-
kalā „Dārzam un Mājai”) 
pasniegs arī 4. vietai – 
Smiltene ev.lut. baznīcai, 

Apbalvo skaistākos Ziemassvētku 
noskaņās izrotātos novada objektus

jo balsojumā ieguva 102 balsis, kas 
nedaudz atpalika no 2. un 3. vietas 
ieguvējiem.

Akcija „Radīsim Ziemassvētku 
noskaņu Smiltenes novadā” tika rī-
kota pirmo reizi un tās mērķis bija 
veicināt skatlogu, dzīvojamo un 
sabiedrisko ēku izgreznošanas tra-
dīcijas, tādējādi kopīgi veidojot un 
radot Ziemassvētku noskaņu Smil-
tenes pilsētā un pagastos. Labāko 
noformējumu autori tika noteikti, 
summējot iedzīvotāju balsojuma 
rezultātus un Smiltenes novada do-
mes darba grupas vērtējumu. Iedzī-
votāji izvēlēties un nobalsot par trīs 
visskaistāk izrotātiem objektiem 
varēja līdz 6. janvārim Smiltenes 
novada mājas lapā un Sociālās 
vietnes draugiem.lv novada lapā. 
Balsošanai tika izvirzīti 22 darba 
grupas izvēlēti objekti.

Cienījamie Smiltenes novada 
iedzīvotāji, Smiltenes novada domei 
ir svarīga Jūsu aktīva līdzdalība, lai 
kopīgi plānotu novada attīstību, tā-
pēc aicinām ikvienu no 2014. gada 
20. janvāra līdz 18. februārim  
piedalīties ikgadējā iedzīvotāju ap-
taujā, kuras mērķis ir noskaidrot 
viedokli par pašvaldības darbu un 
sekmēt iedzīvotāju līdzdalību Smil-
tenes novada attīstības programmas 

Blaumaņa iela 14, Smiltene 

SIA „Palsmane” kantora ēka

SIA „Palsmane” darbinieki

Lauku iela 7, Smiltene

Vienmēr, organizējot kādu jau-
nu akciju vai konkursu, ir neziņa, 
kā būs, kāda būs atsaucība, ko un kā 
labāk darīt, taču akcijas iniciatore, 
Smiltenes novada domes Attīstības 
un plānošanas nodaļas ainavu arhi-
tekte Baiba Cīrule ir gandarīta, ka 
neraugoties uz sniega aizkavēšanos, 
iedzīvotāji ir centušies un veidoju-
ši interesantus un krāšņus rotāju-
mus, kas priecēja un palīdzēja radīt 
Ziemassvētku noskaņu Smiltenes 
novadā. „Aicinu visus nākamajos 
Ziemassvētkos būt aktīvākiem uz 
akcijas dalības pieteikšanu un savos 
noformējumos iekļaut latviskos mo-
tīvus, jo mēs taču esam „latviskākais 
novads Vidzemes centrā”!”

 Smiltenes novada dome izsaka 
pateicību visiem, kas palīdzēja vei-
dot skatlogu, dzīvojamo un sabied-
risko ēku izgreznošanas tradīcijas.

Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Piedalies aptaujā un izsaki savu viedokli par 
pašvaldības darbu

Turpinājums 2. lpp.
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Smiltenes novada Domes lēmumi
2013. gada 14. decembrī notika ārkārtas domes sēde, 

kurā tika pieņemti trīs lēmumi, tai skaitā:
1. Piešķirt finanšu līdzekļus no pašvaldības sociāliem pa-

balstiem paredzētā finansējuma 351 Ziemassvētku saldumu 
paciņu iegādei – vientuļiem pensionāriem, bērniem invalīdiem, 
bērniem – aizbildņu ģimenēs un audžuģimenēs, par kopējo 
summu Ls 1053,00 ( viens tūkstotis piecdesmit trīs lati 00 san-
tīmi). 

2. Pieņemt kā dāvinājumu no biedrības „Abulas lauku 
partnerība” 13 (trīspadsmit) molbertus par kopējo vērtību Ls 
1430,00 (viens tūkstotis četri simti trīsdesmit lati un 00 santīmi) 
ieskaitot pievienotās vērtības nodokli un 13 (trīspadsmit) kok-
vilnas priekšautus par kopējo vērtību Ls 208,39 (divi simti asto-
ņi lati un 39 santīmi) ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

3. Nodot bezatlīzības lietošanā biedrībai „Smiltenei un Lat-
vijai” telpas 5 m2 platībā sekojošās adresēs:
Nr.
p.
k.

Iestādes 
nosaukums Īpašuma adrese Kadastra nr. Pla-

tība

1. Smiltenes novada  
bibliotēka
Bērnu apkalpošanas 
nodaļa

Gaujas 1, Smiltene, LV-4729, 
telpa Nr. 20 94150080406003 5 m2 

2. Smiltenes novada  
bibliotēka
Grundzāles 
bibliotēka

Tilta iela 5, Grundzāle, Grundzāles 
pagasts, Smiltenes novads, LV-4713
telpa Nr. 51

94580080108001 5 m2 

3. Smiltenes novada  
bibliotēkas
Bilskas bibliotēka

„Pašvaldības māja”, Bilska, Bilskas 
pagasts, Smiltenes novads, LV-4706
telpa Nr. 74

94440040408001 5 m2 

4. Smiltenes novada  
bibliotēkas
Birzuļu bibliotēka

Birzuļu tautas nams, Mēri, Bilskas 
pagasts, Smiltenes novads, LV-4706
telpa Nr. 43

94440100281001 5 m2 

5. Smiltenes novada  
bibliotēkas 
Launkalnes 
bibliotēka

Pilskalni, Launkalne, Launkalnes 
pag., Smiltenes novads, LV-4718
telpa Nr. 4

94700100101001 5 m2 

6. Smiltenes novada  
bibliotēkas 
Variņu bibliotēka

Oktobra iela 13, Variņi, Variņu 
pagasts, Smiltenes novads, LV-4726
telpa Nr. 1

94900030384001 5 m2 

7. Smiltenes novada  
bibliotēkas 
Palsmanes 
bibliotēka

Kultūras nams, Palsmanes pagasts, 
Smiltenes novads, LV-4724
telpa Nr. 4

94740040214 001 5 m2 

8. Smiltenes novada  
bibliotēkas 
Blomes bibliotēka

Cēsu iela 13, Blomes pagasts, 
Smiltenes novads, LV-4729
telpa Nr. 12

9446 006 0263 001 5 m2 

2013. gada 28. decembrī notika kārtējā domes sēde, kurā 
tika pieņemti 79 lēmumi, tai skaitā:

Apstiprināt Saistošo noteikumu Nr. 30/13 „Grozīju-1. 
mi Smiltenes novada domes 2013. gada 31. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr. 1/13 „Par Smiltenes novada pašvaldības 2013.
gada pamatbudžetu”” projektu.

Apstiprināt Saistošo noteikumu Nr. 31/13 „Grozījumi 2. 
Smiltenes novada domes 2013. gada 31. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr. 2/13 „Par Smiltenes novada pašvaldības 2013.
gada speciālo budžetu”” projektu.

Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 32/13 „Par rek-3. 
lāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret 
publisku vietu Smiltenes novadā” projektu.

Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 33/13 „Nodeva par 4. 
reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret 
publisku vietu Smiltenes novadā” projektu.

Īstenot projektu „Skrejceļa vienkāršotā renovāci-5. 
ja” saskaņā ar iepirkuma rezultātiem par kopējo summu 
Ls 24 512, 35 (divdesmit četri tūkstoši pieci simti divpad-
smit lati, 35 santīmi).

Sagatavot un iesniegt Latvijas vides aizsardzības fon-6. 
da administrācijā projekta iesniegumu „Nometnes organizēšana 
bērniem un jauniešiem Smiltenes novadā”.

Slēgt deleģēšanas līgumu ar biedrību „Latvijas Sa-7. 
mariešu apvienība” (vienotās reģistrācijas Nr. 40008001803, 
juridiskās adrese: Visbijas prospekts 18, Rīga, LV-1014), par 
pašvaldības autonomās funkcijas – aprūpes mājās, nodrošinā-
šanu Smiltenes novada administratīvajā teritorijā saskaņā ar 
pielikumu.

Atbalstīt Smiltenes novada domes dalību projektā 8. 
„Demogrāfisko pasākumu īstenošana Latvijā – daudzbērnu  ģi-

meņu apliecības  – Goda ģimenes  kartes ieviešana”.
Iesaistīties Vidzemes Tūrisma asociācijas projektā 9. 

„Muižas parki kā kultūrvēsturiskā mantojuma sastāvdaļa” 
(Nr. ELRII-404) ietvaros plānoto aktivitāšu īstenošanā, vei-
cinot Smiltenes novada muižas parku kultūrvēsturiskā man-
tojuma saglabāšanu un atpazīstamības veidošanu ar līdzfi-
nansējuma apjomu Ls 562,24 (pieci simti sešdesmit divi lati, 
24 santīmi) jeb EUR 800,00 (astoņi simti eiro).

Apstiprināt par ideju skiču konkursa „Smiltenes pilsē-10. 
tas reklāmas banera vizuālā materiāla dizaina izstrādei” uzva-
rētāju Kitiju Gruzdi.

Apstiprināt grozījumus nolikumā konkursam „Par 11. 
Smiltenes novada domes vispārizglītojošo mācību iestāžu 12. 
klašu absolventu mācību darbu rezultātiem”.

Par Smiltenes novada izglītības iestāžu attīstību 12. 

tra apzīmējumu 94460030034 un ēkām ar kadastra apzīmēju-
miem 94460030034002, 94460030034003, 94460030034004, 
94460030034005, 94460030034006, 94460030034007, 
94460030034008, 94460030034010 saglabāt adresi „Vecdore-
des”, Blomes pagasts, Smiltenes novads. 

Mainīt dzīvojamai mājai „Jaunjeberi”, Blomes pa-30. 
gasta, kadastra apzīmējums 9446 005 0016 007, adresi no 
„Jaunjeberi”, Blomes pagasts, Smiltenes novads uz „Lazdas”, 
Blomes pagasts, Smiltenes novads. Zemes vienībai ar kadas-
tra apzīmējumu 94460050016 un ēkām ar kadastra apzīmēju-
miem 94460050016001, 94460050016002, 94460050016003, 
94460050016004, 94460050016005, 94460050016006 sagla-
bāt adresi „Jaunjeberi”, Blomes pagasts, Smiltenes novads.

Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 31. 
94700100085 un uz tās esošām ēkām adresi no „Kalniņi”, Lau-
nkalnes pagasts, Smiltenes novads (adreses kods 104217196) 
uz „Pīlādži”, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads.

Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 32. 
94480030063 un uz tās esošām ēkām adresi no „Birznieki”, 
Brantu pagasts, Smiltenes novads uz „Birznieki”, Vidzeme, 
Brantu pagasts, Smiltenes novads.

Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 33. 
94150090428 un uz tās esošām ēkām adresi no Dzirnavu iela 
11, Smiltene,, Smiltenes novads (adreses kods 102067598) uz 
Dzirnavu iela 13, Smiltene, Smiltenes novads.

Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 34. 
94800020031 un uz tās esošām ēkām adresi „Kalna Ķiguļi”, 
Smiltenes pagasts, Smiltenes novads.

Ma35. inīt dzīvojamai mājai „Kažauči”, Smiltenes pagasta, 
kadastra apzīmējums 9480 003 0003 001, adresi no „Kažauči”, 
Smiltenes pagasts, Smiltenes novads uz „Veckažauči”, Brutuļi, 
Smiltenes pagasts, Smiltenes novads. Zemes vienībai ar kadas-
tra apzīmējumu 94800030003 un ēkām ar kadastra apzīmēju-
miem 94800030003002, 94800030003003, 94800030003005, 
94800030003006, 94800030003004, 94800030003007, 
94800030003008, 94800030003009, 94800030003010, 
94800030003011 mainīt adresi „Kažauči”, Smiltenes pagasts, 
Smiltenes novads (adreses kods 102899377) uz adresi „Kažau-
či”, Brutuļi, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads.

Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 36. 
94900040052 un uz tās esošām ēkām adresi no „Opis”, Variņu 
pagasts, Smiltenes novads (adreses kods 104107057) uz „Opī-
ši”, Variņu pagasts, Smiltenes novads.

Nekustamajam īpašumam „Pāvuli”, kadastra numurs 37. 
9446 003 0128, mainīt nosaukumu no „Pāvuli” uz „Vecvindas”, 
jo paredzēts pievienot esošajam Blomes pagasta īpašumam 
„Vecvindas”.  

Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Bilskas 38. 
pagasta zemes vienībai „Liepiņas”, kadastra apzīmējums 9444 
005 0034, no individuālo dzīvojamo māju apbūves (kods 0601) 
uz zemi, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 
(kods 0101).

Izveidot ēku (būvju) īpašumu ar nosaukumu Cēsu iela 39. 
14A, Blome, Blomes pagasts, kas sastāv no mehāniskās darbnī-
cas, kadastra apzīmējums 9446 006 0315 001.

Atļaut no Blomes pagasta nekustamā īpašuma Krasta 40. 
iela 3, kadastra numurs 9446 006 0163, atdalīt zemes vienību 
ar kadastra apzīmējumu 9446 006 0161 1,9 ha platībā. Atdalā-
majai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9446 006 0161 
1,9 ha platībā mainīt nosaukumu no Krasta iela 3 uz „Kalna 
Kļavas”, Blomes pagasts.  

Atļaut sadalīt Smiltenes pagasta nekustamā īpašuma 41. 
„Straupītes” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9480 005 
0140 divās daļās.

Atļaut sadalīt Brantu pagasta nekustamā īpašuma 42. 
„Apukalni”, kadastra numurs 9448 005 0057, zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 9448 003 0183 divās daļās.

Atļaut no Bilskas pagasta nekustamā īpašuma „Drei-43. 
maņi 2”, kadastra numurs 9444 007 0003, atdalīt zemes vienību 
ar kadastra apzīmējumu 9444 007 0229 11,4 ha platībā. Atda-
lāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9444 007 0229 
11,4 ha platībā mainīt nosaukumu no „Dreimaņi 2” uz „Lūsīši”, 
Bilskas pagasts.  

Atļaut no Palsmanes pagasta nekustamā īpašuma 44. 
„Cepļukalns”, kadastra numurs 9474 007 0012, atdalīt zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 9474 007 0013 3,6 ha platībā. 
Atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9474 007 

2014.–2018. gadam.
Ar 2014. gada 1. janvāri izvei-13. 

dot Smiltenes novada Kultūras pārvaldes 
struktūrvienību „Smiltenes pilsētas Kultū-
ras centrs”, juridiskā adrese – Gaujas iela 1, 
Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729.

Apstiprināt grozījumus Smiltenes 14. 
novada domes 2009. gada 30. septembra no-
likumā „Kancelejas nodaļas nolikums”.

Par izmaiņām Smiltenes novada 15. 
Būvniecības konsultatīvās padomes sastāvā

Izslēgt no Smiltenes novada domes 16. 
bilances dzīvokli Nr. 1 Cēsu ielā 10, Blomē, 
Blomes pagastā, Smiltenes novadā un zemes-
gabala domājamās daļas.

Izveidot darba grupu konkursa kri-17. 
tēriju izstrādāšanai ārzemju braucienu līdzfi-
nansējuma saņemšanai.

Izīrēt V.G. dzīvojamās telpas: „Smai-18. 
das”, dzīv. 5,  Palsmanes  pagasts   Smiltene 
novads uz vienu gadu ar tiesībām īres līgumu 
pagarināt (labiekārtots; 1 – dzīvojamā istaba, 
virtuve, koridors,  kopējā platība  31,80 m2 ).

Pagarināt 2013. gada 2. janvārī no-19. 
slēgto īres līgumu ar K.K. uz vienu gadu, ar 
tiesībām īres līgumu pagarināt.

25.§. 1.1. Par nekustamā īpašuma 20. 
„Kaudzītes 1”, Brantu pagastā, Smiltenes no-
vadā atsavināšanu. 

25.§. 1.2. Par nekustamā īpašuma 21. 
„Ābeles”, Grundzāles pagastā, Smiltenes no-

vadā atsavināšanu. 
25.§. 1.3. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Vār-22. 

pas” – 4, Palsmanē, Palsmanes pagastā, Smiltenes novadā at-
savināšanu.

25.§. 1.4. Par nekustamā īpašuma „Mežiņi 3”, Brantu 23. 
pagastā, Smiltenes novadā atsavināšanu. 

Likvidēt adresi „Liepiņas”, Bilskas pagasts, Smiltenes 24. 
novads (adreses kods 103669341). Nekustamajam īpašumam 
„Liepiņas”, kadastra numurs 9444 005 0034, mainīt nosauku-
mu no „Liepiņas” uz „Vecliepiņas”, jo paredzēts pievienot eso-
šajam Bilskas pagasta īpašumam „Vecliepiņas”.  

Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 25. 
94440060102 un uz tās esošām ēkām adresi no „Arāji”, Bilskas 
pagasts, Smiltenes novads (adreses kods 103669944) uz „Jaun-
palejas”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads.

Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 26. 
94440060058 un uz tās esošām ēkām adresi no „Kaktiņi”, Bils-
kas pagasts, Smiltenes novads (adreses kods 103670336) uz 
„Ziedkalni”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads.

Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 27. 
94440010119 un uz tās esošām ēkām adresi no „Avotiņi”, Bils-
kas pagasts, Smiltenes novads (adreses kods 103669977) uz 
„Vijolītes”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads.

Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 28. 
94440030093 un uz tās esošām ēkām adresi no „Vītoliņi”, Bils-
kas pagasts, Smiltenes novads (adreses kods 103669848) uz 
„Ezervilki”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads.

Mainīt dzīvojamai mājai „Vecdoredes”, Blomes pa-29. 
gasts, kadastra apzīmējums 9446 003 0034 001, adresi no 
„Vecdoredes”, Blomes pagasts, Smiltenes novads uz „Doredes”, 
Blomes pagasts, Smiltenes novads. Zemes vienībai ar kadas-

2012.–2018. gadam īstenošanā.
Aptaujā ir ietverti jautājumi, kur aicinām novērtēt dažādu 

tehnisko infrastruktūru (piem., par ielu/ceļu infrastruktūru, ielu 
apgaismojumu, tūrisma un publisko teritoriju infrastruktūru, at-
kritumu apsaimniekošanu, namu apsaimniekošanu u.c.) un ie-
dzīvotāju dzīves vides (izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās 
kārtības u.c.) pakalpojumu pieejamību un kvalitāti pilsētā un 

pagastos, un to, kā tie ir mainījušies pēdējā gada ietvaros. Kā 
arī vēlamies noskaidrot iedzīvotāju viedokli par svarīgākiem 
darbiem, kas pašvaldībai ir jāpaveic 2014. gadā pilsētā un pa-
gastos.

Anketu aicinām aizpildīt elektroniski Smiltenes novada 
mājas lapā www.smiltene.lv, savukārt drukātā veidā tās būs pie-
ejamas Smiltenes novada domē, Tūrisma informācijas centrā, 

pagastu pārvaldēs un citās pašvaldības iestādēs. 
Aptauja tiek organizēta jau otro gadu un tā ir anonīma. Ie-

gūtie rezultāti tiks izmantoti un publicēti apkopotā veidā. Ar 
tiem varēs iepazīties izdevumā „Smiltenes novada domes Vēs-
tis”, kā arī novada mājas lapā www.smiltene.lv sadaļā „Attīstī-
bas plānošana”.

Piedalies un veidosim Smiltenes novada attīstību kopā!

Turpinājums no 1. lpp.
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Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumi 
Nr.
p.k. Pakalpojuma nosaukums Mērv.

