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Spodrības nedēļas Smiltenes novadā
26. martā Smiltenes novada
domes sēdē tika pieņemts lēmums
par Spodrības nedēļu izsludināšanu Smiltenes novada teritorijā
laikā no 2014. gada 14. aprīļa līdz
2014. gada 26. aprīlim.
Spodrības nedēļu laikā aicinām
visas novada iestādes un uzņēmumus, kā arī novada iedzīvotājus
sakopt apkārtni, padarot tīrāku un
skaistāku apkārtējo vidi.
Šajā laika periodā, pieņemot
lēmumu par Spodrības nedēļu izsludināšanu, tiks pieļauts dedzināt
ugunskuros veco zāli, lapas, zarus
un citas augu daļas sava īpašuma
teritorijā, taču ar noteikumu, ka tas
nerada draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, videi, kā arī personu mantai
un netraucē apkārtējiem iemītniekiem. Šāds lēmums pieņemts nākot pretim iedzīvotājiem, jo pēdējo

gadu laikā ir saņemti daudzu novada
iedzīvotāju sūdzības un ierosinājumi par to, ka pavasara un rudens
sakopšanas darbos nav kur likt pērnā gada zāli, lapas, zarus. Smiltenes
novada dome aicina par šīm darbībām iepriekš informēt Valsts meža
dienestu un Valsts ugunsdzēšanas
un glābšanas dienestu, kā arī savus
apkārtējos kaimiņus, lai nenotiktu
nepatīkamas domstarpības.
Atgādinām, ka atkritumu dedzināšana ir aizliegta! Savukārt
pēc Spodrības perioda noslēgšanās
saglabāsies aizliegums dedzināt
ugunskuros veco zāli, lapas, zarus
un citas augu daļas sava īpašuma
teritorijā saskaņā ar pašvaldības
saistošajiem noteikumiem par Atkritumu apsaimniekošanu Smiltenes
novadā.
Tāpat pašvaldība iesaka izvē-

lēties ikvienu teritoriju sakopšanu
veikt dabai draudzīgā un sabiedrībai
drošā veidā - lapas, veco zāli, sīkus
zarus ir iespējams kompostēt un pēc
tam iegūt derīgu mēslojumu. Tāpat
zaļo atkritumu izvešanu var pieteikt
SIA „Smiltenes NKUP”, tas gan būs
maksas pakalpojums – par zaļo atkritumu izvešanu EUR 10 (1m3 maiss),
par zaru izvešanu 25.60 EUR/h. Sīkākai informācijai Elīna Aģe, SIA
„Smiltenes NKUP” ainavu tehniķe,
mob. 29161694.
Teritorijas sakopšanas darbi turpināsies arī Lielajā Talkā, kas visā
Latvijā notiks 26. aprīlī. Šajā dienā
tiks organizētas gan sakopšanas talkas pagastos, gan Smiltenes pilsētā.
Sagatavoja:
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

26. aprīlī Lielās talkas aktivitātes Smiltenes novadā

Nāc Talkā un sakopsim mūsu
novadu kopā!
26. aprīlī jau tradicionāli notiks Vislatvijas sakopšanas Lielā Talka, kuras galvenā ideja ir
balstīta uz brīvprātīgu līdzdalību
vides sakopšanā, radot saliedētību, pozitīvismu un labi padarīta
darba sajūtu. Šogad Lielās Talkas
devīze ir „Tīra Baltijas jūra sākas
Tavā vannasistabā! Un tas patiesi
nozīmē to, ka tīra Latvija sākas
mūsu galvās.
„Viss turpinās! Ik dienu, ikvienam! Latvija noteikti kļūs par tīrāko
un zaļāko vietu pasaulē! Tieši šajos
Lielās Talkas vārdos ieklausoties es
saprotu, ka varam sākt katrs ar sevi,
savām viensētām un turpināt savā
pagastā, pilsētā, lai mūsu novads
kļūtu par vietu, kur ikviens sabiedrības loceklis jūtas atbildīgs un lepns
par vidi sev apkārt!” Smiltenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks

Gints Kukainis pašvaldības vārdā
aicina ikvienu Smiltenes novada iedzīvotājus piedalīties Lielās Talkas
aktivitātēs.
Nāc Talkā un sakopsim mūsu
novadu kopā!
Smiltenes pilsētā šogad Lielās
Talkas aktivitātes notiks mazliet netradicionālāk kā citus gadus, jo 26.
aprīlī Smiltenes ģimnāzija svinēs
savu 105. jubileju. Pilsētas iedzīvotājus aicinām 25. aprīlī jau no plkst.
16:00 piedalīties Cērtenes pilskalna sakopšanas talkā. Tikšanās vieta
pie pilsētas meža Drandu ielas galā.
Talkosim Cērtenes pilskalna mežā,
kur plānojam attīrīt Cērtenes upi no
sausiem un kritušiem kokiem, izveidot jaunu atpūtas vietu un uzstādīt
Pilskalna meža skudru pūžņiem aizsargbarjeras. Talkotāji pievienoties
aicināti arī vēlāk, jo strādāsim līdz

pat 20.00.
Pēc talkas
talciniekus
cienāsim ar
karstu zupu.
Bilskas pagastā talcinieki aicināti pulcēties plkst. 9.00. BILSKĀ
– sakopsim ezermalas pludmales un
sāksim veidot dabas taku ap ezeru, bet
MĒROS – Muižas parku un starpgabalu, kurš atrodas pie mājām
„Ābeles”, „Krīvi”. Aicinām līdzi
ņemt darbarīkus (cirvi, zāģi, grābekli) un, protams, labu noskaņojumu
un darba prieku.
Blomes pagastā Lielās Talkas
dienā strādās pie ceļmalu sakopšanas ceļa posmā Blome – Smiltene.
Talkotājiem tikšanās plkst. 9.00
Blomes pagasta centrā.
Turpinājums 3. lpp.

Turpinājums 2. lpp.

Novēlam,
lai Lieldienu
svētku prieks
ienāk katrā ģimenē,
plaukstošais pavasaris
vairo spēku un enerģiju ikdienas
gaitās, darot labos darbus!
Smiltenes novada dome

Lieldienu pasākumi
Smiltenes novadā 2014
Lieldienu neiztrūkstošas
tradīcijas ir olu krāsošana, olu
kaujas, šūpošanās, dažādas
jautras rotaļas, spēles, dziesmu
dziedāšana un dejas, bet pats
galvenais svinēt svētkus priecīgi
kopā ar ģimeni, bērniem, radiem
un draugiem! Smiltenes novada
iedzīvotāji, esiet laipni aicināti
apmeklēt sarūpētos Lieldienu
pasākumus gan Smiltenē, gan
pagastos.
19. aprīlī plkst. 22.00
Birzuļu tautas namā
Lieldienu balle kopā ar grupu
„Kantoris 04”
20. aprīlī plkst. 14.00
Lauku mājās „Kalbakas”,
Lieldienu pasākums
„Zaķu nerātnības „Kalbakās””.
Mājražotāju un amatnieku tirdziņš,
TDK priekšnesumi. Dažādas
atrakcijas, šūpošanās un Lieldienu
zaķu apskate.
20. aprīlī plkst. 12.00
pie TLMS „Smiltene”
Lieldienu pasākums
„Iešūpo Lieldienas Smiltenes
šūpolēs”. Pilsētas šūpoļu
atklāšana, Grundzāles jauniešu
dejas un Launkalnes folkloras
kopas dziesmas! Dažādas
Lieldienu izdarības, TLMS
„Smiltene” un biedrības „Stiķis”
izstāde – tirdziņš.
Ieeja bez maksas.
20. aprīlī plkst. 11.00
Launkalnes centrā pasākums
„Lieldienu andelēšanās lauku
sētā”. Programmā: dzīvnieku
sēta – mazāki un lielāki mīluļi
no Launkalnes lauku sētām,
dažādas izdarības – šūpošanās