Cena 
euro, bez 

PVN

PVN 
21%
euro

Cena 
euro, ar 

PVN
1.1. Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija gb. 28,46 5,98 34,44
1.2. Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija, ja laulība tiek 

reģistrēta ar ārvalstu pilsoni gb. 42,69 8,96 51,65

1.3. Laulības reģistrācija bez svinīgas laulību ceremonijas 
organizēšanas, ja ceremonijā piedalās viesi gb. 14,23 2,99 17,22

1.4. Svinīga laulības reģistrācija ārpus pašvaldības telpām, 
citā piemērotā vietā, ja personas, kuras vēlas noslēgt 
laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus vai 
atbilstošus apstākļus

gb. 42,69 8,96 51,65

1.5. Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija, ja abi 
laulājamie ir pensionāri gb. 7,11 1,49 8,60

1.6. Laulības reģistrācija bez svinīgas laulību ceremonijas 
dzimtsarakstu nodaļas kabinetā gb. bez 

maksas
bez 

maksas
bez 

maksas
1.7. Svinīga bērna dzimšanas reģistrācijas ceremonija gb. 14,23 2,99 17,22
1.8. Dokumentu noformēšana un sūtīšana reģistru ierakstu 

labošanas un papildināšanas gadījumos gb. 2,85 0,60 3,45

1.9. Dokumentu noformēšana un sūtīšana reģistra ierakstu 
atjaunošanas jautājumos gb. 7,11 1,49 8,60

1.10. Svinīga kāzu jubilejas ceremonija gb. 21,34 4,48 25,82
1.11. Arhīva pakalpojumi (apliecību, izziņu un izrakstu 

izsniegšana) gb. 1,42 0,30 1,72

Smiltenes novada feldšeru punktu maksas pakalpojumi 
Smiltenes novada domes Blomes pagasta feldšeru – vecmāšu punkta, Bilskas feldšeru 

punkta, Grundzāles feldšerpunkta, Launkalnes pagasta feldšeru punkta un Variņu pa-
gasta feldšerpunkta sniegtie pakalpojumi:

 Nr. Pakalpojuma nosaukums  Pakalpojuma cena euro
1.1. Medicīnas pakalpojumu sniegšana
1.1.1 Cukura līmeņa noteikšana 0,71
1.1.2 Holesterīna līmeņa noteikšana 1,42
1.1.3 Trigliurīda līmeņa noteikšana 1,42
1.1.4 Intramuskulārā injekcija 0,71
1.1.5 Introvenoza injekcija 1,42
1.1.6 Introvenoza infūzija 4,27
1.2. Transporta pakalpojumi

1.2.1 Mājas vizīšu transporta pakalpojumi
0,14 EUR/km, 

minimālā maksa 2,85 EUR
1.3. Veļas mazgāšana
1.3.1 Veļas mazgāšana (1 reize) 4,27
1.3.2 Veļas mazgāšana (1 reize) (vientuļajiem pensionāriem) Ls 0,71
1.4. Kustamā īpašuma iznomāšana

1.4.1 1 elkoņu kruķa noma
1,42 EUR/mēn., 

minimālā maksa 1,42 EUR
No 1.1. punktā noteiktās samaksas par pakalpojumiem ir atbrīvotas 19.12.2006. Ministru kabineta 

2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1046 “Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” 
10.punktā minētās iedzīvotāju kategorijas.

0013 3,6 ha platībā mainīt nosaukumu no „Cepļukalns” uz „Le-
jaskalns”, Palsmanes pagasts.  

Iznomāt SIA „Woodform”, reģistrācijas numurs 45. 
50003320681, zemes vienību Dārza iela 36B, Smiltenē, ka-
dastra apzīmējums 9415 003 0406, 1633 m2 platībā ar apbūves 
tiesībām.

Pārtraukt zemes nomas līgumu ar Miervaldi Mūrnieku 46. 
par Variņu pagasta zemes vienībām Parka iela 2, kadastra apzī-
mējums 9490 003 0172 – 0,9 ha un 9490 003 0173 – 1,0 ha.

Iznomāt SIA „Palsa”, reģistrācijas Nr. 43903000755, 47. 
zemi Variņu pagastā – 9490 003 0172 0,9 ha un 9490 003 0173 
1.0 ha platībā, lauksaimnieciskai izmantošanai.

Iznomāt I.Z. daļu no zemes vienības Gaujas iela 5A, 48. 
Grundzāles pagastā, kadastra apzīmējums 9458 008 0233, daļu 
0,05 ha platībā lauksaimnieciskai izmantošanai.

Iznomāt A.B. daļu no zemes gabala „Spiekstes”, Blo-49. 
mes pagastā, kadastra apzīmējums 9446 005 0091 9,2 ha platī-
bā, t.sk. LIZ 9,2 ha lauksaimnieciskai izmantošanai.

Iznomāt R.J. daļu no zemes gabala „Depo Miglaines”, 50. 
Launkalnes pagastā, kadastra apzīmējums 9470 010 0178  50 m2 
platībā, ar apbūves tiesībām – garāžas celtniecībai.

Pārtraukt zemes nomas līgumu ar Smiltenes tehniku-51. 
mu par Smiltenes pagasta zemes vienību „Arodvidusskola”, 
2,23 ha platībā kadastra apzīmējums 9480 003 0129.

Iznomāt SIA „Kalna Tomēni”, reģistrācijas 52. 
Nr.44103028880, zemi „Arodvidusskola”, Smiltenes pagastā 
ar kadastra apzīmējumu 9480 003 0129  2,23 ha platībā lauk-
saimnieciskai izmantošanai.

Apstiprināt zemes ierīcības projekta lietu „Bebrēni”, 53. 
Blomes pagasts, Smiltenes novads, zemes vienības kadastra ap-
zīmējums 9446 003 0004.

Apstiprināt zemes ierīcības projekta lietu „Vecapses”, 54. 

Brantu pagasts, Smiltenes novads, zemes vienības kadastra ap-
zīmējums 9448 003 0109.

Pagarināt 2009. gada 30. decembrī noslēgto nomas lī-55. 
gumu ar I.R. līdz dzīvokļa atsavināšanas procesa beigām.

Veikt grozījumus 2010. gada 26. oktobrī noslēgtajā 56. 
Neapdzīvojamo telpu nomas līgumā Nr. 1 ar A.G. samazinot 
nomas telpu platību no 95,4 m² uz 76,8 m².

Iznomāt biedrībai „Abulas lauku partnerībā” telpas 57. 
Cēsu ielā 9, Blomes pagasts, ar kopējo platību 13,5 m2

Izīrēt S.J. papildus 29,1 m58. 2 lielu platību Blomes pagas-
ta „Viļņos”dz. 2.

Slēgt nomas tiesiskās attiecības ar IU „Skaņa”, noslē-59. 
dzot nedzīvojamo telpu nomas līgumu par telpu Nr. 33 (15,5 
kvm), Nr. 34 (13,6 kvm), Nr. 35 (7,1 kvm) un Nr. 36 (6,1 kvm) 
Smiltenē, Dārza ielā 11.

piedzīt no S.B. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 60. 
Ls 12,06 (divpadsmit lati 06 santīmi) bezstrīda kārtībā, vēršot 
piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo 
kustamo un nekustamo mantu.

piedzīt no L.Z. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 61. 
Ls 88,08 (astoņdesmit astoņi lati 08 santīmi) bezstrīda kārtībā, 
vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam pie-
derošo kustamo un nekustamo mantu.

Piešķirt finansiālu atbalstu Ls 200,00 (divi simti lati 00 62. 
santīmi) apmērā biedrības „EMMAUS SMILTENE” rīkotajam 
labdarības pasākumam/koncertam Smiltenes novada mazno-
drošināto un daudzbērnu ģimeņu bērniem.

Smiltenes novada domei piedalīties biedrības „Vidze-63. 
mes Futbola centrs” dibināšanā un būt par biedrības dibinātāju.

Par izmaiņām Bilskas pagasta iestāžu amatu vienību 64. 
sarakstā.

Par izmaiņām Blomes pagasta iestāžu amatu vienību 65. 

sarakstā.
Par izmaiņām Grundzāles pagasta iestāžu amatu vie-66. 

nību sarakstā.
Par izmaiņām Launkalnes pagasta iestāžu amatu vie-67. 

nību sarakstā.
Par izmaiņām Palsmanes pagasta iestāžu amatu vie-68. 

nību sarakstā.
Par izmaiņām Variņu pagasta iestāžu amatu vienību 69. 

sarakstā.
Par izmaiņām Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītī-70. 

bas iestādes „Pīlādzītis” amatu vienību sarakstā.
Par izmaiņām Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas 71. 

amatu vienību sarakstā.
Par izmaiņām Smiltenes ģimnāzijas amatu vienību 72. 

sarakstā.
Par izmaiņām Smiltenes Centra vidusskolas amatu 73. 

vienību sarakstā.
Par izmaiņām Smiltenes Mūzikas skolas amatu vienī-74. 

bu sarakstā.
Par izmaiņām Smiltenes novada Sporta pārvaldes 75. 

amatu vienību sarakstā.
Par izmaiņām Smiltenes novada Kultūras pārvaldes 76. 

amatu vienību sarakstā.
Par izmaiņām Smiltenes novada bibliotēkas amatu 77. 

vienību sarakstā.
Par izmaiņām Smiltenes novada administrācijas ama-78. 

tu vienību sarakstā.
Par darba samaksas noteikšanu saskaņā ar valstī no-79. 

teikto minimālās mēneša darba algas paaugstinājumu.
Sagatavoja Dina Kaupe, 
Smiltenes novada domes 

Kancelejas nodaļas vadītāja

2013. gada 28. decembra Smiltenes novada domes sēdē tika apstiprināti 
sekojoši Smiltenes novada domes un pakļautībā esošo struktūrvienību un 

iestāžu maksas pakalpojumu cenrāži: 
Būvvaldes maksas pakalpojumi
Nr.
p.k. Pakalpojuma veids

Cena 
euro, bez 

PVN

PVN 
21% 
euro

Cena 
euro, ar 

PVN
1.1. Stacionāru reklāmas vai izkārtnes konstrukciju un būvju 

izvietojuma saskaņošana 21,34 4,48 25,82

1.2. Vienkāršotās renovācijas un vienkāršotās rekonstrukcijas 
izskatīšana un saskaņošana 14,23 2,99 17,22

1.3. Norobežojošo būvju (žogu) izvietojuma un veida dokumentācijas 
izskatīšana un saskaņošana 7,11 1,49 8,60

1.4. Fasādes elementu (durvju, logu, balkonu u.c.) nomaiņas 
dokumentācijas izskatīšana un saskaņošana 7,11 1,49 8,60

1.5. Mazēku (sezonas būves, palīgbūves) novietojuma dokumentācijas 
izskatīšana un saskaņošana 7,11 1,49 8,60

1.6. Būvatļaujas pagarināšana 7,11 1,49 8,60
1.7. Izziņas (par jaunbūvi u.c.) sagatavošana un izsniegšana 7,11 1,49 8,60
1.8. Par topogrāfiskās informācijas izsniegšanu (tai skaitā ielu 

sarkano līniju), pieņemšanu, pārbaudi, ievadīšanu datu planšetēs, 
ievadīšanu datubāzē, reģistrēšanu (un nosūtīšanu pašvaldībai):
• pie objekta platības līdz 0,3 ha (ieskaitot), viens objekts 21,34 4,48 25,82
• pie objekta platības virs 0,3 ha līdz 0,5 ha (ieskaitot), viens 
objekts 25,61 5,38 30,99

• pie objekta platības virs 0,5 ha līdz 1,0 ha (ieskaitot), viens 
objekts 31,3 6,57 37,87

• pie objekta platības virs 1,0 ha, papildus par katru nākamo ha 
(bet ne vairāk kā LVL 98,39 – EUR 140,00 par objektu) 10,67 2,24 12,91

• objektos, kuros ir 2 (divas) vai mazāk apakšzemes 
komunikācijas, tāmei tiek piemērots koef. 0,8
Pie atkārtotas darba pārbaudes, ja nav izlabotas iepriekš norādītās 
kļūdas, tiek pielietots izcenojums, kāds paredzēts jaunam darbam.

1.9. Par izpildshēmu pieņemšanu, pārbaudi, ievadīšanu datu planšetēs, 
ievadīšanu datubāzē, reģistrēšanu (un nosūtīšanu pašvaldībai):
• pie trases garuma līdz 300 m, viens objekts 10,67 2,24 12,91
• pie trases garuma virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 
100 m (bet ne vairāk kā LVL 98,39 – EUR 140,00 par objektu) 3,56 0,75 4,31

1.10. Par galveno būvasu ienešanu datu bāzē (un nosūtīšanu 
pašvaldībai):
• viens objekts 12,09 2,54 14,63

1.11. Par vienas būves novietnes pārbaudes ienešanu datu bāzē (un 
nosūtīšanu pašvaldībai):
• viens objekts 12,09 2,54 14,63

1.12. Par ielu sarkano līniju pārbaudi teritoriju detālajos plānojumos 
(digitālā veidā), ievadīšanu datu bāzē (un nosūtīšanu pašvaldībai), 
noteikt:
• par vienu sarkanās līnijas pirmreizēji koordinētu punktu 3,98 0,84 4,82

1.13. Par vienu zemes ierīcības projekta pārbaudi, ievadīšanu datubāzē, 
reģistrāciju (un nosūtīšanu pašvaldībai):
• viens objekts 12,09 2,54 14,63
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1.14. Inženiertīklu pārskata shēmas noformēšana un nosūtīšana 
pasūtītājam (pārskata shēma izmantojama tikai reklāmas objektu 
novietnei bez inženiertīklu pieslēgumiem un vienkāršoto 
inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūvei):
• pie objekta platības līdz 1,0 ha (ieskaitot), viens objekts 32,73 6,87 39,60
• pie objekta platības virs 1,0 ha, papildus par katru nākamo ha 9,96 2,09 12,05

1.15. Par informācijas izsniegšanu (datu planšetu, ielu sarkano līniju 
u.c.) zemes vienības robežplānu vai citu mērniecības darbu 
veikšanai, kas nav minēti augstāk minētajos punktos, vienā zemes 
vienībā:
• viens objekts 2,85 0,60 3,45

1.8.–1.15. punktos minētie izcenojumi tiek pielietoti apkalpojot mērniecībā licencētus vai sertificē-
tus komersantus, arhitektus, teritorijas plānotājus un inženierkomunikāciju projektētājus.

Pakalpojumu izmaksās ir iekļauta samaksa par informācijas izsniegšanu. Samaksa par sarkano lī-
niju punktiem zemes ierīcības projektā netiek prasīta. No maksas tiek atbrīvoti pakalpojumi, kuriem 
pasūtītājs ir Smiltenes novada pašvaldība vai tās iestāde. Pie atkārtotas darba pārbaudes, ja nav izlabotas 
iepriekš norādītās kļūdas, tiek pielietots izcenojums, kāds paredzēts jaunam darbam.

 
Bilskas pamatskolas zāles izmantošanas maksas pakalpojumu 
cenrādis

Nr.
p.k. Pakalpojuma nosaukums Mēr-

vienība

Cena,
bez PVN, 

euro

PVN 
21%, 
euro

Cena,
ar PVN, 

euro
1.1. Zāles noma individuālajām sporta nodarbībām 1 h 1,42 0,30 1,72
1.2. Zāles noma komandu spēlēm (maksa vienai personai) 1 h 0,71 0,15 0,86

Grundzāles pagasta pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu – 
transporta pakalpojumi skolēnu pārvadāšanai ar autotransportu 
VW Transporter maršrutā

Nr.
p.k. Maršruta nosaukums Mērvienība Cena bez 

PVN, euro

PVN 
21%,
euro

Cena ar 
PVN,
euro

1.1. Grundzāle – Smiltene brauciens 0,71 0,15 0,86
1.2. Smiltene – Grundzāle brauciens 0,71 0,15 0,86
1.3. Grundzāle – Smiltene – Grundzāle brauciens 1,42 0,30 1,72

Maksu par traktora pakalpojumu sniegšanu:
2.1. Traktors ar piekabi h 14,23 2,99 17,22

Palsmanes kultūras nama telpu izmantošanas 
maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.
p.k.

Pakalpojuma 
nosaukums Mērvienība Cena bez PVN, 

euro
PVN 21%,

euro
Cena ar PVN,

euro
1.1. Lielā zāle (186 m2) 1 h 14,23 2,99 17,22
1.2. Mazā zāle (38 m2) 1 h 7,11 1,49 8,60
1.3. Foajē (92 m2) 1 h 7,11 1,49 8,60

Palsmanes pamatskolas telpu izmantošanas 
maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.
p.k. Pakalpojuma nosaukums Mērvienība Cena bez PVN, 

euro
PVN 21%,

euro
Cena ar PVN,

euro
2.1. Telpu izmantošana Līdz 40 cilv. 23,52 4,94 28,46
2.2. Telpu izmantošana 41–70 cilv. 35,27 7,41 42,68
2.3. Telpu izmantošana 71–80 cilv. 47,04 9,88 56,92

Palsmanes pagasta pārvaldes sniegti maksas pakalpojumi – 
transporta pakalpojumi skolēnu pārvadāšanai

Nr.
p.k. Maršruta nosaukums Mērvienība Cena bez PVN, 

euro
PVN 21%,

euro

Cena ar 
PVN,
euro

3.1. Palsmane – Smiltene – Palsmane diena 0,94 0,20 1,14

Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas telpu 
Gaujas ielā Nr. 2, Smiltenē maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.
p.k. Pakalpojuma veids Mērv.

Cena bez 
PVN, 
euro

PVN 
21%,
euro

Cena ar 
PVN,
euro

1.1. Sporta zāles un palīgtelpu (ģērbtuves, dušas, tualetes) 
izmantošana:

Iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām1.1.1. 
1 h 7,11 1,49 8,60

Privātpersonām un bērnu un jauniešu izglītības 1.1.2. 
iestādēm, kuras nav Smiltenes novada domes 
pakļautībā

1h 5,12 1,08 6,20

Smiltenes novada domes izglītības iestādēm un 1.1.3. 
domes rīkotājos pasākumos Bez maksas

1.2. Sanāksmju telpas un citu telpu vienreizēja izmantošana 1 h 3,61 0,76 4,37
1.3. Telpu ilglaicīga izmantošana (t.sk. maksa par elektrību) m2 4,27 0,90 5,17

Smiltenes ģimnāzijas telpu un sporta halles Dakteru ielā 27, Smiltenē 
izmantošanas maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.
p.k. Pakalpojuma nosaukums Mērvien. Cena, 

euro
1.1. Aktu zāles ar informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu 

fiziskām un juridiskām personām (vienreizējs pasākums) 
1 h 14,23

1.2. Aktu zāles bez informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanas 
fiziskām un juridiskām personām (vienreizējs pasākums) 

1 h 11,38

1.3. Mācību kabineta ar informācijas un komunikāciju tehnoloģiju 
izmantošanu:

vienreizējiem pasākumiem- 7,11
regulāra darbība uz līguma pamata- 1 nodarb. 2,85
datorkabineta vai Mediju centra izmantošana-  1 h 10,00

1.4. Mācību kabineta bez informācijas un komunikāciju tehnoloģiju 
izmantošanas:

vienreizējiem pasākumiem- 1 nodarb. 3,56
regulāra darbība uz līguma pamata-  1h 1,42

1.5. Gultas vieta ģimnāzijas internātā:
pieaugušam (ar personīgo gultas veļu)- 

1 nakts
2,85

pieaugušam (ar internāta gultas veļu)- 3,56
skolēnam (ar personīgo gultas veļu)- 1,42
skolēnam (ar internāta gultas veļu)- 2,13

Guļvieta sporta hallē un klašu telpās (ar personīgo gultas veļu) 2,00
1.6. Sporta angāra izmantošana (vienreizējiem pasākumiem) 1 h 14,23
1.7. Sporta angāra izmantošana (regulāra darbība uz līguma pamata) Viena 

nodarbība
(1,5 h)

14,23

Sporta angāra izmantošanas darba laiki mācību gadā (darba dienās): plkst. 16:00 – 21:30. Par sporta 
angāra izmantošanas laiku darbdienās, brīvdienās un vasarā jāvienojas ar skolas administrāciju.