un šūpoļu rotāšana, olu izstāde,
kaujas, ripināšana, rotaļas un citas
Lieldienu aktivitātes.
20. aprīlī, plkst. 12.00
Palsmanes kultūras namā
„Kūciņa un Pankūciņa
LIELDIENĀ satikās un lielījās”.
Aicinām visas saimnieces,
kulinārus un iesācējus piedalīties
KŪKU parādē!
20. aprīlī plkst. 19.00
Variņu tautas namā
Lieldienu koncerts ar Matīšu un
Variņu pagasta amatiermākslas
kolektīvu piedalīšanos. Pēc
koncerta balle.
20. aprīlī, plkst. 21.00
Blomes tautas namā
„Apaļballe” – sadziedāšanās,
sadejošanās un pārējās „..šanās”,
Piedalās Blomes pašdarbnieki un
pārējie „..nieki”. Ieeja € 3,00.
21. aprīlī plkst. 11.00
Smiltenes pilsētas Kultūras centrā
Smiltenes novada mazo vokālistu
konkurss „Smiltenes novada
Cālis 2014”. Ieeja bez maksas.
21. aprīlī plkst. 11.00
Bilskas centrā
Lieldienu pasākums
„Ripo saulīte Lieldienu rītā”.
Piedalās: Valkas pilsētas folkloras
kopa „Nāburgi”. Notiks kopīga
sievu un vīru pantāga vārīšana un
baudīšana, jautrošanās atrakcijās,
olu ripināšana u.c. izdarības.
Ieeja viena krāsota ola.
22. aprīlī plkst. 19.00,
Smiltenes pilsētas Kultūras centrā
Smiltenes Romas katoļu
draudzes Lieldienu uzvedums
„Dievs ir ļoti, ļoti labs”.
Ieeja bez maksas.
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Smiltenes novada Domes lēmumi
2014. gada 26. martā notika
kārtējā domes sēde, kurā tika pieņemti 79 lēmumi, tai skaitā:
1. Izbeigt deputātes pilnvaras
Velgai Mālkalnei.
2. Ievēlēt Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgās komitejas
sastāvā deputātu Vairi Trallu.
3. Ievēlēt Kultūras, izglītības
un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas sastāvā deputātu Vairi Trallu.
4. Apstiprināt ziņojumu par
„Smiltenes pilsētas Dakteru ielas
posma no Dakteru ielas 1 līdz Atmodas ielai kompleksā rekonstrukcija”
būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem.
5. Sadarbībā ar vadošo partneri Latvijas kopienu iniciatīvu fondu
un citiem projekta partneriem īstenot „Igaunijas – Latvijas pārrobežu
sadarbības programmas” 3. atbalsta
prioritātes „Aktīvas, ilgtspējīgas un
integrētas kopienas” projektu „Youth
for Sinergy” Nr.EU41710 (tulk. „Jaunieši sinerģijai”).
6. Sagatavot un iesniegt LR
Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienestam projektu „Zivju
aizsardzības pasākumi Smiltenes novada ūdenstilpēs” pasākumam „Zivju
resursu aizsardzības pasākumi, ko
veic valsts iestādes vai pašvaldības,
kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” par kopējo summu EUR
6620,00 (seši tūkstoši seši simti divdesmit euro, 00 centi).
7. Uzsākt
lokālplānojuma
izstrādi zemes gabalam „Silva 23”,
Silvā, Launkalnes pagastā (Kad. Nr.
9470 003 0291), Smiltenes novadā.
8. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 4/14 „Par koku ciršanu
ārpus meža Smiltenes novada administratīvajā teritorijā” projektu.
9. Noteikt Smiltenes novada
teritorijā spodrības mēnesi laikā no
2014. gada 14. aprīļa līdz 2014. gada
26. aprīlim.
10. Apstiprināt Nolikumu Nr.1
„Grozījumi Smiltenes novada domes
2009. gada 30. septembra nolikumā
„Blomes pamatskolas nolikums””
(lēmuma pielikumā).
11. Par Smiltenes novada izglītības iestāžu komplektēšanu.
12. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā.
13. Apstiprināt Palsmanes internātpamatskolas telpu izmantošanas maksas pakalpojumu cenrādi.
14. Par finansējumu grāmatas
„Puķu draugi” izdošanai.
15. Par finansiālu atbalstu dzirdes invalīdiem.
16. Par Smiltenes novada domes 2014. gada 26. februāra lēmuma
Nr. 3, 5.§. „Par finansējuma piešķiršanu, trūcīgas ģimenes bērniem, dalībai
BJIIC „Dadzīši” koncertbraucienā
uz Krievijas pilsētu Ņižņijnovgorodu” atcelšanu.
17. Pārslēgt 2013. gada 12. februārī noslēgto īres līgumu ar M.F. ģimenes locekli S.M., ar tiesībām īres
līgumu pagarināt.
18. Smiltenes novada pašvaldības SIA „Smiltenes NKUP” pārslēgt
īres līgumu ar G.L., nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus.
19. Pagarināt 2013. gada 1. aprīlī noslēgto īres līgumu ar V.B. uz
vienu gadu, ar tiesībām īres līgumu
pagarināt.
20. Izīrēt V.A. dzīvojamās tel-