Smiltenes Centra vidusskolas telpu Dārza ielā 17, Smiltenē 
izmantošanas maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.
p.k. Pakalpojuma nosaukums Izmantošanas

laiks

Cena bez 
PVN, 
euro

PVN 
21%,
euro

Cena ar 
PVN,
euro

1.1. Mācību kabineta izmantošana (ar IKT):
Vienreizējiem pasākumiem1.1.1. 1 nodarbība 

(1,5h)
7,11 1,49 8,60

Regulāra darbība uz līguma pamata1.1.2. 2,85 0,60 3,45

Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas telpu Rīgas ielā Nr. 16c, 
Smiltenē maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.
p.k. Pakalpojuma nosaukums Mērvie-

nība

Cena 
bez 

PVN, 
euro

PVN 
21%,
euro

Cena 
ar 

PVN,
euro

1.1 Sporta zāles izmantošana fiziskām un juridiskām personām 
ar palīgtelpām kultūras un sporta pasākumiem 1 h 19,92 4,18 24,10

1.2 Mazās zāles izmantošana fiziskām un juridiskām personām 
ar IKT izmantošanu (vienreizējs pasākums) 1 h 8,54 1,79 10,33

1.3 Mācību kabineta izmantošana (ar IKT): vienreizējs 
pasākums 1 h 7,11 1,49 8,60

1.4 Mācību kabineta izmantošana (ar IKT): regulāra darbība 
uz līguma pamata 1 h 2,85 0,60 3,45

Smiltenes novada Sporta pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis:
Smiltenes pilsētas Sporta halles, Gaujas ielā 1, Smiltenē maksas 
pakalpojumi

Nr.
p.k. Pakalpojuma nosaukums

Izmanto-
šanas
laiks

Cena bez 
PVN, 
euro

PVN 21%,
euro

Cena ar 
PVN,
euro

1.1.1. Sporta zāles izmantošana
(t.sk. dušas un 1 ģērbtuve) 1 stunda 14,11 2,96 17,07

1.1.2. ½ sporta zāles izmantošana
(t.sk. dušas un 1 ģērbtuve) 1 stunda 8,24 1,73 9,97

1.1.3. Sporta zāles un trenažieru zāles izmantošana
(t.sk. dušas un 1 ģērbtuve) 1 stunda 21,17 4,45 25,62

1.1.4. Trenažieru zāles izmantošana:
(t.sk. dušas un 1 ģērbtuve)
* pieaugušajiem 1 stunda 1,76 0,37 2,13
* abonements pieaugušajiem 10 reizes 11,75 2,47 14,22
* skolēniem

1 stunda
0,58 0,12 0,70

* studentiem
0,83 0,17 1,00

* pensionāriem
* abonements studentiem, pensionāriem 10 reizes 5,88 1,23 7,11

1.1.5. Aerobikas zāles izmantošana
(t.sk. dušas un 1 ģērbtuve) 1 stunda 8,24 1,73 9,97

1.1.6. Atpūtas telpas izmantošana 1 stunda 5,88 1,23 7,11
1.1.7. Saunas izmantošana 1 stunda 11,75 2,47 14,22

Sporta kompleksa „Pie Tepera ezera” stadiona maksas 
pakalpojumi

Nr.
p.k. Pakalpojuma nosaukums Izmantošanas

laiks
Cena bez 

PVN, euro
PVN 21%,

euro

Cena ar 
PVN,
euro

1.2.1.

Futbola laukuma izmantošana:
(bez atbilstošām komunikācijām)    
* Treniņu organizēšanai

1 stunda
11,75 2,47 14,22

* Sacensību organizēšanai 17,64 3,70 21,34

1.2.2. ½ futbola laukuma izmantošana
(bez atbilstošām komunikācijām)

1 stunda
5,88 1,23 7,11

1.2.3. Visa stadiona izmantošana
(bez atbilstošām komunikācijām) 23,52 4,94 28,46
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Smiltenes pilsētas kultūras centra maksas pakalpojumu cenrādis 

Pakalpojuma nosaukums Papildus informācija
Izman-
tošanas 

laiks

 Cena bez 
PVN, EUR 

Lielās zāles noma (Darba gaisma, krēsli) 1 h 28,46 
Mazās zāles noma (Darba gaisma, krēsli) 1 h 21,34 
Teātra zāles noma (Darba gaisma, krēsli) 1 h 17,07 
Kinoteātra zāles noma (Darba gaisma, krēsli) 1 h 17,07 
Trešā stāva koru mēģinājumu telpa  1 h   7,11 
Garderobes noma  1 h 1,85 
Biļešu tirdzniecības pakalpojums  1 h 1,85 
Akustiskās sistēmas izmantošana (zālē esošās) (tikai ar skaņu operatoru) 1h 14,23 
Lielās zāles gaismu iekārtu noma (tikai ar gaismu operatoru) 1h 14,23 
Akustiskās sistēmas izmantošana (citās telpās) (tikai ar skaņu operatoru) 1h 7,11 

Pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” ēdināšanas pakalpojuma 
cenrādis 
N.p.k. Nosaukums Mērvien. Ēdienreize Maksa, euro
1.1. Izglītojamo ēdināšana Diena Brokastis

Pusdienas
Launags 

2,13

1.2. Darbinieku ēdināšana Diena Pusdienas 0,77

Grundzāles pamatskolas ēdināšanas pakalpojumu cenrādis
N.

p.k. Nosaukums Mērvien. Ēdienreize Maksa, euro

1.1. Grundzāles pamatskolas izglītojamo ēdināšana 
Grundzāles pamatskolā ar internātu

Diena,     t.sk. 2,22
Brokastis 0,43
Pusdienas 0,85
Launags 0,43
Vakariņas 0,51

1.2. Grundzāles pamatskolas darbinieku ēdināšana Diena Pusdienas 0,85
1.3. Grundzāles pamatskolas pirmsskolas izglītības 

izglītojamo ēdināšana 
Diena,   t.sk. 1,14

Brokastis 0,28
Pusdienas 0,50
Launags 0,36

1.4. Grundzāles pamatskolas pirmsskolas izglītības 
darbinieku ēdināšana

Diena,    t.sk. 1,14
Brokastis 0,28
Pusdienas 0,50
Launags 0,36

Palsmanes pamatskolas ēdināšanas pakalpojuma cenrādis
N.

p.k. Nosaukums Mērvien. Ēdienreize Maksa, euro

1.1. Palsmanes pamatskolas izglītojamo ēdināšana 
Palsmanes pamatskolā ar internātu

Diena     t.sk. 1,70
Brokastis 0,28
Pusdienas 0,78
Launags 0,28
Vakariņas 0,36

1.2. Palsmanes pamatskolas darbinieku ēdināšana Diena Pusdienas 0,78

Mācību maksu cenrādis 2013. /2014. mācību gadā
N.

p.k. Nosaukums Mērvien. Maksa, 
euro

Mācību maksa Smiltenes Mākslas skolā 1 x mēnesī 7,11
Mācību maksa Smiltenes Mūzikas skolā 
Ja ģimenē kopā dzīvo divi un vairāk bērni un vismaz divi no viņiem 
apmeklē Smiltenes mūzikas skolu, tad noteiktā līdzfinansējuma maksa 
mēnesī katram bērnam tiek samazināta par piecdesmit procentiem.

1 x mēnesī 11,38

Dalības maksa Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolā 1 x mēnesī 2,85
Dalības maksa Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu izglītības centrā 1 x gadā 5,69

Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas 
pakalpojuma cenrādis 

N.
p.k. Grupa Mērvien. Ēdienreizes Maksa, euro

no 01.01.2014.
1.1. Palsmanes pirmsskolas izglītības iestādes 

izglītojamie Diena Brokastis, pusdienas, 
launags 1,42

1.2. Palsmanes pirmsskolas izglītības iestādes 
izglītojamie (diennakts grupa) Diena vakariņas 0,43

1.3. Palsmanes pirmsskolas izglītības iestādes 
darbinieki Diena Pusdienas 0,78

Variņu pamatskolas ēdināšanas pakalpojuma cenrādis 
N.

p.k. Nosaukums Mērvien. Ēdienreizes Maksa, euro
no 01.01.2014.

1. Variņu pamatskolas pirmskolas izglītības 
izglītojamie Diena Brokastis, pusdienas, 

launags 1,14

2. Variņu pamatskolas pirmskolas izglītības 
darbinieki Diena Pusdienas 0,53

3. Variņu pamatskolas izglītojamie Diena Pusdienas 1,00
4. Variņu pamatskolas darbinieki Diena Pusdienas 1,00

Smiltenes Jāņukalna estrādes izmantošanas maksas pakalpojumu 
cenrādis

Pakalpojuma nosaukums Papildus informācija Izmantošanas 
laiks

 Cena bez 
PVN, EUR 

Estrādes noma (izmantojot elektrību) 1 h 28,46 

Pašvaldības policija 2013. gada decem-
bra mēnesī sastādījusi 12 administratīvo 
pārkāpumu protokolus, no tiem:

par atrašanos publiskā vietā ar atvērtu alko-- 
holiskā dzēriena iepakojumu – 2; 
par iekšējo ūdeņu piesārņošanu ar kaitīgām - 
vielām (celtniecības notekūdeņu iepludinā-
šana upē Abuls) – 1;

Pašvaldības policijas informācija par decembri
Pašvaldībā

SNPP saņemtā un reģistrētā informācija 2013. gada decembrī
PĀRKĀPUMA VEIDS No iedz. Patrulējot No VP KOPĀ

VISA REĢISTRĒTĀ INFORMĀCIJA 44 57 3 104
Personas alkohola reibuma stāvoklī sabiedriskā vietā 15 11 2 28
Nepilngadīgo pārkāpumi 1 1  2
Ģimenes konflikti 6   6
Aizdomīgas personas 4 1  5
Klaiņojoši dzīvnieki 5 2  7
Ugunskuru kurināšana neatļautās vietās  1  1
Naktsmiera traucēšana, trokšņošana 4   4
Huligāniski konflikti 4   4
Ceļu satiksmes pārkāpumi  11 1 12
Pazudušas personas 1   1
Sab. kārtības nodrošināšana pasākumos  3  3
Mutvārdu aizrādījumi  1  1
Personas nogādātas dzīvesvietā  7  7
Personas nogādātas atskurbšanai ĪAI  9  9
Sniegta palīdzība valsts/pašvaldības iestādēm  6  6
Aizturēti velosipēdu vadītāji reibuma stāvoklī  2  2
Citi pārkāpumi 4 2  6

Papildus šiem protokoliem sastādīti 7 
administratīvā pārkāpuma protokoli – pa-
ziņojumi par transportlīdzekļu stāvēšanas un 
novietošanas noteikumu neievērošanu (bez 
vadītāja klātbūtnes).

 Dzīvesvietā nogādātas 7 personas, ku-
ras alkohola reibuma dēļ zaudējušas spēju 
patstāvīgi pārvietoties, 9 personas nogādātas 
atskurbšanai uz īslaicīgās aizturēšanas izola-
tora telpām.  

Vēl pašvaldības policija aizturēja un no-
deva pēc piekritības Valsts policijai 2 perso-
nas, kuras vadīja velosipēdu atrodoties alko-
hola reibuma stāvoklī.

! Svarīgi un aktuāli: līdz ar aukstuma 
iestāšanos jūtami pieaug risks cilvēkiem gūt 
miesas bojājumus, kas saistīti ar pazemināto 
āra temperatūru (piemēram, roku un kāju pirk-
stu apsaldējumi, vispārēja ķermeņa atdzišana 
u.tml.). Lai nepieļautu personu, kuras sabied-
riskās vietās āra apstākļos ilgstoši sēž, snaudu-
ļo un, iespējams, nevar patstāvīgi pārvietoties, 
Pašvaldības policija aicina iedzīvotājus nebūt 
vienaldzīgiem un ziņot tai par šādām perso-
nām, zvanot uz SNPP dežūrtālruni: 28 65 99 
33 vai 110 (Valsts policija)

Mums IR svarīga Jūsu drošība!
Normunds Liepa,

Pašvaldības policijas priekšnieks 

Gada nogalē  Kultūras ministrijas projekta 
„Latvijas kultūras kanona vērtību popularizē-
šana Latvijas publiskajās bibliotēkās”  ietva-
ros Smiltenes novada bibliotēkas papildinātas 
ar Latvijas kultūrā nozīmīgām  grāmatām, Kā 
piemēram, Imants Ziedonis: „Es ieeju sevī” 
(2012), „Taureņu uzbrukums” (2013) „Epi-
fānijas: Skolas bibliotēka (2013)”, „Dzīves 
dziesma sarkanā. Ojārs Vācietis un viņa laiks” 
(2013), Jānis Jaunsudrabiņš: „Aija” (2011), 
Kārlis Skalbe: „Ziemas pasakas: klausāmgrā-
mata CD” (2010), Latvieša lielā dziesmu kla-
de (2013), Jāzeps Vītols: „Vieglu kordziesmu 
izlase” (2013).

Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta 
„Nevalstisko organizāciju atbalsts un sabiedrī-

Latvijas kultūras kanona vērtības 
Smiltenes novada bibliotēkās

bas integrācijas politikas īstenošanas” ietvaros 
vairāk kā piecpadsmit jaunas grāmatas jau la-
sāmas bibliotēkās, kā piem., Valdis Rūmnieks, 
Andrejs Migla: „Trīs zvaigznes. Biogrāfisks 
romāns par Kārli Zāli”(2013), „Latvieši PSRS 
varas virsotnēs (2013), Ivars Bražis: „Minoksa 
mantinieki” (2013), Jānis Zemītis: „Nenoslēg-
tais loks. Leģionāra stāsts”(2013), Nora Ikste-
na: „Dievmātes draudzene” (2013). 

Ar jaunākām grāmata var iepazīties 
un interesējošas pieprasīt Smiltenes no-
vada bibliotēkās, meklējot informāciju 
http://valka.biblioteka.lv/Alise/lv/home.
aspx

 

par atrašanos sabiedriskā vietā alkohola - 
reibuma stāvoklī cilvēka cieņu aizskarošā 
izskatā – 2;
par atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē, - 
ja to izdarījis nepilngadīgais – 6 (no tiem 2 
pārkāpumi izdarīti atkārtoti gada laikā);
par gājējiem noteikto pienākumu pārkāp-- 
šanu – 1.
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Pašvaldība

Ieguldījums Tavā nākotnē!
EIROPAS SAVIENĪBA

Starp SIA „Smiltenes NKUP” 
un VA „Latvijas Investīciju un at-
tīstības aģentūru” 2013. gada 1. 
februārī tika noslēgts līgums par 
projekta īstenošanu „Daudzdzī-
vokļu dzīvojamās mājas Kalna 
ielā 8, Smiltenē, energoefektivi-
tātes paaugstināšanas pasākumi”, 
ko līdzfinansē Eiropas Reģionā-
lās attīstības fonds.

Projekta īstenošanas termiņš  
24 mēneši.

Projekta kopējās izmaksas ir 
EUR 249329,26, ERAF finansē 
50% no attiecināmām izmak-
sām.

 Vienkāršotās renovācijas 
darbus veica  SIA „Bazalts”, kas 
pabeigusi darbus pie mājas silti-
nāšanas.

- Valsts aģentūra „Centrālā 
finanšu un līgumu aģentūra” un 
SIA „Smiltenes NKUP” ir noslē-
gušas līgumus par Eiropas Sa-
vienības fonda projekta „Ūdens-
saimniecības infrastruktūras 
attīstība Smiltenes novada 
Palsmanes ciemā”  un „Ūdens-
saimniecības infrastruktūras at-
tīstība Smiltenes novada Variņu 
ciemā” realizāciju. Jau 2013. 
gada 20.decembrī izsludināta 
iepirkuma procedūra  „Ūdens-
saimniecības infrastruktūras at-
tīstība Smiltenes novada Variņu 
ciemā. Būvdarbi.” Piedāvājuma 
iesniegšanas termiņš ir 3. feb-
ruāris. Variņu ciemā tiks veikta 
esošā ūdensvada, kanalizācijas 
spiedvada, kanalizācijas kolek-
tora, kanalizācijas sūkņu stacijas 
rekonstrukcija. Līguma izpildes 
termiņš seši mēneši no būvdarbu 
uzsākšanas brīža.

- 2013. gada 30. oktobrī 
Smiltenes Novada Domes de-
putāti sēdē nolēma, ka arī Lau-
nkalnes pagastā ūdenssaimnie-
cības sabiedriskos pakalpoju-
mus nodrošinās SIA „Smiltenes 
NKUP”. Tas nozīmē, ka šobrīd 
mēs sniedzam dzeramā ūdens un 
kanalizācijas pakalpojumus vi-
sos Smiltenes novada pagastos. 
Sakarā ar apkalpes zonas palieli-
nāšanos (pagastu pievienošanu) 
un izmaksu pieaugumu Sabied-
risko pakalpojumu regulēšanas 
komisijai iesniegts ūdenssaim-
niecības pakalpojumu tarifu pro-
jekts Smiltenes novadā. Šobrīd 
vēl nav zināms, kad stāsies spē-
kā jaunais  tarifs.

Atgādinām, ka SIA „Smil-
tenes NKUP” ir arī savs tviter-
konts @Smiltenes_NKUP, kurā 
informējam par aktualitātēm un 
Jūs variet operatīvi saņemt jau-
nākās ziņas par, piem., ūdens 
avārijām.

SIA „Smiltenes NKUP”

Smiltenes 
NKUP ziņas!

Šā gada 8. janvārī starp Smilte-
nes novada domi un SIA „Geo Con-
sultants” noslēgts līgums par projek-
tēšanas un autoruzraudzības veikšanu 
projekta „Normatīvo aktu prasībām 
neatbilstošās Smiltenes novada Smil-
tenes pilsētas izgāztuves „Drandu 
ielā 24” Nr. 94155/3371/PPV rekul-
tivācija” ietvaros. Tehnisko projektu 
izgāztuves rekultivācijai paredzēts 
izstrādāt līdz šā gada 8. aprīlim.

Projekta mērķis ir normatīvo 
aktu prasībām neatbilstošas atkri-
tumu izgāztuves rekultivācija, iz-
gāztuves negatīvās ietekmes uz vidi 
novēršana un monitoringa sistēmas 
nodrošināšana izgāztuvē. Projekta 

Smiltenes novada dome EIROPAS SAVIENĪBA

Smiltenes pilsētā notiks bijušās izgāztuves 
„Drandu iela 24” rekultivācija

Projektu „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Smiltenes novada Smiltenes pilsētas 
izgāztuves „Drandu ielā 24” Nr. 94155/3371/PPV rekultivācija” līdzfinansē Eiropas Savienība.

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir Smiltenes novada dome.
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. 
Ieguldījums Tavā nākotnē!

ietvaros paredzēts izstrādāt tehnisko 
projektu un veikt atkritumu izgāztu-
ves rekultivāciju 1,57 ha platībā, kā 
arī veikt izgāztuves teritorijas apza-
ļumošanu 1,83 ha platībā, piekļautās 
teritorijas sakopšanu, piebraucamā 

Ar 2014. gada 1. janvāri stāju-
šies spēkā vairāki grozījumi Smil-
tenes novada domes saistošajos 
noteikumos. Būtiskākie grozījumi 
ir sociālās palīdzības saistošajos 
noteikumos, kas paredz vairāku 
pašvaldības sociālos pabalstu pa-
lielināšanu.

Grozījumi saistošajos noteiku-
mos Nr. 15/12 „Par materiālo pa-
līdzību Smiltenes novada pašvaldī-
bā”, kas paredz palielināt materiālu 
atbalstu ģimenēm sakarā ar bērna 
piedzimšanu jaundzimušā vajadzī-
bu nodrošināšanai no 50,00 latiem 
jeb 71,14 euro uz 100,00 latiem jeb 
142,28 euro. 

Grozījumi pašvaldības sais-
tošos noteikumos Nr. 6/09 „Par 
Smiltenes novada pabalstiem au-
džuģimenēm” paredz, lai sniegtu 
finansiālu atbalstu audžuģimenēs 
ievietotiem bērniem ikmēneša bērna 
uzturēšanai, palielināt uzturnaudu 
no 100,00 latiem jeb 142,28 euro uz 
120,00 latiem jeb 170,74 euro.

Grozījumi saistošos noteiku-
mos Nr. 7/09 „Noteikumi par Smil-

tenes novada pašvaldības sociālās 
palīdzības pabalstiem” paredz:

paplašināt palīdzības saņēmēju •	
loku, nosakot, ka dzīvokļa pabal-
stu saņem visas personas (ģime-
nes), kurām noteikts maznodroši-
nātais statuss; 
palielināt dzīvokļa pabalsta apmē-•	
ru no 50,00 latiem gadā uz 100,00 
latiem gadā jeb 142,28 euro;
palielināt ikmēneša pabalstu •	
bērniem bāreņiem pēc pilngadī-
bas sasniegšanas, ja viņi turpina 
sekmīgi mācīties, lai nodrošinātu 
pamatvajadzības, no 60,00 latiem 
uz 100,00 latiem jeb 142,28 euro 
mēnesī;
noteikt, ka brīvpusdienu izmaksas •	
vienam bērnam Smiltenes novada 
izglītības iestādēs tiek segtas pēc 
faktiskām izmaksām;
paplašināt palīdzības saņēmēju •	
loku, noteikt, ka medicīnisko iz-
devumu apmaksai pabalstu sa-
ņem visas personas (ģimenes), 
kurām noteikts maznodrošinātais 
statuss;
paplašināt palīdzības saņēmēju •	

Stājas spēkā grozījumi 
Smiltenes novada domes saistošajos noteikumos

loku, noteikt, ka ģimenes pabal-
stu 20,00 lati jeb 28,45 euro mā-
cību līdzekļu iegādei saņem arī 
ģimenes, kurām noteikts mazno-
drošinātais statuss.

Grozījumi saistošajos noteiku-
mos Nr. 17/09 „Par nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanu Smiltenes novadā” 
paredz nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumus 50% apmērā no ap-
rēķinātās nodokļa summas piemērot 
biedrībām, kuras par saviem līdzek-
ļiem apsaimnieko Smiltenes novada 
pašvaldības īpašumā esošos sporta 
kompleksus, sporta būves, zemes 
gabalus vai tās daļas. Tāpat jaunie 
grozījumi paredz samazināt sum-
mu no Ls 10,00 uz Ls 7,03, kas būs 
10,00 euro, virs kuras varēs saņemt 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieg-
lojumus. 

Pārējos saistošajos noteiku-
mos netiek grozīts spēkā esošo 
saistošo noteikumu saturs, bet gan 
veikti „tehniska rakstura” grozīju-
mi, aizstājot vārdu „latos” ar vārdu 
„euro”, veikta summu pārrēķinā-

šana no latiem uz euro, piemērojot 
valstī noteikto oficiālo euro kursu 
(EUR 1=LVL 0,702804) un Euro 
ieviešanas kārtības likumā noteik-
tos skaitlisko vērtību noapaļošanas 
principus. Izņēmums ir saistošie no-
teikumi Nr. 9/10 „Smiltenes novada 
sabiedriskās kārtības noteikumi”, 
kuros, veicot naudas sodu pārrēķinā-
šanu uz euro, ņemts vērā normatīvo 
aktu prasības latu parēķināšanai uz 
euro un izdarītie grozījumi Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodek-
sā, kas noteica, ka pašvaldībām ir 
tiesības noteikt atbildību par admi-
nistratīvo pārkāpumu līdz 350 euro 
apmērā. 

Ar visiem saistošajiem notei-
kumu grozījumiem var iepazīties 
Smiltenes novada domes mā-
jas lapā www.smiltene.lv, sadaļā 
„Smiltenes novada dome” – Sais-
tošie noteikumi, kā arī iepriekšējā, 
2013. gada decembra „Smiltenes 
novada domes Vēstis” izdevumā.

Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

2013. gada 28. decembra 
Smiltenes novada domes sēdē de-
putāti atbalstīja domes deputātu – 
Kaspara Marksa, Ivara Ādamsona, 
Guntara Marksa, Aigara Veldres, 
Ginta Kukaiņa ierosinājumu uzdot 
Smiltenes novada domes Izglītī-
bas pārvaldei izstrādāta dokumen-
tu par Smiltenes novada izglītības 

Uzdots izstrādāt dokumentu par Smiltenes novada izglītības iestāžu attīstību 2014. – 2018. gadam
iestāžu attīstību 2014. – 2018. 
gadam, ņemot vērā bērnu skai-
tu svārstību tendences, izglītības 
iestāžu telpu noslogotību un eko-
nomisko izdevīgumu.

Dokumentā ir uzdots izana-
lizēt Smiltenes novada izglītības 
iestāžu esošo situāciju – bērnu 
skaitu svārstības, telpu noslogo-

2013. gada 16. decembrī 
noslēdzās Smiltenes novada 
Grundzāles pagasta teritorijas 
plānojuma 2008. – 2020. gadam 
un Launkalnes pagasta teritori-
jas plānojuma 2006. – 2018. ga-
dam grozījumu 1. redakcijas un 
Grundzāles pagasta teritorijas 
plānojuma vides pārskata 1. re-
dakcijas publiskā apspriešana.

Kopējā iedzīvotāju atsaucība 
publiskajā apspriešanā bija ļoti lie-
la. Līdz 16. decembrim saņemti trīs 
kolektīvie iesniegumi, kurus kopā 
parakstījuši 397 iedzīvotāji un 5 
aptaujas anketas. Daži parakstītāji 

Noslēgusies publiskā apspriešana
parakstījušies divos iesniegumos. 
Organizētas divas sabiedriskās ap-
spriešanas sanāksmes. Sabiedriskās 
apspriešanas sanāksmē, kas notika 
20. novembrī Grundzālē, piedalījās 
42 cilvēki, savukārt 22. novembra 
sanāksmē Smiltenē 5 cilvēki. Ar sa-
nāksmju protokoliem var iepazīties 
Smiltenes novada mājas lapā http://
www.smiltene.lv/teritorijas_plano-
jumi. (skatīt zem Grundzāles pa-
gasta teritorijas plānojuma grozī-
jumi 1. red. 2013. gada, Sanāksmes 
protokoli.)

Iedzīvotāji lielākoties ir pret 
jaunu dolomīta ieguves vietu izvei-

došanu, kas negatīvi ietekmē to ik-
dienu. Būtiskākie iebildumi:

putekļi, troksnis – no lielajām •	
kravas automašīnām;
ūdens trūkums – gruntsūdeņu •	
pazemināšanās dēļ;
vides kvalitātes pasliktināša-•	
nās – upju piesārņojums;
spridzināšanas darbu ietekmē •	
bojājas ēku pamati.
Pēc sabiedriskās apspriešanas 

30 dienu laikā tiks sagatavots ziņo-
jums par institūciju atzinumos un 
privātpersonu iesniegumos minēto 
priekšlikumu un iebildumu vērā 
ņemšanu vai noraidīšanu. Ziņoju-

mu iesniegs izskatīšanai tuvākajā 
pašvaldības domes sēdē, kur Smil-
tenes novada domes deputātiem būs 
jālemj, kādu lēmumu pieņemt: 

1) apstiprināt izstrādāto terito-
rijas plānojuma grozījumu redak-
ciju; 

2) pilnveidot teritorijas plāno-
juma grozījumu redakciju atbilstoši 
institūciju atzinumiem un publiskās 
apspriešanas rezultātiem; 

3) noraidīt izstrādāto teritorijas 
plānojuma grozījumu redakciju un 
izstrādāt to no jauna atbilstoši jau-
nam darba uzdevumam.

ceļa un ielas posma sakārtošanu. 
Realizējot projektu tiks maksimāli 
novērsta atkritumu negatīvā ietek-
me uz vidi un cilvēka veselību un 
nodrošināta ar atkritumiem piesār-
ņotās teritorijas iekļaušanās apkār-

tējā ainavā. 
Projekta realizācija kļuva iespē-

jama piesaistot Eiropas Savienības 
Kohēzijas fonda līdzfinansējumu 
3.5.1.2.1. apakšaktivitātē „Normatī-
vo aktu prasībām neatbilstošo izgāz-
tuvju rekultivācija”. 

Projekta kopējās plānotās iz-
maksas ir LVL 213811,45, 85% jeb 
LVL 181739,73 no projekta finansē 
Eiropas Savienības Kohēzijas fonds 
un 15% jeb LVL 32071,72 ir pašval-
dības līdzfinansējums.

Projektu plānots īstenot līdz 
2015. gada jūnijam.

Sīkākai informācijai: 
Lita Kalniņa, t. 64707866 

tību, izmaksas, apkopot nepie-
ciešamos remontdarbus 4 gadu 
perspektīvā, veikt SVID analīzi, 
izstrādāt Smiltenes novada izglītī-
bas iestāžu attīstības modeļus, kas 
balstīti uz kvalitātes uzlabošanu 
un ekonomisku izdevīgumu, kā arī 
sniegt priekšlikumus kā nodrošināt 
efektīvāku un saimnieciski izdevī-

gāku bērnu nokļūšanu uz izglītības 
iestādēm. 

Pirmo starpziņojumu ir plā-
nots izskatīt Kultūras, izglītības 
un sporta jautājumu pastāvīgajā 
komitejas februāra sēdē. 

Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste 
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Decembris un janvāris ir tas 
laiks, kad atskatāmies uz padarīta-
jiem darbiem, analizējam, kas ir iz-
devies, ko vajadzēja darīt savādāk 
un skatāmies nākotnē, plānojam 
2014. gada darbus un izvirzām jau-
nus mērķus! Pagastu pārvaldes va-
dītājiem un priekšsēdētāja vietnie-
kam lūdzu pastāstīt, kā vērtē 2013. 
gadu, vai tika īstenoti visi plānotie 
darbi, kas varbūt pietrūka, kā arī 
jautāju, kā dzīvosim tālāk, kādi 
būs 2014. gada lielākie notikumi un 
plānotie darbi. 

Kāds bija 2013. gads pagastos 
un pilsētā? 

Smiltenes novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks (atbildīgais 
par saimnieciskiem jautājumiem 
pilsētā) Gints Kukainis: „Vērtējot 
kopumā 2013. gadā 
paveikto Smiltenes 
pilsētā, tas ir bijis 
ļoti darbīgs un noti-
kumiem bagāts gads, 
realizēti infrastruktū-
ras projekti, sakārtoti 
pašvaldības īpašumi, 
modernizēts pilsētas apgaismojums, 
veikti lielāki un mazāki projekti. 
Šis bija pirmais gads, kad Smiltenes 
pilsētā mainījās pilsētas kopšanas 
principi, pašvaldības uzņēmums SIA 
„Smiltenes NKUP” sāka kopt pilnīgi 
visus trotuārus, tika pastiprināta pil-
sētās teritorijā esošo kokaudžu kop-
šana, tā radot skaistāku un sakoptāku 
vidi mums apkārt. Prieks, ka izdevās 
atjaunot Vecā parka „Sēnīti” un kopā 
ar biedrību „Smiltenes sporta centrs”  
izveidot āra trenažieru laukumu. Pil-
sētas teritorijā turpināta bīstamo koku 
izzāģēšana, sakārtota daļa no pilsētas 
kapsētas mūra un turpināts darbs pie 
pilsētas meža sakopšanas. Daudz lai-
ka veltījām auditam par noslēgtajiem 
atkritumu apsaimniekošanas līgu-
miem, skaidrojām, brīdinājām, mudi-
nājām iedzīvotājus iesaistīties atkri-
tumu apsaimniekošanā. Šobrīd pil-
sētā 83 % mājsaimniecību ir noslēgti 
atkritumu apsaimniekošanas līgumi. 
Man ir liels lepnums, ka esam spējuši 
attīstīt pašvaldības uzņēmumu SIA 
„Smiltenes NKUP”, viņi ir vieni no 
vadošajiem namu apsaimniekotājiem 
māju siltināšanā Vidzemē, pārmaiņas 
varam redzēt mūsu pilsētas daudzdzī-
vokļu namos, tie kļuvuši skaistāki un 
energoefektīvāki.”

Launkalnes pagasta pārvaldes 
vadītājs Māris Lazdiņš: „Domāju, 
ka pamatos ir izdevies 
realizēt visu iecerēto. 
Lai gan gada sākumā 
netika nospraustas 
īpašas prioritātes, 
taču bija ieceres un 
plāni. Tika turpināti 
darbi pie skolas – bērnudārza iekštel-
pu remontiem un sakārtošanas. Paš-
valdības ceļu rekonstrukcijas projekta 
ietvaros tika sakārtoti divu ceļu pos-
mi, izbūvēts kanalizācijas pieslēgums 
kluba, bibliotēkas un administrācijas 
ēkai. Sadarbība ar nevalstiskajām or-
ganizācijām piesaistīts finansējums 
tautas tērpu iegādei pagasta pašdar-
bības kolektīviem. Priecē, ka lielie 
uzņēmumi turpina attīstību gan mo-
dernizējot, gan paplašinot ražošanu 
un atverot jaunas darbavietas.”

Grundzāles pagasta pārvaldes 
vadītāja Alda Zvejniece: „Aizvadī-
tais gads grundzāliešiem pagāja raibi 

Gan pagastos, gan pilsētā 2013. gads bija ražīgs
un spraigi, jo ciemata 
centrā tika pabeigti 
vairāki iepriekš uz-
sāktie projekti – no-
siltināta skolas ēka, 
rekonstruētas attīrīša-
nas iekārtas, noasfal-
tēta Smilšu iela. Šos 
darbus, protams, veica uzņēmēji, bet 
arī pārvaldes darbiniekiem, iedzīvo-
tājiem un vietējiem uzņēmējiem bija 
jāpaveic atbildīgs darbs – jānoorgani-
zē Smiltenes novada svētki Grundzā-
lē un jāpabeidz brīvdabas estrādes 
būvniecība un teritorijas sakopšana. 
Mums pašiem liekas, ka šos uzdevu-
mus veiksmīgi paveicām un radījām 
svētkus sev un ciemiņiem.”

Bilskas pagasta pārvaldes va-
dītāja Linda Karlsone: „Aizvadī-
tais gads pagastā bija 
darbīgs. Uzklausot 
iedzīvotājus un ar 
viņu atbalstu, pagastā 
realizētas vairākas ie-
ceres: izveidoti rota-
ļu laukumu bērniem 
Bilskas un Mēru cie-
mos, uzsākts darbs pie aktīvās atpūtas 
laukuma izveides Mēros, izveidots 
jauktais vokālais ansamblis, dejotāji 
lepojās ar jauniem tērpiem. Sadarbī-
bā ar novada domi pabeigts ūdens-
saimniecības projekts Bilskā. LAD 
projektu ietvaros veikts kapitālais 
remonts ceļam Ziediņi – Ezermala, 
ceļa posmam Dzetusceplis – Pakuļi 
un ceļu posmam Gaisma – Pīlādži. 
Atjaunots ielu apgaismojums Saules 
un Zvaigžņu ielā.”

Brantu un Smiltenes pagastu 
pārvaldes vadītāja Mārīte Treije-
re: „2013. gads man 
saistās ar Dziesmu 
svētkiem, to īpašo 
auru un emocionālo 
pacēlumu. Patīkami, 
ka pagastus pārstā-
vēja divi deju ko-
lektīvi: „Sanācēji” un „Amatnieki”. 
Novada citu pašdarbnieku kolektīvu 
sastāvā bija arī mūsu pagasta iedzī-
votāji. Prieks, ka Brantu pagastā no-
dibinājies Eiropas deju kolektīvs. Arī 
pašlaik notiek aktīvs pašdarbnieku 
darbs.

Svarīgi, ka mūsu pagastos eks-
pluatācijā pēc rekonstrukcijas nodoti 
vairāki ceļi. Čakli strādājuši pagastu 
ļaudis, lai sakoptu savu apkārtni, par 
to liecina lielā atsaucība Lielās Talkas 
laikā un vēlāk. Gribu pateikt paldies 
ikvienam iedzīvotājam, kam nav 
vienaldzīgs tas, kas notiek pie mums, 
kuri ar savu darbu un aktivitātēm vei-
cina pagasta, novada un visas Latvi-
jas attīstību.”

Palsmanes pagasta pārvaldes 
vadītāja Tigna Podniece: „Aizvadī-
to gadu var salīdzināt 
ar skudru, jo strādā-
jot čakli kā skudrām, 
pagasts vienmēr ir 
sakopts un priecē ne 
tikai iedzīvotājus, bet 
arī tuvākus un tālākus 
viesus. Tika turpināti 
remontdarbi pirmsskolas izglītības 
iestādē, labiekārtota pamatskolas 
ieeja, centra katlu mājai nomainīts 
jumts, ģimenes ārsta prakse atsākusi 
darbību izremontētās telpās, rekons-
truēta Rūpnieku iela. Deju kolektīvs 
„Cīrulis” piedalījās Dziesmu un deju 
svētkos. Priecē biedrību iniciatīva, 

realizējot projektus. Viens no projek-
tiem ir dabas taka.”

Variņu pagasta pārvaldes va-
dītājs Uldis Birkenšteins: „2013. 
gadu pagastā vērtē-
ju kā veiksmīgu, ar 
dažādām labām pār-
maiņām. Tika īste-
noti un uzsākti jauni 
projekti. Plānots bija 
vairāk, taču objektīvu 
apstākļu dēļ šis tas palika neizdarīts.”

Blomes pagasta pārvaldes va-
dītājs Gaidis Bogdanovs: „2013. 
gads Blomes pagastā bija ļoti ražīgs 
ar daudz dažādiem labiem padarītiem 
darbiem: veikti telpu remonti un ie-
gādāts inventārs Blomes pamatskolā, 
par ko jāsaka paldies skolas direktorei 
par viņas darba ieguldījumu. Pagasta 
kultūras namā izremontētas un saga-
tavotas telpas pagasta muzejam un 
šajā gadā plānots izvietot eksponātus 
un iekārtots ekspozīciju. Paldies Že-
nijai Daudzietei par projekta rakstī-
šanu, kura ietvaros izdevās piesaistīt 
papildus finansējumu, lai īstenotu šo 
ideju. Pie skolas izveidots bērnu rota-
ļu laukums.” 

Kādi būs 2014. gada lielākie 
notikumi un plānotie darbi?

Gints Kukainis: „2014. gadā 
esam izvirzījuši daudz jaunus mēr-
ķus, kas balstīti uz iedzīvotāju ietei-
kumiem un reālās situācijas apzināša-
nu. Jauno gadu esam sākuši ar jaunu 
sistēmu ielu attīrīšanai no sniega, 
esam ņēmuši vērā iepriekšējā gada 
situācijas par sniega piebraukātajām 
ielām, kas pēc tam kļuva slidenas 
un bedrainas. Šogad pilsētas mazās 
ielas esam sadalījuši vairākās daļās 
un iepirkuma procedūras rezultātā 
noskaidrojuši darbu veicējus, līdz ar 
to pēc sniega snigšanas ceram pil-
sētā panākt vairāk sniega tīrīšanas 
tehnikas vienības. Plānojam turpi-
nāt sakārtot pašvaldībai piederošos 
īpašumus pilsētas centrā, labiekār-
tot pilsētas apstādījumus un uzstādīt 
jaunas rampas skeitparkā. Plānojam 
iztīrīt uz pašvaldības zemes esošos 
dīķus, kas lietus laikā kalpo kā lietus 
ūdens akumulatori. Vēlamies turpi-
nāt darbus pilsētas kapos, atjaunojot 
pilnībā mūra sētu, izzāģējot bīstamos 
kokus un ierīkot jaunu ūdens apgādes 
sistēmu. Īpašumā no AS „Latvijas 
Valsts meži” esam pārņēmuši terito-
riju, kuru vēlamies attīstīt kā slēpo-
šanas trasi mūsu novada ļaudīm un 
tūristiem. Esam uzsākuši darbus pie 
Smiltenes pilsētas Vecā parka rekons-
trukcijas tehniskā projekta izstrādes, 
līdz ko būs izstrādātas pirmās skices, 
veidosim sabiedriskās apspriešanas 
un ceram uz lielu iedzīvotāju atsaucī-
bu, lai mēs visi kopā spētu atdzīvināt 
Veco parku, dodot tam pilnīgi jaunu 
elpu un burvību.”

Māris Lazdiņš: „Plānotā bu-
džeta ietvaros turpināsim 2013. gadā 
iesāktos darbus. Februārī Launkalnes 
tautas namā notiks Smiltenes novada 
vokālo ansambļu skate, tāpēc pagasta 
iedzīvotājiem un darbiniekiem čakli 
jāstrādā, lai visi ciemiņi justos gai-
dīti. Noteikti gada gaitā rodas kaut 
kas iepriekš neplānots, kas patīkami 
pārsteidz.” 

Alda Zvejniece: „Nākamajā 
gadā turpināsim labiekārtot estrā-
des teritoriju, sakopsim Palsas upes 
krastus ciemata teritorijā un es atkal 
sagaidu, ka iedzīvotāji piedalīsies ar 

savām idejām un darbu.”
Linda Karlsone: „Nozīmīgākais 

notikums viennozīmīgi būs 5. Smilte-
nes novada svētku organizēšana, kas 
šogad notiks 12. jūlijā. Turpināsies 
darbs pie Mēru muižas rekonstrukci-
jas projekta izstrādes, kā arī plānots 
pabeigt iesākto darbu pie aktīvās at-
pūtas laukuma izveides Mēros.”

Mārīte Treijere: „Turpināsim 
ceļu uzlabošanu. Sekmīgi darbojās 
izveidotā sociālā istaba Kalnamuižā 
2, 2014. gadā tā turpinās paplašināt 
piedāvātos pakalpojumus iedzīvotā-
jiem. Ar 1. janvāri mūsu valstī ir eiro, 
ceru, ka veiksmīgi ir notikusi pāreja 
uz mums vēl ikdienā neierasto nau-
du.” 

Tigna Podniece: „Plānojam 
turpināt uzsāktos darbus, piemēram, 
labiekārtot Palsmanes pirmsskolas 
izglītības iestādes rotaļu laukumus un 
teritoriju, tiks veikta atkritumu izgāz-
tuves „Kangarkalni” rekultivācija un 
kapsētas kopšana, izzāģējot bojātos 
kokus. Šogad 2. augustā ikvienu aici-
nāsim uz Palsmanes svētkiem.”

Gaidis Bogdanovs: „2014. gadā 
plānots turpināt iesāktos darbus, tā-
pat turpināsim veikt telpu remontus, 
teritoriju labiekārtošanu, uzlabot ceļu 
stāvokli. Noslēguma fāzē ir hokeja 
laukuma izveidošana, kas atradīsies 
skolas teritorijā. Ļoti gaidām sniegu 
un aukstāku laiku, lai šajā ziemas 
sezonā varētu uzliet ledu un to at-
klāt. Plānojam uzsākt projektēšanu 
Ūdenssaimniecības attīstības 1. kār-
tas rekonstrukcijai, ja finansējums 
atļaus, tad arī šogad varētu uzsākt 
pirmos darbus, kā arī uzlabot ielu ap-
gaismojumu Dzirnavu ielā.” 

Uldis Birkenšteins: „Iegādā-
tajam īpašumam – tautas namam 
– jānomaina jumta segums, jāturpi-
na iekštelpu remonts. Plānots iegā-
dāties jaunu apkures katlu skolas, 
tautas nama, pagasta pārvaldes un 
daudzdzīvokļu mājas apsildīšanai, 
nomainīt jumta segumu katlu mājai. 
Plānots uzlabot piebraucamo ceļu pie 
pamatskolas.”

Kā Jūs kopumā vērtējat Smil-
tenes novada attīstību pēdējo gadu 
laikā? 

Gints Kukainis: „Smiltenes 
novadam ir visi pamatnosacījumi 
stabilai un augošai novada attīstībai, 
jo mums ir aktīva uzņēmējdarbības 
vide, gudri cilvēki un daudzpusīgas 
izglītības iespējas! Ja mēs spēsim būt 
gudri, pārdomāti pieņemt lēmumus 
un izvirzīt ambiciozus mērķus, mēs 
būsim: „Vieta, kur augt!””

Māris Lazdiņš: „Smiltenes no-
vada attīstība periodā no 2009. gada 
ir notikusi diezgan strauji un pārdo-
māti. Ļoti liela attīstība ir bijusi Smil-
tenes pilsētai kā novada centram. 
Pagastos attīstība tika virzīta izlīdzi-
nāšanas virzienā un noteikti lielākie 
ieguvēji ir to pagastu iedzīvotāji, kur 
līdz novada izveidošanai dažādu aps-
tākļu dēļ sakārtotības līmenis bija ze-
māks. Pašreiz pakalpojumu sniegša-
nas līmenis ir izlīdzinājies un veicot 
turpmākās investīcijas, jāskatās uz 
katras teritorijas attīstību pēc desmit 
un vairākiem gadiem.” 

Alda Zvejniece: „Uzskatu, ka 
Smiltenes novads attīstās vienmērīgi 
visā tā teritorijā. Ikvienā pagastā var 
atļauties realizēt kādu vērienīgu pro-
jektu, kas nebūtu pa spēkam, ja pagas-
ti saimniekotu katrs pa sevi. Domājot 

par mūsu novadu, es dažreiz pie sevis 
priecīgi uzdungoju: „Mazs bij’ tēva 
novadiņis, bet diženi turējās…”.”

Linda Karlsone: „Uzskatu, ka 
mūsu novads ir vērsts uz pārdomātu 
un sabalansētu attīstību. Kopīgiem 
spēkiem mums izdodas paveikt vai-
rāk, kā tad, ja mēs to darītu katrs at-
sevišķi.”

Mārīte Treijere: „Smiltenes 
novads pēdējo gadu laikā ir nenolie-
dzami attīstījies. To sekmējuši cilvēki 
Smiltenes novadā. Realizēti daudzi 
projekti, daudz sakārtotas ielas, ceļi 
un tilti, mazinājies bezdarbs, aktīvi 
norit kultūras un sporta dzīve, notiek 
aktīva tirdzniecība. Galvenais, ka sa-
tieku aizvien vairāk priecīgu, ar dzīvi 
apmierinātu cilvēku.”

Tigna Podniece: „Ir realizēti 
projekti, kas uzlabojuši ikdienas dzīvi 
iedzīvotājiem un veicinājuši novada 
attīstību. Pēdējo gadu laikā ir organi-
zēti dažādi novada kultūras pasāku-
mi, kuri kļuvuši nu jau par tradīciju 
un katru gadu pulcē iedzīvotājus.”

Uldis Birkenšteins: „Pozitīvi, 
jo, realizējot dažādus projektus, tiek 
sakopti īpašumi, ceļi un citi darbi. 

Gaidis Bogdanovs: „Smiltenes 
novada attīstību pēdējo gadu laikā 
vērtēju pozitīvi, jo pateicoties dažā-
du projektu īstenošanai, tiek ieguldīti 
lieli līdzekļi novada infrastruktūras 
sakārtošanai.” 

Ko Jūs novēlat pagasta un no-
vada iedzīvotājiem 2014.gadā?

Gints Kukainis: „Lai Jaunais 
2014. gads atnes mieru, saticību un 
mīlestību ģimenēs, neizsīkstošu ener-
ģiju un gudrību darbā!”

Māris Lazdiņš: „Ikvienam pa-
gasta un novada iedzīvotājam novēlu 
labu veselību, labas domas, darbīgas 
dienas un priecīgus atpūtas brīžus.”

Alda Zvejniece: „Manuprāt, 
nav nekā vērtīgāka par labu veselību, 
tāpēc to novēlu katram novada iedzī-
votājam. Vēl es novēlu, lai ikviens ir 
ieinteresēts tajā, ko dara, lai darbs ir 
ne tikai iztikas avots, bet arī sniedz 
gandarījumu un prieku! Sava pa-
gasta iedzīvotājiem saku paldies par 
šovasar piedzīvoto kopības un pleca 
sajūtu. Gribētos, lai iedzīvotāju skaits 
mūsu pagastā ietu vairumā, lai jau-
nieši dibinātu ģimenes, radītu bērnus 
un dzīvotu tepat Grundzālē, jo uzska-
tu, ka jau tagad ir radīti labi apstākļi 
dzīvei un atpūtai, bet, laipni gaidīsim 
iedzīvotāju priekšlikumus un idejas 
uzlabojumiem!”

Linda Karlsone: „Lai Jaunā 
gada dienas piepilda darbīga rosme, 
mijoties ar priecīgiem atelpas brī-
žiem!”

Mārīte Treijere: „2014. gadā 
novēlu gaišumu sirdī, saticību ģime-
nē un kāda ilgi lolota sapņa piepildī-
šanos. Domāsim labas domas. Lielas 
lietas var notikt tikai tad, ja mēs tām 
noticēsim!”

Tigna Podniece: „Lai pietiek iz-
turības ikdienai, lai pietiek gudrības 
pašreizējo brīdi uztvert kā vissvarīgā-
ko, lai pietiek spēka pēc iespējas labi 
izdarīt to, kas mums uzticēts. Lai kat-
rā mājā, katrā ģimenē un katrā darba 
kolektīvā valda laime, labklājība un 
veselība!”

Uldis Birkenšteins: „Veselību, 
laimi, dzīvesprieku un savstarpējo 
sapratni!”

Gaidis Bogdanovs: „Jaunajā 
gadā novada iedzīvotājiem novēlu 
veiksmi, veselību, lai vienmēr jūtas 
dzīvespriecīgi un smaidīgi!”

Sagatavoja:
Marita Mūze, 

Sabiedrisko attiecību speciāliste 
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Tūrisma ziņas
Atskats uz aizvadīto gadu tūrismā Smiltenes novadā

Aizvadītais gads Smiltenes 
novadā tūrisma jomā bijis noti-
kumiem krāsains un bagāts. Prie-
cē fakts, ka atjaunojas interese 
par atpūtu un ceļošanu kā Latvijā 
kopumā, tā arī Smiltenes novadā. 

Atskatoties uz paveikto, aiz-
vadītā gada sākumā, Smiltenes 
novada tūrisma centrs sadarbībā ar 
tūrisma uzņēmējiem izdeva jaunu 
Smiltenes novada tūrisma ceļvedi 
„Iepazīsti Smiltenes novadu caur 
amatu prasmēm, garšu un smaržu”, 
liekot akcentu uz lauku tūrisma, 
novada amatnieku un mājražotāju 
piedāvājumu. Ar šāda veida pie-
dāvājumu Smiltenes novads tika 
prezentēts arī starptautiskajā tū-
risma izstādē „Balttour2013”, kur 
kopīgajā novada stendā Smiltenes 
novada pašvaldība ar tūrisma uz-
ņēmējiem un amatniekiem mācīja 
un rādīja apmeklētājiem dažādus 

lauku sētas darbu stiķus.
Pavasarī Smiltenes novada lau-

ku mājas „Donas” saimniecei Ilzei 
Briedei ar ģimeni tika pasniegta 
Kultūras zīme „Latviskais manto-
jums”. Ar šādas zīmes ideju nāca 
klajā Latvijas lauku tūrisma aso-
ciācija „Lauku ceļotājs”, aicinot 
talkā latviešu kultūras mantojuma 
zinātājus, autoritātes un Kultūras 
ministriju, lai kopīgiem spēkiem iz-
veidotu zīmolu, kas aicinās pašmā-
ju un ārvalstu tūristus iepazīt Lat-
vijas izcilās tradicionālās vērtības, 
kas joprojām ir dzīvas un lielākā 
vai mazākā mērā caurvij mūsu, lat-
viešu, ikdienas dzīvi. Un ir patiess 
prieks, ka starp pirmo 12 zīmju sa-
ņēmējiem ir arī mūsu pārstāvis. 

Pavasarī Smiltenes novada TIC 
sadarbībā ar Vidzemes augstskolu 
un Smiltenes tehnikumu – profesio-
nālo vidusskolu organizēja tūristu 

gidu kursus, kas bija plaši apmek-
lēti (18 dalībnieki) un kuru mērķis 
bija atbalstīt tūrisma uzņēmējus un 
piesaistes objektu pārstāvjus kva-
litatīvu pakalpojumu sniegšanā un 
savu objektu prezentēšanā, kā arī 
apzināt potenciālos Smiltenes nova-
da iedzīvotājus, kas varētu kļūt par 
mūsu novada tūristu gidiem. Daži, 
kam ikdienā nav darbs un saskare ar 
tūristiem, ir šā gada laikā paspējuši 
likt lietā iegūtās zināšanas un pras-
mes Smiltenes novadā ekskursiju 
vadīšanā un jāatzīst, ka tas ir veik-
smīgi izdevies un „amats rokā” jeb, 
kā viens no šiem cilvēkiem saka 
pats, „ir āķis lūpā”, lai gan vēl jā-
mācās daudz, lai sevi attīstītu un 
pilnveidotu šajā darbā. 

Runājot par dažāda veida tūris-
ma aktivitātēm kopumā mūsu nova-
dā, tad gribētos pieminēt šādus fak-
tus. Tūrisma sezonu uzsākot, pēc 

remontdarbiem, Smiltenes novada 
TIC atklāja telpu apmeklētājiem, 
bet atpūtas un sporta komplekss 
„Trīssaliņas” atklāja jaunu brīv-
dienu māju un spēles „Trīssaliņu 
cirks” un „Lašu cope”. Viesu nams 
„Vilks un briedis” piedāvāja laivu 
braucienus un pazeminot nakšņo-
šanas cenas, kļuva ģimenēm drau-
dzīga nakšņošanas vieta. Atpūtas 
komplekss „Ezerlejas” organizēja 
kārtējo pasākumu „Superģimene”, 
kā arī iepriecināja apmeklētājus ar 
jauniem iemītniekiem – aitu cūku 
un soijas aitiņu mazuļiem u.c. ie-
mītniekiem. Cērtenes pilskalnā 
turpinājās veselības takas pilnvei-
došana ar jauniem aktīvās atpūtas 
elementiem, bet Mēru muižā tika 
atklāta „Saulainā virtuve”, kurā 
top dažādi kulinārie brīnumi ar ap-
meklētāju līdzdarbošanos, kā arī, 
šajā muižā noritēja kārtējais bērnu 

vasaras teātris „Panda”. Arī lauku 
mājā „Kalbakas”, skanot bērnu 
čalām visu vasaru, aizritēja dažā-
da veida bērnu vasaras nometnes. 
Smaržu un krāsu pārpilnībā ikvie-
nam bija iespēja doties uz liliju ka-
ralisti Blomes pagasta „Sirmiņos” 
vai Grundzāles pusē uz Ērikas Tri-
fanovas flokšu dārzu. Smiltenes 
pilsētas esošajām ēdināšanas iestā-
dēm un uzņēmumiem piepulcējās 
klāt arī jauni: kafejnīca „Trīs pipari 
un kūkas”, kā arī tējnīca „Ka-Tē”, 
Palsmanes pusē tika atklāta jau-
na dabas izziņas un piedzīvojumu 
taka pateicoties biedrības „Palsma-
nes pieaugušo izglītības atbalsta 
centrs” realizētam projektam, bet 
savu darbību pārtrauca Lazdukalna 
skatu tornis, kas bija iecienīts tūris-
ma objekts Smiltenē.

Smiltenes pilsētas svētku ie-
tvaros ikvienam interesentam bija 

Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļā 2013. gadā reģistrēta 
100 bērnu dzimšana, 139 miršanas gadījumi, tādējādi dabiskā 
pieauguma izmaiņas ir negatīvas (– 39 cilvēki). 

Rādītājs 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.
Dzimušo skaits 153 112 125 101 100
Mirušo skaits 183 159 142 151 139
Dabiskais pieaugums -30 -47 -17 -50 -39
Noslēgto laulību skaits 27 28 37 42 44

Demogrāfiskā situācija Smiltenes novadā 2013. gadā
(pēc dzimtsarakstu nodaļas datiem)

N.p.k. Pilsēta un
pagasti

Dzimušo 
skaits

Mirušo 
skaits

1. Smiltene 38 58
2. Bilskas pagasts 7 11
3. Blomes pagasts 10 11
4. Brantu pagasts 3 9
5. Grundzāles pagasts 9 13
6. Launkalnes pagasts 10 8
7. Palsmanes pagasts 4 7
8. Smiltenes pagasts 8 9
9. Variņu pagasts 6 5

Pilsēta
Pagasti  kopā:

38
57

58
73

Citas pašvaldības iedzīvotāji 5 8
Kopā: 100 139

Informācija iedzīvotājiem! 
Katru februāra piektdienu vairāki Smiltenes novada domes nodaļu spe-

ciālisti dosies uz pagastu pārvaldēm, lai arī pagasta iedzīvotājiem būtu iespē-
ja uzzināt vai nokārtot aktuālus jautājumus par pašvaldības sniegtajiem pa-
kalpojumiem. Tikšanās mērķis ir, lai pašvaldības speciālisti būtu pieejamāki 
iedzīvotājiem. 

Iedzīvotājiem klātienē būs iespēja tikties ar: Smiltenes novada do-
mes vadību (domes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku vai izpild-
direktoru) un speciālistiem no: Nekustamo īpašumu nodaļas, Attīstības un 
plānošanas nodaļas, Būvvaldes, Kancelejas nodaļas, Juridiskās nodaļas, Iz-
glītības pārvaldes, Saimnieciskās darbības nodaļas, Dzimtsarakstu nodaļas, 
Sociālā dienesta un SIA „Smiltenes NKUP”. 

Tikšanās laiki pagastu pārvaldēs:
Datums Laiks, plkst. Pieņemšanas vieta

07.02.2014. 9.00  – 12.00 Grundzāles pagasta pārvalde
07.02.2014. 13.00 – 16.00 Aumeisteru bibliotēka
14.02.2014. 9.00 – 12.00 Variņu pagasta pārvalde
14.02.2014. 13.00 – 16.00 Palsmanes pagasta pārvalde
21.02.2014. 9.00 – 12.00 Blomes pagasta pārvalde
21.02.2014. 13.30 – 16.30 Launkalnes pagasta pārvalde
28.02.2014. 9.00 – 12.00 Bilskas pagasta pārvalde
28.02.2014. 13.00 – 16.00 Birzuļu tautas nams

Līdz ar 2014. gadu, 
kad Latvijā ieviesta jauna 
valūta – eiro, sabiedrībā iz-
skanējuši jautājumi saistī-
bā ar biļešu cenu izmaiņām 
sabiedriskajā transportā pēc 
to konvertācijas no latiem uz eiro. 

Vidzemes plānošanas reģions 
un SIA „Autotransporta direkcija” 
atgādina, ka starppilsētu sabiedriskā 
transporta biļešu cenu konvertāci-
ja no latiem uz eiro bija izņēmuma 
gadījums, uz kuru attiecas no citām 
pakalpojumu sfērām atšķirīgi no-
apaļošanas principi. 

2013. gada augustā Eiro ievie-
šanas procesa Vadības komiteja, 
konsultējoties ar Patērētāju tiesību 
aizsardzības centru, akceptēja Au-
totransporta direkcijas iesniegto 
priekšlikumu – biļešu cenu noapaļo-
šanā starppilsētu maršrutos piemērot 
piecu centu soli. 

Konvertējot biļešu cenas eiro 
valūtā, tās varēja mainīties divu 
centu robežās – gan pieaugot, gan 
samazinoties. Piemēram, ja biļetes 
cena ir EUR 1,61 vai EUR 1,62, tā 

VPR skaidro: 
kāpēc biļešu cenas autobusos pēc 

konvertēšanas uz eiro kļuvušas 
par dažiem santīmiem dārgākas

tika noapaļota līdz EUR 
1,60, savukārt gadījumā, 
ja biļetes cena ir EUR 
1,63 vai EUR 1,64, tā tika 
noapaļota uz EUR 1,65. 

Tāds lēmums pie-
ņemts, lai sīknaudas aprite tiktu pēc 
iespējas ierobežota, atvieglojot trans-
portlīdzekļu vadītāju-konduktoru 
darbu un samazinot reisu kavēšanas 
riskus. Jāatzīmē, ka līdz šim biļešu 
cenas starppilsētu maršrutos tika no-
apaļotas līdz pieciem santīmiem, bet 
pirms 2012. gada 1. aprīļa – līdz 10 
santīmiem.

Papildus informācija: Lotārs 
Dravants, Sabiedriskā transporta 
pakalpojumu un plānošanas noda-
ļas vadītājs, mob. +371 26359634, 
lotars.dravants@vidzeme.lv, www.
vidzeme.lv. 

Informāciju sadarbībā ar SIA 
Autotransporta direkciju saga-
tavoja: Anita Āboliņa, Sabiedris-
ko attiecību speciāliste, Vidzemes 
plānošanas reģions, mob.: +371 
29454752, E-pasts: anita.abolina@
vidzeme.lv, www.vidzeme.lv.

Smiltenes novadā 2013. gadā dabiskā 
pieauguma izmaiņas joprojām ar 

negatīvu zīmi

Dzimtsarakstu nodaļā 2013. 
gadā reģistrēti 100 jaundzimušie – 
54 meitenes un 46 zēni, tai skaitā 95 
Smiltenes novada, 5 citu novadu bēr-
ni. Visvairāk jaundzimušo reģistrēti 
Smiltenes pilsētā – 38, Blomes un 
Launkalnes pagastā – 10 jaundzimu-
šo. Jāatzīmē, ka novadā 2013. gadu 
ar plus zīmīti noslēdza divi pagasti – 
Launkalnes un Variņu pagasts. 

Laulībā dzimuši 39 bērni, atzīta 
paternitāte 52 bērniem. Nav ieraksta 
dzimšanas dokumentos par bērna 
tēvu 9 bērniem. Pirmie bērni dzimu-
ši 39 māmiņām, otrie – 41 māmiņai, 
trešie – 13 māmiņām, ceturtie – 6 
māmiņām, piektais bērniņš 1 māmi-
ņai. Jaunākajai jaunajai māmiņai bija 
18, bet vecākajai – 41 gads.

Populārākie pagājušā gada bēr-
niem liktie vārdi: meitenēm – Elza – 

vecāki to dāvājuši 5 meitām, 4 reizes 
atkārtojas vārds – Emīlija, 3 reizes 
– Dārta un Paula, 2 reizes – Aman-
da, Anete, Egija, Kate, Katrīna, Kris-
tiāna, Marta. Zēniem – Jānis, To-
mass (vecāki to dāvājuši 3 dēliem), 
Adrians, Gabriels, Ričards, Roberts 
(2 reizes atkārtojas vārds). Vecāki 
saviem mazuļiem devuši arī divus 
vārdus: meitenēm – Emīlija Elza, 
Sofija Marija, Kate Agate, Melānija 
Elza, Estere Rebeka, Elza Emīlija, 
Paula Emīlija, Enija Elza, zēniem – 
Gabriels Jānis, Miks Kristiāns, Krists 
Kristaps, Tomass Deivids, Dinārs 
Marats. Neparastākie vārdi: zēniem 
– Danijars, Rojs, Svens, Sebastians. 
Meitenēm – Keta, Kornēlija, Odrija.

2013. gadā Smiltenes novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 44 
laulības, t.sk. 6 laulības noslēgtas 

baznīcā. Pirmo reizi laulībā stājies 
31 vīrietis un 32 sievietes, otro rei-
zi – 10 vīrieši un 9 sievietes, trešo 
reizi – 3 vīrieši un 2 sievietes, ce-
turto reizi 1 sieviete. Jaunākais līga-
vainis bija 22 gadus vecs, bet dros-
mīgākais līgavainis – 72. Savukārt 
jaunākajai līgavai bija 18 gadi, bet 
cienījamākajai – 77. Laulībā stāju-
šos vidējais vecums – 24 gadi. 29 
pāri laulībā devušies pirmo reizi. 
Pārējos 15 gadījumos viens vai abi 
stājušies atkārtotā laulībā.

Dzimtsarakstu nodaļā laulību 
reģistrā tiek izdarītas atzīmes par 
laulības šķiršanu. Skaitļi liecina, ka 
pērn 22 reizes reģistros izdarīta atzī-
me par laulības šķiršana, kas ir par 4 
vairāk nekā 2012. gadā.

2013. gadā Dzimtsarakstu noda-
ļā reģistrēti 139 miršanas gadījumi, 
tai skaitā 131 novada iedzīvotājs, 8 
citu novadu iedzīvotāji. Mūžībā aiz-
gāja 68 sievietes un 71 vīrietis. Vis-
vairāk miršanas gadījumi reģistrēti 
Smiltenes pilsētā – 58.

Mirušo personu vecums
Gadi Vīrieši Sievietes

20 – 29 1 –
30 – 39 3 1
40 – 49 2 1
50 – 59 14 3
60 – 69 19 5
70 – 79 13 21
80 – 89 16 23
90 – 99 3 13
102 – 1

Galvenie nāves cēloņi būtiski 
nemainās: vēža intoksikācija (43), 
Sirds saslimšanas (42), asinsvadu 
saslimšanas (32), vecums (6), neno-
teikti dabiski cēloņi (3), alkoholisms 
(2), cukura diabēts (2), plaušu slimī-
ba (2), pakāršanās cilpā (1), noslīk-
šana (1), depresija (1), plaši izgulē-
jumi (1), līķa pūšanas izmaiņas (1), 
vidusauss iekaisums (1), trula slēgta 
galvas trauma (1). 

Dace Ērģele,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
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Kultūra

Grundzāles pagasta amatier-
teātrim „Cik Jaudas” pagājušais 
gads ir bijis ļoti radošs. Esam 
priecējuši ne tikai Smiltenes no-
vada skatītājus, bet apmeklējuši 
arī citus novadus. Kolektīvam ir 
svarīgi regulāri uzstāties ne tikai 
sava kultūras nama pasākumos, bet 
arī parādīt sevi svešai publikai un 
sajust, kā reaģē citi skatītāji. Lai 
piedod tie kultūras darba organiza-
tori, kuriem esam atteikuši. Vislie-
lākais paldies aktieriem par izturī-
bu, jo vasarā gandrīz katru sestdie-
nu bija jābrauc ar izrādi. 

Par savu kolektīvu varu teikt, 
ka tas ir mērķtiecīgs un radošs, 

Dzintra Medne: Teātra spēle aktieriem ļāvusi noticēt saviem spēkiem un atvērties jauniem izaicinājumiem
aktieri ļoti alkst pilnveidoties. 
Esmu secinājusi, ka teātra spēle 
aktieriem ļāvusi noticēt saviem 
spēkiem un atvērties jauniem 
izaicinājumiem.

Lai pēc atpūtas brīža, kurā 
nenotika izrādes un mēģinā-
jumi, nedaudz izaicinātu un 
uzjautrinātu savu kolektīvu, 
ierodoties uz Zir-
ga gadiņa sagaidī-
šanu, bija jāiejūtas 
sava mīļākā vai sev 
piemērotākā seriāla 
„Ugunsgrēks” varoņa 
lomā ar visām tam pie-
derošām izdarībām. Un 

tā mēs jautri sagaidījām šo 
gadiņu (tas redzams foto), 
lai ar jaunām radošām ide-
jām gatavotos jaunam iestu-
dējumam, ar ko iepriecināt 
skatītājus.

Gribētu visiem labu vē-
lot sacīt: 

Nav bijis vēl neviens 
gads, kas tikai laimi nestu, 
no visām rūpēm sargātu un 
saules kalnā vestu, bet lai-
mīgs tas, kas smaidot prot 
ņemt visu to, ko dzīve dod. 

Dzintra Medne,
 „Cik Jaudas” režisore

iespēja doties aizraujošā ekskur-
sijā „Smiltenei pa pēdām”, kuras 
laikā, apciemojot firsta madāmu un 
smalko šneiderieni, varēja baudīt 
firstienes kārumu lādes labumus, 
iepazīties ar šneiderienes darba rī-
kiem, apgūt amata prasmes un vēl 
daudz ko citu.

Smiltenes novada TIC sa-
darbībā ar firmu „Madara`89” un 
Latvijas dabas fondu piedāvāja 
Smiltenes pilsētas un novada ie-
dzīvotājiem foto izstādi „Ērgļi 
pāri robežām”, bet uz rudens pusi 
papildināja krājumus ar jauniem 

Smiltenes novada suvenīriem. 
Apmeklētāju ērtībai ieviesa jaunu 
pakalpojumu TIC – WiFi (bezvadu 
internetu). Uz galvenajiem autoce-
ļiem sagatavoja un uzstādīja 5 jau-
nus informācijas stendus. Un tas 
vēl nav viss…

Plāni 2014. gadam
Paredzēts izstrādāt Smiltenes 

novada tūrisma plānošanas doku-
mentu turpmākajiem gadiem, kā 
arī apsekot un veikt tūrisma objek-
tu inventarizāciju visā Smiltenes 
novadā – nosakot problēmas un 
iespējamos veidus to sakārtošanai 

Apē notika Ziemassvētku turnīrs volejbolā sievietēm. Turnīrā piedalījās 
divas Apes komandas, kā arī Smiltenes un Grundzāles komandas.

Vissīvākā spēle turnīrā bija starp Smiltenes un Grundzāles komandām. 
Spēlē ar 2:1 pa setiem uzvarēja Grundzāles komanda. Pārējās spēles beidzās ar 
rezultātu 2:0. Par turnīra uzvarētājām kļuva Apes 1. komanda. 2. vietā Grun-
dzāles, trešajā vietā Smiltenes, ceturtajā vietā Apes 2. komanda.

Māris Stabiņš

Ziemassvētku turnīrā volejbolā 
sievietēm uzvar Grundzāles komanda

Noslēdzies teju mēnesi garais 
līdzjutēju balsojums par 2013. 
gada populārākajiem Smiltenes 
novada sportistiem. Nominācijā 
gada populārākais sportists uzva-
rēja riteņbraucējs Gatis Smukulis, 
par labāko jauno sportisti līdzjutē-
ji atzinuši vieglatlēti Lindu Puri-
ņu, gada komanda šogad ir futbola 
klubs „Smiltene/BJSS”, sporta no-
tikums – Latvijas Futbola čempio-
nāta 2. līgas zelta spēle, bet sporta 
veterāns aizvadītajā gadā bijis Vai-
ris Krauklis. 

Trešo gadu SPORTS Smiltenē 
sadarbībā ar Smiltenes novada sporta 
pārvaldi organizē Smiltenes nova-
da gada balvu sportā. Šogad balvas 
kopumā tiks pasniegtas astoņās no-
minācijās – labākais sportists, labākā 
sportiste, populārākais sportists, po-
pulārākais jaunais sportists, populā-
rākā komanda, gada sporta notikums, 
sporta veterāns un gada līdzjutējs. 

No 2. līdz 30. decembrim drau-
giem.lv lapā SPORTS Smiltenē, kā 
arī Smiltene.lv un Ziemellatvija.lv 
ikvienam smiltenietim un sporta 
līdzjutējam bija iespēja balsot par 
saviem favorītiem gada populārākā 
sportista, jaunā sportista, koman-
das, sporta notikuma un gada vete-
rāna nominācijās. 

Par aizvadītā gada Smiltenes 
novada populārāko sportistu kļuvis 
šosejas riteņbraucējs Gatis Smuku-
lis, kurš aizvadītajā vasarā sekmīgi 
pievarēja prestižo „Tour de France” 
daudzdienu velobraucienu, uzvarēja 
Latvijas čempionātā individuālajā 
braucienā un sekmīgi cīnījās citās 
sacensībās. Tikai dažas balsis mazāk 
saņēma viens no Vidzemes reģiona 
vadošajiem futbola aizsargiem Kār-

11. janvārī tika aizvadītas kār-
tējās spēles Smiltenes atklātajā 
čempionātā basketbolā.

Vissaistošākā un līdzvērtīgākā 
spēkošanās šoreiz izvērtās „Strenču 
MRS” un „top!” komandu spēlē. Līdz 
otrās ceturtdaļas vidum spēle ritēja 
ļoti līdzīgi. Spēles turpinājumā tomēr 
nedaudz precīzāk laukumā darbojās 
„top!” spēlētāji, kuri svinēja uzvaru 
spēlē ar rezultātu 59:48 (M. Labsvīrs 
19p., Emīls Gailītis 17p.; Artūrs Ro-
zītis 17p., Gvido Balodis un Dāvis 
Bajārs – abiem 11p.).

Pārējās spēlēs „Grundzāle” ar re-
zultātu 119:45 apspēlēja „ASE/Smil-
tene” (Mārtiņš Kanders 28p., Sandis 
Rullītis un Normunds Pauliņš – abiem 
pa 21p.; Ingars Čakārnis un Jānis Dze-

Sports
Par 2013. gada Smiltenes novada gada 

populārāko sportistu atzīts Gatis Smukulis
lis Ozols. Trešo lielāko balsu skaitu 
ieguva Eiropas čempione šķēpa me-
šanā sportistēm līdz 23 gadu vecu-
mam Līna Mūze. Starp nominantiem 
bija arī orientierists Artūrs Pauliņš, 
BMX riteņbraucējs Jānis Ērglis, vo-
lejbolists Austris Štāls un vieglatlēts 
Intars Išējevs. 

Nominācijā gada populārākā 
jaunā sportiste otro gadu pēc kārtas 
visvairāk balsis ieguva vieglatlēte 
Linda Puriņa, kas aizvadītajā sezonā 
triumfēja Baltijas čempionātā, kā arī 
ieguva godalgas Latvijas čempionā-
tā un Latvijas Jaunatnes olimpiādē 
tāllēkšanas, kā arī šķēpa mešanas 
disciplīnās. Gada jaunā sportista 
nominācijā izvirzīti bija arī – orien-
tierists Matīss Slikšjānis, futbolists 
Kristaps Ozols, BMX riteņbraucējs 
Kārlis Brikmanis, MTB riteņbraucē-
ja Rūta Brakovska, basketbolists Ri-
čards Melderis un vieglatlēts Jāzeps 
Groza.

Gada populārākās komandas no-
minācijā arī visai pārliecinoši trium-
fēja futbola klubs „Smiltene/ BJSS”, 
kas pēc astoņu gadu pārtraukuma uz-
varēja Latvijas Futbola čempionāta 
2. līgas Vidzemes reģiona turnīrā un 

nākamgad cer atgriezties 1. līgā. Šai 
nominācijai izvirzīti tika arī – „Azi-
muts” vīriešu stafešu komanda, ho-
keja klubs „Smiltene 09”, motoklubs 
„Dako Ziemeļvidzeme”, basketbola 
komanda „Vudlande” un Smiltenes 
novada Olimpiskā Jaunatnes futbola 
komanda. 

Par gada sporta notikumu līdz-
jutēji atzinuši Latvijas Futbola čem-
pionāta 2. līgas Vidzemes reģiona 
turnīra zvaigžņu spēli, kurā Smilte-
nes komanda vairāk nekā 250 skatī-
tāju klātbūtnē pārspēja Carnikavu un 
izcīnīja čempiona titulu pēc astoņu 
gadu pārtraukuma. Sīvā cīņā otro 
vietu ieguva Latvijas čempionāts 
šosejas riteņbraukšanā, bet nominēti 
tika arī „SMScredit.lv BMX čempio-
nāta” posms, orientēšanās sacensības 
„Mazā Balva”, „Top ielu stafetes”, 
Latvijas Basketbola līgas pusfināla 
spēle „VEF Rīga” – „Barons Kvar-
tāls”, kā arī Latvijas un Ziemeļeiro-
pas čempionāta posms autokrosā.

Pirmo gadu Smiltenes novada 
gada balvā sportā iekļauta arī no-
minācija – gada sporta veterāns – 
kas izveidota sadarbībā ar portālu 
„Ziemellatvija.lv”. Spraigā cīņā par 
gada veterānu tika atzīts vieglatlēts, 
orientierists un riteņbraucējs Vairis 
Krauklis. Nominēti tika arī MTB 
riteņbraucējs Agnis Apse, orientie-
risti – Otārs Putrālis un Vita Cīrule, 
kā arī vieglatlēts Juris Malnacis.

Smiltenes novada gada labā-
kais sportists un gada labākā spor-
tiste tiks paziņoti gada sezonas 
noslēguma pasākumā, kas norisi-
nāsies 24. janvārī Smiltenes kultū-
ras centrā. Šī pasākuma laikā arī 
tiks godināti arī citu nomināciju 
uzvarētāji. 

nītis pa 14p.); „Vudlande” ar rezultātu 
86:50 pārspēja „Cerība” vienību (Ul-
dis Slapjums 19p., Māris Millers 15p.; 
Kaspars Kozlovskis 17p., Gatis Rub-
ņikovičs 10p.), savukārt „Bonoparti” 
bija pārāki par „CVP Grifi” komandu 
ar rezultātu 86:53 (Gatis Palms 26p., 
Arnis Palms 23p.; Lauris Maizītis 
25p., Valters Smiltens 9p.).

Nākamās spēles Smiltenes sporta 
hallē tiks aizvadītas 25. janvārī:

11.00 „Privātbūve” pret „Strenču 
MRS”
12.30 „Bonoparti”  pret „Cerība”
14.00 „top!” pret „Vudlande”
15.30 „CVP GRIFS” pret „ASE/
Smiltene”

Guntars Markss,
Sporta pārvaldes vadītājs 

    

Turpinās Smiltenes atklātais 
čempionāts basketbolā

Gatis Smukulis

un attīstībai.
Plānots turpināt darbu pie 

jaunu tūrisma informācijas sten-
du izgatavošanas un uzstādīšanas 
nozīmīgākajās tūristu piesaistes 
vietās, kā arī konkrētos tūrisma 
objektos.

Piedalīsimies starptautiskajā 
tūrisma izstādē Balttour 2014, kur 
šogad akcents tiks likts uz dabas 
un aktīvā tūrisma piedāvājumu 
Smiltenes novadā un tā populari-
zēšanu. 

Marta sākumā Smiltenei cau-
ri dosies tūrisma rallija brīvdienu 

izbrauciena „Ziemas festivāls” 
dalībnieki, piestājot arī vairākās 
Smiltenes novada tūrisma vietās 
un objektos, tostarp arī Smiltenes 
novada TIC, izpildot uzdotos pār-
baudījumus un krājot punktus līdz 
finišam.

Aktīvai atpūtai pie dabas 
tiek plānotas vairākas ekskursi-
jas: Smiltenes novada pārgājiens 
ar aktivitātēm, Smiltenes novada 
nūjošanas pārgājiens, kā arī Smil-
tenes pilsētas ekspedīcija un vēl 
citi jauni piedāvājumi un maršru-
ti. Rosināsim vietējos iedzīvotājus 

būt aktīviem un atpūsties zaļi.
Protams, ir vēl daudz citu ide-

ju tūrisma attīstīšanai Smiltenes 
novadā, taču, lai nākamais gads 
būtu veiksmīgs ikvienam no mums 
un lai idejas arī realizētos dzīvē, 
novēlu būt aktīviem, radošiem, 
baudīt vairāk atpūtu pie dabas, jo 
pateicoties dabas sniegtajam spē-
kam un enerģijai, mēs spējam ra-
dīt jaunas idejas un paveikt lielus 
darbus!

Sanda Veismane, 
Tūrisma informācijas centra 

vadītāja
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Izglītība

3x3 ir saiets visu paaudžu lat-
viešiem, un tās mērķi ir latvisko zi-
nāšanu paplašināšana, latviskās ko-
pības sajūtas veicināšana, latvisko 
ģimeņu stiprināšana un draudzību 
sekmēšana latviešu starpā. Tā ir do-
māta latviskai dzīvei latviskā vidē, 
lai palīdzētu latvietim iepazīt pašam 
sevi, savu ģimeni, jaunus un vecus 
draugus pavisam neikdienišķos aps-
tākļos, apzinot latviskās vērtības, kā 
arī iepazīstot konkrēto novadu un tā 
ļaudis. 

Lai visu paaudžu latvieši kopā 
baudītu latvisko pārdzīvojumu, mā-
cītos no dažādu nozaru lietpratējiem 
un cits no cita.

Kādi ir latvieši un latvietība 
mūsu dienās, kas tos dara atšķirīgus 
no citām etniskām grupām. Vienu 
nedēļu gadā dzīvotu tīri latviski, da-
rot to, kas sirdij dod prieku.

3x3 dalībnieku vecums ir neie-
robežots un aptver latviešus no pāris 
nedēļu līdz pāri par 90 gadu vecu-
mam, kuri piedalās gan individuāli 
gan divu un trīs paaudžu ģimeņu 
vienībās.

Šogad saietu organizēt un vadīt 
uzņēmušies Inese un Ainārs Grīn-
valdi. Darba grupā darbosies Vija 
Sokolova, Aiga Mežale, Sannija 
Kalniņa un Madars Kalniņš, Ilva 
Mieze, Elīza Barkāne un Edmunds 
Barkāns.

Atkārtoti Smiltene par 3x3 sa-
ieta vietu izvēlēta latviskās vides, 
atsaucīgā Smiltenes novada domes 
priekšsēdētāja Aināra Mežuļa, viņa 
komandas atbalsta un piemērotās 
infrastruktūras dēļ.

Ar Smiltenes tehnikuma direk-
tora Andra Miezīša un viņa koman-
das atbalstu saiets tiks atklāts un no-
drošināts ar dzīvošanu un ēdināšanu 
tehnikuma teritorijā.

Plānotajiem 300 dalībniekiem 
nodarbības notiks Smiltenes tehni-
kumā un Smiltenes ģimnāzijā.

Saietu atbalstīt piekrituši „Smil-
tenes piens”, Smiltenes novada uz-
ņēmēji, „Ķelmēnu maize”. 

Smiltenes 3x3 saieta tēma 
„Abi divi”

Tēma, kas caurvij mūsu dzīvi 

Pasaules latviešu ģimeņu 48. 3x3 saiets 
2014. gada 20. – 27. jūlijs  Smiltenē

visos aspektos un mijiedarbībās.
Smiltenes 3x3 saietā tiks piedā-

vātas interesantas un saistošas no-
darbības visos vecumos.

Saieta programma sastādīta 
ikdienas trīs nodarbību cēlienos ar 
vairāk kā 50 ievirzēm dažādām ve-
cumu un interešu grupām. Program-
ma sastādīta tā, lai dotu 
iespēju katram sajust to 
latvietības daļu, kuru 
mums nesniedz ikdie-
nas gaitas. 

Aicināti tiek arī ie-
viržu vadītāji no Smil-
tenes novada, lai saieta 
dalībnieki iepazītu, sa-
justu Smiltenes novadu 
un tās iedzīvotājus.

Plānotās ievirzes
Ģimenes mā-•	

cībā pie Māras Tupe-
ses un Līgas Rupertes 
nodarbināsim prātu un 
emocijas kā harmoni-
zēt vienu es, abus divus 
un visus trīs. Atvērsim 
apziņu izmantojot dzī-
vesziņu, svinot Latvis-
kos godus – pie Ineses Krūmiņas.

Smiltenes 3x3 saietā pras-•	
mēs ar mums dalīsies Smiltenes kal-
šanas amata meistars – Jānis Keise-
lis (jo metāls ļaujas meistara rokās), 
steļļu un adatas meistare Inga Ķes-
tere (individuālo etnogrāfisko brun-
ču šūšana), apiņa ar miezīša darītājs 
Jānis Valdmanis (alus darīšana), 
gleznotājs Aleksandrs Luhaers, lat-
visko prievīšu un jostu audēja Baiba 
Sokolova.

Dekorus no sāls mīklas •	
gatavot varēsiet mācīties pie Daigas 
Otes, tapošanas iemaņas pie Elzas 
Ķesteres, strādāt dekupāžas tehnikā 
ierādīs Lāsma Vilkasta, bet darināt 
pērlīšu rokassprādzes varēsiet pie 
Leldes Mežales. 

Pašam savu kokli pagata-•	

vot palīdzēs meistars Andris Roze.
Un bez teātra arī nevar. •	

Tie, kas izvēlēsies piedzīvot un iz-
dzīvot 3x3 teātri kopā ar Lailu un 
Jāni Kirmuškām, strādās nopietni 
(un ne tik), lai pārsteigtu visus – arī 
paši sevi, savukārt jaunāki dalībnie-
ki varēs darboties teātra sporta ievir-
zē pa savai modei.

Zini, Tu,  proti – smelt •	
prieku un kopības sajūtu dejā un 
kustībā, visai ģimenei, darbojoties 
Lilijas un Edgara Liporu vadītajā 
ievirzē.

„Vara saknes, zelta zari, •	
sudrabiņa lapiņām…..” kopīgi mek-
lētas atbildes uz jautājumiem par 
dzimtas sirdsapziņu, senču spēka 
nozīmi, apgūsim Aloidas Jurčenko  
praktiskās filozofijas ievirzē.

Lieli un mazi vīri darbosies •	
kopā ar Mārtiņu Latveru, Aigaru Sa-
vicki un Jāni Krūmiņu.

Ķermeni, mugurkaulu •	
stiprināsim un atveseļosim paļaujo-
ties un balstoties uz Anitas Elksnes 
zināšanām.

Ventiņu stāstniecei un zāļu •	
sievai Līgai Reiterei mājas un darbs 
ir pļava, Tev būs iespēja viņai pie-
vienoties šajā bagātajā un dziednie-
ciskajā pasaulē. 

Dziedāt tā, ka „zeme dreb” •	
varēsiet Smiltenes 3x3 saietā sa-

dziedāšanās ievirzē pie Vivitas Sku-
rules.

Pieredzējusī skatuves •	
māksliniece Ārija Stūrniece sniegs 
iespēju apgūt aktiermeistarības un 
runas mākslu, kā arī literāro darbu 
dramatizēšanu. 

Smiltenes 3x3 saietā pa-•	
redzētas nodarbības bērniem no 0-6 
mēnešu vecumam un bērniem no 3-7 
gadu vecumam, kuru vadītāji būs gan 
vietējie pedagogi – Solvita Krūmiņa, 
pirmsskolas izglītības skolotājas no 
„Pīlādzīša”, gan jau pazīstami 3x3 

saieta dalībnieki. Rotaļas 
un dančus ģimenēm mācīs 
Ilga Reizniece, Sandra Sta-
re un Zane Stafecka. Ma-
zajiem paredzēta Vakara 
pasaciņa.

Nedēļas garumā •	
katru vakaru būs iespēja 
apgūt dažādas iemaņas – 
lina kreklu un ūziņu šūšanu 
pie Vijas Liepas, iepazīties 
ar latviskās virtuves no-
slēpumiem pie Smiltenes 
saimnieces Iras Gailes. 

Par lielo/mazo •	
politiku un retoriku dis-
kutēt būs iespēja Anša 
Bogustova vadībā, bet 
pārbaudīt spēju pārliecināt 
sevi un citus lietišķās ko-
munikācija ievirzē tiksiet 

aicināti pie Jura Grīnvalda.
Būs arī citas, tikpat vērtīgas ie-

virzes!
Trešdienas vakara „Brīvajā 

mikrofonā” ļoti nopietni vai mazāk 
nopietni priekšnesumi no Smiltenes 
3x3 saieta dalībnieku puses. Pasāku-
mu vadīs Ingus Krūmiņš un koncerts 
tiks ierakstīts CD. Īpaši tiek gaidīti 
ģimeņu kopīgi priekšnesumi, kā arī 
vietējo iedzīvotāju piedalīšanās! 

Vakaros – danči visiem vecu-
miem un iespējām, tikšanās ar inte-
resantiem cilvēkiem, kā arī sarunas 
un sadziedāšanās pie alus kausa 
(saukta arī par „nīkšanu”). 

Ik rītu, pēc brokastīm, kopīgi vē-
rot filmiņu par iepriekšējā dienā pie-
dzīvoto, pārdzīvoto un sasniegto. 

Pēc vakariņām piedāvāsim la-

sīt Smiltenes 3x3 saieta avīzi par 
dzīvi, stiķiem, niķiem un aktuālām 
norisēm, kas jau bijušas un kas vēl 
priekšā. 

 Viena pēcpusdiena veltīta eks-
kursijām, lai iepazītu Smiltenes 
novada kultūrvēsturiskās un dabas 
vērtības, satiktu interesantus un uz-
ņēmīgus ļaudis. To organizēs Rita 
Rozīte, iesaistot interesantākos un 
uzņēmīgākos novada ļaudis.

Nometnes tēma tiks godināta 
Daudzinājumā, kas notiks Smiltenes 
pagasta „Līgo kalnā”.

Vai kāds 3x3 saiets ir bijis bez 
pašdarbnieku vakara? NĒ! Šoreiz 
savādāk, kā citkārt – Smiltenes 
pašdarbnieku vakarā skatīsimies 
novada pašdarbnieku teātra izrādi 
un dancosim īstā zaļumballē, kurā 
spēlēs izcilais Smiltenes pūtēju or-
ķestris! Pasākumu atbalsta un rīko 
Smiltenes pilsētas domes Kultūras 
pārvaldes vadītāja Pārsla Jansone 
un viņas komanda.

Smiltenes apkārtnes iedzīvotāji 
tiek gaidīti un var piedalīties visās 
saietā notiekošajās nodarbībās, ie-
virzēs un aktivitātēs par simbolisku 
samaksu – Euro 15 par nedēļu (bez 
ēšanas un nakšņošanas). Pieteik-
ties pie Vijas Sokolovas telefons 
29387767, vai rakstot uz e-pastu: 
vija-sokolova@ inbox.lv

Lai iepazītos ar 3x3 atmosfē-
ru šī gada 15. februārī esiet mīļi 
aicināti uz 3x3 saieta iepazīšanās 
vakaru Smiltenē!

Danču garu uzturēt palīdzēs 
Ilga Reizniece, Danču grupa  „Trej-
deviņi” (Edgars Lipors, Lilija Li-
pore, Jānis Sausnītis), danču grupa 
„Trimpeks” (Juris Tomašūns, Dārta 
Drava, Toms Grīnvalds, Pēteris Rei-
ters.)

Galda dziesmas dziedāsim And-
ra Tomašūna vadībā. Norises vieta – 
Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas 
zāle no 18-tiem līdz 23-iem!

Lūdzu, ierasties laicīgi, lai ne-
atdziest tēja!

3x3 vadītāji 
Inese un Ainārs Grīnvaldi,      

koordinatore Smiltenē 
Vija Sokolova

No kreisās: Saieta vadītāji - Ainārs un Inese Grīnvaldi, 
Kultūras pārvaldes vadītāja Pārsla Jansone, Smiltenes 

domes priekšsēdētājs Ainārs Mežulis, Smiltenes Trīs 
pakalnu sākumskolas skolotāja Vija Sokolova, Pašvaldības 

policijas priekšnieks Normunds Liepa,  Smiltenes 
Tehnikuma projektu vadītāja Zigeta Vīķele un Domes 

priekšsēdētāja vietnieks Gints Kukainis.

Š.g. 21. augustā Latvijā ieli-
dos apmaiņas studenti no Beļģijas, 
Itālijas, Austrālijas, Vācijas, Taize-
mes (šobrīd zināmās valstis, taču 
saraksts tiks papildināts!). Arī Jūs 
varat kļūt par viesģimeni kādam no 
šiem jauniešiem. Sīkāk skat. http://
www.afs.lv/klusti-par-viesgimeni/
viesskolenu-profili/2014.2015.-
mac.g./ Ja vēlaties kļūt par vies-
ģimeni kādam konkrētam dalīb-
niekam klikšķiniet uz „Piesakies 
tagad!”, aizpildiet atbilstošo anketu 
un pēc pieteikuma aizpildīšanas va-
rēsiet saņemt papildus informāciju 
par uzņemšanu, kā arī izvēlētā da-
lībnieka profilu.

Šajā reizē mums ir divu māsu 
stāsti par to, kā viņas piedalījās 
apmaiņas programmā, dodoties pa-
saulē!

2010. gadā man radās nejauša 
iespēja aizceļot uz valsti, kuru vai-

AFS Latvija Smiltenes „šūniņas” ziņas
rāki izvēlas kā vietu, kur pavadīt 
savu atvaļinājumu – saulaino Tur-
ciju. 

Sadarbībā ar AFS Latvia, man 
un vēl 8 jauniešiem no Latvijas, 
kuri bija aktīvi darbojušies šajā 
organizācijā, bija iespēja nedēļu 
pavadīt Turcijā. Katrs dzīvojām 
viešgimenē. Mums bija nodrošinā-
tas dažādas aktivitātes skolā, kurā 
mācījās mūsu viesģimenes bērni, 
un, protams, ekskursijas Stambulā, 
kuras bija ļoti aizraujošas, jo tur-
ku kultūra ir ļoti interesanta un pat 
īpatnēja. 

Brauciens uz Turciju bija mans 
pirmais tālais ceļojums, kurā devos 
bez ģimenes, ar man svešiem vien-
audžiem, bet tas mani nesatrauca, 
jo pēc brīža nonācu pie secinājuma, 
ka, lai arī mēs katrs nākam no citas 
valsts un piekopjam atšķirīgas kul-
tūras, mums katram atradīsies kas 

kopīgs un saskarsme ar citu kultūru 
pilnveido cilvēka vērtības un pa-
plašina redzesloku. 

Lelde Jevstigņejeva
Mani sauc Agnese Rutkovska. 

Esmu Ventspils Augstskolas Tul-
košanas studiju fakultātes 4. kursa 
studente. Jau pirms vidusskolas ga-
diem zināju, ka vēlos nākotni saistīt 
ar valodām, un apmaiņas gads ASV 
vēlreiz apstiprināja personīgo inte-
resi šajā jomā. 2008./2009. mācību 
gadu pavadīju Ašburnā, Virdžīnijas 
štatā. Devos ar mērķi uzlabot sveš-
valodas un kultūras zināšanas, to-
mēr apmaiņas noslēgumā atskārtu, 
ka pieredze sniegusi daudz lielāku 
ieguldījumu citā jomā – emocionā-
lajā inteliģencē. Adaptējoties svešā 
vidē, es automātiski uzlaboju ko-
munikācijas spējas, empātiju, labāk 
iepazinu sevi, kļuvu drosmīgāka 
un vairs nebaidījos pieļaut kļūdas. 

Gads ārzemēs sniedz iespēju pie-
dzīvot neaizmirstamus mirkļus jau-
nu, interesantu un multinacionālu 
draugu lokā, iemāca ilgas aizstāt ar 
prieku un jauniem iespaidiem. Tas 
atstāj mūžīgu ietekmi uz nākotnes 
lēmumiem. Noteikti daļēji pateico-
ties šai pieredzei, joprojām pieņemu 
drosmīgus izaicinājumus, piemē-
ram, stažējoties Ārlietu ministrijā, 
ar vienu vien mugursomu ceļojot pa 
Kataloniju vai jau 21 gada vecumā 
pasniedzot svešvalodas pieaugušo 
grupām. Mūsdienās saskarsme ar 
citām kultūrām netieši vai tieši ik-
viena ikdienā pieaug, tad kādēļ gan 

neizmantot iespēju aizraujošā veidā 
iepazīt vidi ārpus mājām, lai atgrie-
žoties padarītu savu dzīvi interesan-
tāku un bagātīgāku. Pieredzes nekad 
nevar būt par daudz, un, izkļūstot no 
drošās ikdienas, joprojām ik dienu 
skatos uz lietām savādāk, plašāk. 
Aicinu uzdrošināties un doties ap-
maiņā jau vidusskolā, jo, saskaroties 
ar nepieredzēto un iepazīstot sevi, 
skaidrākas kļūst intereses, vērtības 
un mērķi, lai pieņemtu drosmīgākus 
un katram pašam sev vislabākos lē-
mumus.

AFS Smiltenes „šūniņa”

Lelde Turcijā.
Agnese ASV.
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Ar gaišām domām Ziemas-
svētki nāk...

Ziemassvētki – laiks, kad cilvē-
ki aizmirst visas rūpes un bēdas un 
cenšas sagādāt prieku kādam citam. 
Arī Smiltenes Centra vidusskolas 
vecāko klašu skolēni  nolēma ieprie-
cināt Smiltenes vecos un vientuļos 
cilvēkus.

17. decembrī jau no rīta Smilte-
nes Centra vidusskolā smaržoja pēc 
piparkūkām un egļu skujām. Skolēni 
cepa, rotāja un iesaiņoja brīnišķīgas 
piparkūkas, darināja savas apsvei-
kumu kartītes ar sirsnīgiem svētku 
vēlējumiem un apzināja Smiltenes 

Skolai vizot gaismās un svētku 
rotās, pašu acīs un sirdīs ienāk Zie-
massvētku prieks.  Katra sajustais 
spēks nu nāk uz āru vienā mirdzē-
šanā.

Labus darbus darot, ir ieprieci-
nātas pensionāru sirdis, ir dziedātas 
dziesmas un ceptas piparkūkas. 
Izpušķota lielā svētku egle skolas 
zālē un iekšpagalmā rotājas pašu 
iedegtā eglīte, kuras zaros iekārtas 
latvju rakstu zīmes. Šīs zīmes dod 
katra savu, īpašu vēlējumu un spē-
ku, sola laimi un radošumu, veselī-
bu un veiksmi. Skolēni tās izman-
tojuši arī par iedvesmas avotu logu 
rotājumos.

Pašā svētku vakarā, kas Smil-
tenes ģimnāzijā bija 19. decembris, 
skola ne tikai vizuļoja, bet arī ska-
nēja.  Ziemassvētkos katram jājū-
tas lepnam par sevi un saviem mī-
ļajiem, tāpēc skaļi skanēja aplausi 
zālē, kad direktore Velga Mālkalne, 
svinīgi iesākot pasākumu, apbal-
voja skolēnus, kuru sekmes šajā 
mācību gada bijušas labas un teica-
mas. Neviltots ir 12. c klases prieks 
un lepnums par sevi, no direktores 
rokām saņemot „Gudrās Pūces” 
balvu, kas pierāda, ka šīs klases 
skolēni uzrādījuši ļoti augstus mā-
cību sasniegumus –  klases vidējais 

Mājīgajā Smiltenes pilsētas 
pansionāta zālītē ieskanas dzies-
ma „Klusa nakts, svēta nakts”. Ar 
to Ziemassvētku gaidīšanas lai-
kā, 2013. gada 20. decembrī, savu 
muzikāli literāro pasākumu iesāka 
Smiltenes Trīs pakalnu sākumsko-
las 2., 3. un 5. klašu skolēnu rado-
šā grupa. Pansionāta veco cilvēku 
rokās iegulst pašu skolēnu un viņu 
audzinātāju gatavotās dziesmu grā-
matiņas, lai, skatoties tajās, visi ko-
pīgi varētu iejusties gaidāmo svētku 
noskaņā un dziedāt līdzi mūzikas 
skolotājas Evas Uldriķes pavadīta-
jiem dziedošajiem bērniem.

Par visu šai dzīvē mums ir jā-
pateicas Dievam – gan par to, ka 
mēs dzīvojam uz šīs zemes, gan par 
apģērbu un siltu ēdienu, gan par pa-
jumti, kas mums katram ir dota, gan 
arī par cilvēkiem, kas mums blakus 
un kuri vajadzības brīdī vienmēr 
pasniedz palīdzīgu roku.

Tāpēc arī bērnu priekšnesumā 
izskan dzejolis „Es Dievam patei-
cos” /R. Melzoba/ un pēc tam arī 
dziesma „Paldies Tev, Dievs!”.

Sirmie pansionāta ļaudis klau-
sās, kā bērni vienā mirklī uzbur 
savā priekšā gan ziemu vasarnīcā, 
gan dejojošas sniegpārsliņas, kas, 
griezdamās dejā, iekrīt upē un do-
das ciemoties pie Sama, gan arī 
zvaigznīti, kas kopā ar mēnestiņu 
naktīs cītīgi strādā un rāda mums 
ceļu, pa kuru iet. 

Un te pēkšņi ... atskan dziesma 
„Uzsniga sniedziņš balts”, ko iz-
justi un sirsnīgi dzied Maija Eglīte, 
pansionāta biežs viesis un labais 
gariņš.

Bet kā ziemā klājas apsniguša-
jai priedei un nerātnajai vāverei, to 
atkal pastāsta bērni, runājot dzejoli 
„Priede un vāvere”.

Smiltenes Centra vidusskolas skolēni 
iepriecina veco ļaužu sirdis

Ziemassvētku lielā 
mirdzēšana

vientuļos sirmgalvjus, kurus vēlējās 
iepriecināt gaidāmajos svētkos. 

 Jau pavisam tumšā vakarā 
skolēni ar adresēm rokās devās pie 
vecajiem ļaudīm, katram no vi-
ņiem dāvinot Ziemassvētku eglīti, 
kuru bija sarūpējuši „Latvijas valsts 
mežu” darbinieki Normunds Vīks-
na un Normunds Bērtiņš (paldies 
viņiem par atbalstu!), savas paš-
ceptās piparkūkas un gaišu svētku 
apsveikumu. Neraugoties uz stipro 
lietu, neviens no sirmgalvjiem ne-
tika aizmirsts. Cik patiess prieks un  
aizkustinājums mirdzēja veco ļaužu 
acīs, tas atsver jebkuru skaļi izteikto 

„paldies”! Skolēni pēc paveiktā at-
zina, ka jūt lielu prieku un gandarī-
jumu, jo varēja iepriecināt vientuļos 
cilvēkus un sniegt tiem Ziemassvēt-
ku sajūtas. 

Un tieši dodot mēs paši taču 
kļūstam labāki! Tāpēc vēlu mums 
katram vairāk dot, nekā gaidīt pretī, 
jo, kā teicis O. Mandino, „laimīgs ir 
nevis tas, kurš spēj saņemt vai dabūt, 
bet gan tas, kurš spēj dot citiem.”

Elīna Kubuliņa-Vilne

vērtējums pārspēj citas vidusskolas 
klases.

Kā mazi bērni, kas, Ziemas-
svētkus gaidot, iemācās īpašu dze-
jolīti,  vidusskolēni veido priekšne-

sumus. Katra klase svētku vakarā 
dalījās priekā caur dziesmām, stās-
tiem un ienesa skolā smieklus, Zie-
massvētkiem raksturīgo mīļumu un 
labestību. Pēc svinīgā pasākuma 
bija Ziemassvētku Diskoballe, kur 
skolēniem un viņu skolotājiem bija 
iespēja vienoties jautrās dejās. Visu 
pasākuma laiku un arī pēc tā bija ie-
spējams nofotografēties ar skolas-
biedriem un skolotājiem Smiltenes 
ģimnāzijas foto stūrītī.

Ziemassvētki ir mirdzēšana, 
spīdēšana pašā tumšākajā laikā 
un uzvara par gaismu. Tas ir kluss 
laiks, kad saprast sevi un atrast to, 
kas patiesībā sirdij ir vistuvākais, 
tas patiesais, mīlētais un lolotais. 
Saprast, kas esmu un  kas ir mani 
mīļie cilvēki, novērtēt to, ko viņi 
ir man devuši un cik daudz esmu 
spējis dot viņiem, un tieši Ziemas-
svētkos gribas visā labajā dalīties. 
Malduguņu gaismās saskatīt sevi 
un patieso ceļu, gaismu savai sirdij 
un prātam.

Laura Akmentiņa

Muzikāli literārs pasākums
„No sirds uz sirdi”

Smiltenes pilsētas pansionātā

„Kad ziemas nakts visklusākā 
gar baltiem laukiem klājas, 

No meža laimes lācis nāk un 
ielūkojas mājās,’’

 skan skolēnu dziedātās dzies-
mas vārdi. Un klātesošie gara acīm 
ierauga, kā lauku klētī smaržo labī-
ba un kūtī gremo lopi.

Patīkamus skaņdarbus klavie-
rēm atskaņo Estere, un klausītāji 
atkal var pabūt gan kādā mazā zie-
mas dienā, kur „ielūdza tā ciemos 
Sniegu,... Prieku un arī kādu Pa-
laidnieku”.

Dziesmā „Priecīgi Ziemassvēt-
ki” bērni aicina: 

„Aizmet rūpes, aizmet skum-
jas, pasmaidi... 

Vērsim durvis, vērsim sirdis 
ciemiņam,

Katram vienam šodien jābūt 
laimīgam.”

Ziemassvētku gaidīšanas laikā 
daudzi cilvēki zina un saprot, ka tie-
ši šis laiks ir Brīnumu laiks, ka tieši 
šajā laikā piedzimst mūsu Glābējs 
Jēzus Kristus un ka visu turpmāko 
dzīvi, ja tu pats cilvēks to vēlies, 
Jēzus ir tas, kurš nes mūs klēpī, kura 
vadībā mēs ejam un kurš mums rāda 
mājas, uz kurām iet. Par to arī dzies-
ma „Jēriņš maziņš esmu es”.

Olafs smaidot stāsta:

„Ziemassvētki – man tas ir brī-
nums,

Balti sniegi klusuma kupenās,
Pāri visam – mīlestība...
Manā pilī svecīte viena deg 

zaļā egles zarā.
Pie balta galda goda vietā sēž 

klusums un mīlestība.”
Sirdī novēlot sirmajiem cil-

vēkiem veselību un prieku, Maija 
Eglīte dzied dziesmu „Debesis ir 
tuvu klāt”. Šis sirsnīgais un mīles-
tības pilnais pasākums noslēdzas ar 
kopīgi dziedāto dziesmu „Ziemas-
svētki”, kas stāsta, ka nu apkārt bal-
tais klusums staigā, ka sapnī tālie 
meži dzied.

Pilsētas pansionāta sirmie ļau-
dis kā dāvanu saņēma skolēnu pašu 
ceptās piparkūkas un no dzijas paš-
gatavotus auseklīšus.

Mīļš paldies visiem skolēniem 
par sirds siltumu un skaisto pa-
sākumu! Tāpat sirsnīga pateicība 
skolotājām Evai Uldriķei, Annai 
Čudarei, Intai Purgalei, Anitai Ur-
bacānei, Dzintrai Vaivodei un Ani-
tai Žeļezkinai par lielo palīdzību un 
atbalstu šī pasākuma sagatavošanā 
un nooorganizēšanā!

Regīna Melzoba,
Smiltenes Trīs pakalnu 
sākumskolas skolotāja

                                                                                     

Labdarība 
Ziemassvētku laikā

Kādā lietainā rudens 
dienā, mērojot ceļu mājup 
autobusā, divas blakus sē-
dētājas loloja ieceri, kura 
realizējās 13. decembrī. 
Adeles Bērziņas un Lel-
des Jevstigņejevas ideja ar 
Smiltenes ģimnāzijas jau-
niešu atsaucību atbalsojās 
kā Ziemassvētku koncerts, 
kurš tika veltīts Sarkanā 
Krusta Smiltenes slimnī-
cas sociālās aprūpes noda-
ļas iemītniekiem.

Smiltenes ģimnāzisti 
skolotājas Janas Vīksnas va-
dībā uzstājās ar dziesmām, 
dzejoļiem un iestudētām, 
nelielām pasaku lugām un 
pat mēmo šovu. Kā arī, cen-
šoties uzburt Ziemassvētku 
gaidīšanas sajūtu Smiltenes 
slimnīcā, tika izpušķota eglīte, ie-
degtas svecītes, pansionāta iemīt-
nieki cienāti ar „Silvana’’ sarūpētu 
kūku, dzērieniem un Smiltenes ģim-
nāzijas skolēnu pašceptām piparkū-
ku sirsniņām no SIA „Ozolu maize’’ 
sagādātās  piparkūku mīklas.

Kaut arī koncerta sākumā zālē 
nebija daudz skatītāju, pēc pirmās 

dziesmas koncerta baudītāju jau  
bija krietni vairāk un katrs nākamais 
priekšnesums tika pavadīts arvien 
skaļākiem aplausiem.

Katrs, kurš iesaistījās šī koncerta 
tapšanā, tā izskaņā jutās patiesi gan-
darīts, jo kas gan var būt vērtīgāks 
par prieku, ko var dāvāt citiem. 

Lelde un Adele
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IZSTĀDES: 
15.01. – 31.01. – Smaidas Maskinas fl oristikas darbu 
izstāde “Lai sirdīs uzplaukst prieks!”
15.01. – 15.02. – „Atmiņas par tālajiem ceļojumiem” – 
D. Kalniņas krūzīšu kolekcija
15.01. – 25.02. – Cēsu kultūras biedrības „Harmonija” 
dalībnieka Leona Stara gleznu izstāde „Cēsu atspulgi”
PASĀKUMI:
11. februāris – Droša interneta diena „Kopā par labāku 
internetu!” pasākumu cikls lieliem un maziem interneta 
lietotājiem.
Bērnu apkalpošanas nodaļā
PASĀKUMI:
15.01. – 31.01. – Bērnu žūrijas ekspertiem domrakstu 
konkurss „Kā atmodināt Saulcerīti?”
14.01. – E-grāmatu pasaulē – apmācības bērniem. 
1. nodarbība.
23.01. – Bērnu žūrijas 2013. noslēguma pasākums „Es 
gribu lasīt, man patīk lasīt!”

Grundzāles kultūras namā

Sniegpulksteņu 
balle tiem, kam pari 60!

Kūst sniegi, klusus sveicienus zvana sniegpulksteņi, gaiss 
smaržo pēc pavasara, un šķiet, ka sirds sitas kā jaunībā…

Nav tiesa, ka sirds neprātīgi var pukstēt tikai laikā, kad 
spogulis rāda gludu vaigu! To, cik jauna ir sirds, rāda acis 
un smaids.

Cienījamie Smiltenes novada un kaimiņu novadu ļau-
dis!

Jūs laipni tiekat ielūgti uz SNIEGPULKSTEŅU BALLI 
šā gada 8. martā plkst. 19.00 Grundzāles kultūras namā. 

Kultūras nama mazajā zālē darbosies kafejnīca „Pie 
Muižkundzes”, kur varēsiet iegādāties kafi ju, kūkas, salāti-
ņus un citus našķus. Jūsu labsajūtai un dejotpriekam par mu-
zikantiem aicināta grupa „Andrejs un draugi” no Cēsīm. 

Kā sveiciens jums pavasarīgajā vakarā izskanēs muzi-
kāls priekšnesums novada amatiermākslinieku izpildījumā.

Līdzi var ņemt groziņu. Galdiņa rezervācijai lūdzu zva-
nīt pa tālruni 29128298 Grundzāles kultūras nama vadītājai 
Ingai Rukai līdz 28. februārim! 

Dalības maksa vienai personai EUR 3,00 (Ls 2,11).
Esiet mīļi gaidīti Grundzāles kultūras namā!

Smiltenes novada 
pasākumi 2014. gada 

februāra mēnesī
19. janvārī plkst. 13.00 Smiltenes pilsētas Kultūras 
centrā Smiltenes Tautas teātra izrāde P. Putniņš 
„Pusdūša”. Ieeja EUR 4,00
29. janvārī plkst. 13.00 Smiltenes pilsētas Kultūras 
centrā Smiltenes Tautas teātra izrāde P. Putniņš 
„Pusdūša”. Ieeja EUR 4,00
7. februārī plkst. 19.00 Birzuļu tautas namā 
Grundzāles amatierteātra „Cik jaudas” izrāde 
„Pacel vabolīti”
7. februārī plkst. 22.00 Birzuļu tautas namā balle 
kopā ar grupu „Zeļļi”
8. februārī plkst. 19.00 Smiltenes pilsētas Kultūras 
centrā Harija Ozola un Sandra Zapackas koncerts 
„Par sievieti”. Ieeja EUR 5,69, EUR 4,27
16. februārī Birzuļu tautas namā Mēru amatierteātra 
„Mēris” pirmizrāde M. Zīverta lugai „Minhauzena 
precības”
7. februārī plkst. 22.00 Birzuļu tautas namā balle 
kopā ar grupu „Kreisais pagrieziens”
22. februārī plkst. 19.00 Launkalnes tautas namā 
Smiltenes novada vokālo ansambļu skate „Regīnas 
kino”. Ieeja EUR 1,00
22. februārī plkst. 16.00 Smiltenes kino pilmetrāžas 
fi lma „Ghetto games - tas ir tikai sākums”
23. februārī plkst. 17.00 Smiltenes pilsētas Kultūras 
centrā JVLMA simfoniskā orķestra koncerts

Izdevējs: Smiltenes novada dome, Dārza iela 3, Smiltene, LV-4729.
Reģ. nr. LV90009067337. Metiens 3500 eks. Iespiests SIA „Erante” tipogrāfi jā, Brīvības iela 212, Jēkabpils, LV-5201

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

2014. gada novadnieku – 
jubilāru kalendārs 
janvārī un februārī

Smiltenes novada 
bibliotēka

Smiltenes Kultūras 
centra kinozālē

KLEINBERĢIS JĀNIS (1874. g. 4. janv. – 1919. g. 6. 
dec.) – rakstnieks, žurnālists. Strādājis par mājskolotāju 
Smiltenē.

SNIPE ARNOLDS (1899. g. 5. janv. – 1978. g. 10. aug.) 
– Kurzemes artilērijas pulka dižkareivis. Lāčplēša Kara 
ordeņa kavalieris. Kādu laiku dzīvojis Smiltenē.

VĒRIŅŠ ALDONIS (1929. g. 6. janv.) – selekcionārs, zi-
nātnieks, dārznieks, žurnāla „Dārzs un Drava” redaktors. 
Triju Zvaigžņu ordeņa Zelta goda zīme par mūža ieguldīju-
mu Latvijas puķkopības attīstībā, Atzinības Krusta IV šķi-
ras ordenis. Ar zelta medaļu beidzis Smiltenes vidusskolu.

DŽINDŽA JĀNIS (1914. g. 18. janv. – 1979. g. 4. okt.) 
– luterāņu garīdznieks. No 1971. gada kalpojis Smiltenes, 
Palsmanes draudzē. Apbalvots ar Latvija Evanģēliski lute-
riskās baznīcas konsistorijas Zelta krustu.

OZOLS OĻĢERTS (1914. g. 6. janv. – 1976. g. 25. jūl.) – 
kādreizējais Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas (LLA) 
rektors, tehnisko zinātņu doktors, Mehānikas katedras dibi-
nātājs un vadītājs. Publicējis apmēram 60 zinātniskus raks-
tus. Bērnību pavadījis Bānūžu muižā, No 1926. – 1928. 
gadam mācījies Smiltenes draudzes skolā.

BEITIKS RŪDOLFS (1889. g. 22. janv. – 1926. g. 29. 
sept.) – 4. Valmieras kājnieku pulka seržants. Lāčplēša 
Kara ordeņa kavalieris. Apbalvots 1921. g. Dzimis Palsma-
nes pag. Miris Smiltenē. Apbedīts turpat.

ĀBELE ĀDOLFS (1889. g. 24. janv. – 1967. g. 2. aug.) – 
komponists, diriģents, pedagogs, ērģelnieks. Dzimis Blo-
mes pag.

KRŪMIŅŠ GATIS (1944. g. 29. janv. – 2013. g. 6. mar-
tā.) – sabiedriskais darbinieks, Smiltenes pilsētas pašvaldī-
ba vadītājs no 1990. līdz 2001. gadam. 2000. gadā apbal-
vots ar Smiltenes pilsētas Goda medaļu.

MIĶE ANNA (dz. Lezdiņa) (1909. g. 31. janv. – 1990. g. 
30. nov.) – sabiedriskā darbiniece, nodaļas vadītāja Valkas 
apriņķa partija komitejā, partordze Smiltenes pagastā. Ap-
balvota ar Darba Sarkanā Karoga ordeni un ordeni „Goda 
zīme”. Apglabāta Smiltenes Meža kapos.

28. janvāris 1935. gadā 
– diena, kuru pirms 79 ga-
diem Latvijas Republikas 
Ministru prezidents Kārlis 
Ulmanis piepildīja ne tikai ar 
ideju, bet arī ar konkrētu sa-
turu. Viņš aicināja cilvēkus, 
kuri sevī jūt materiālu stabi-
litāti un morālu nepiecieša-
mību, atcerēties un atbalstīt 
savu bibliotēku, skolu, ie-
dibinot akciju „Draudzīgais 
aicinājums”. Tās laikā katrs 
var atcerēties savu bibliotēku un dāvināt grāmatas. 

Aicinām piedalies arī Tevi! 
Visi labie cilvēki – Smiltenes novada bibliotēku lieto-

tāji, Smiltenes un novada iedzīvotāji, organizācijas! Aici-
nām ziedot grāmatas Smiltenes novada bibliotēkai, bērnu 
literatūras nodaļai un visām novada pagastu bibliotēkām. 
Grāmatām vēlams būt ne vecākām par 2005. gadu. 

Iepriekš pateicamies!

Draudzīgais aicinājums 2014

21., 22., 23. janvārī plkst. 18.00   
ASV fantastiska šausmu fi lma 
„Pēdējās dienas uz Marsa”. 
(Latvijas pirmizrāde 17. janvā-
rī.). Asu sižetu cienītājiem. Kār-
tējā ekspedīcija uz Marsa atnes 

negaidītu un šausminošu jaunumu…
28., 29., 30. janvārī plkst. 18.00  
Krievijas komēdija „Rūgts!”. 
Negaidītu skatītāju atzinību Lat-
vijā guvusī komēdija stāsta par 
jauno pāri, kuriem vecāki uz-
spiež tādas kāzas, kādas viņiem 
nemaz nav pa prātam.

4. un 5. februārī  uz ekrāna – Smiltene un smiltenieši: 
„Aprīļa ugunskuri” un „Ieklausies katrā akmenī”. Pa-
gājušā gadsimta 60.–70. gados Rīgas kinostudijā veidotās 
dokumentālās fi lmas par tālaika Smilteni. Atnāciet atpazīt 
paši sevi, savus vecākus un vecvecākus! Sākums plkst. 
16.30. Ieeja EUR 1.
4. un 5. februārī  uz ekrāna – Smiltene un smiltenieši: 
„Rudens rozes” – Smiltenes tautas teātra izrāde ekrāna 
formātā. Sākums plkst. 18.00. Ieeja EUR 1.

7. februārī plkst. 18.00 – 21.00 uz kino ekrāna – Ziemas 
Olimpisko spēļu atklāšanas ceremonija. Skatīsim visi 
kopā! Ieeja brīva.
12. februārī plkst. 19.00 – pirmo reizi uz kino ekrāna: te-
levīzijas translācijā olimpiskais hokejs. Mūsējo pirmā spē-
le Latvija – Šveice. Jau no plkst. 17.00 – ragaviņu sports; 
divnieki. Finālbraucieni. 
Iespējama arī citu hokeja spēļu translācija. Sekosim ap-
meklētāju ieinteresētībai!

8. 
martā 

gribu lasīt, man patīk lasīt!”