pas uz vienu gadu ar tiesībām īres līgumu pagarināt (1 – istabu dzīvoklis,
virtuve, kopējā platība – 20 m2).
21. Reģistrēt I.K. dzīvojamās
telpas izīrēšanas reģistrā vispārējā
kārtā kā peronu, kurai nepieciešama
palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā.
22. Nodot
daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas „Smaidas-24”,
Palsmanes pagastā, Smiltenes novadā un tai funkcionāli nepieciešamā zemesgabalu ar kadastra Nr.
94740040114, pārvaldīšanas tiesības
dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai I.S. parakstot dzīvojamās mājas
nodošanas – pieņemšanas aktu (turpmāk tekstā – Akts).
23. Atkārtoti atsavināt, pārdodot atklātā izsolē ar augšupejošu soli,
Smiltenes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Birztalas”,
Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā (kadastra numurs 9458 009 0036),
kas sastāv no vienas zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 9458 009
0036 1,52 ha platībā un uz tā esošās
apbūves: dzīvojamā māja (Nr. 001)
ar kopējo platību 452,3 m2, saimniecības ēkas (Nr. 002, 003, 004, 005).
24. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma objekta – dzīvokļa īpašuma
Nr.1, kas atrodas „Kastaņi”, Mēros,
Bilskas pagastā, Smiltenes novadā
(kadastra apzīmējums 9444 010 0039
001, kas sastāv no atsevišķa trīsistabu dzīvokļa ar kopējo platību 69,8
m2, 628/8575 domājamās daļas no
daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 9444 010 0039 001) (vērtība
6934,36 euro) un 628/8575 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājai
piesaistītā zemes gabala (kadastra
apzīmējums 9444 010 0039) ar kopējo platību 0,3498 ha (vērtība 250,00
euro), 2014. gada 17. februāra izsoles
rezultātus, saskaņā ar kuriem īpašuma objektu par 7184,36 euro (septiņi
tūkstoši viens simts astoņdesmit četri
euro un 36 centi) nosolīja Valkas rajona Variņu pagasta Līgas Priedītes
zemnieku saimniecība „Krijas”, reģ.
Nr. 43901004733.
25. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma
Dārza iela 36A, Smiltenē, Smiltenes
novadā, (kadastra numurs Nr. 9415
003 0405), kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9415 003 0001 4715 m2 platībā,
2014. gada 25. februāra izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem īpašumu
par 25297,52 euro (divdesmit pieci
tūkstoši divi simti deviņdesmit septiņi euro un 52 centi) nosolīja SIA
„Lauku apgāds un meliorācija”, reģ.
Nr. 44103005426.
26. Slēgt pirkuma līgumu ar
I.N. par Smiltenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes
starpgabalu „Saltupu starpgabals”,
Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā (kadastra apzīmējums Nr. 9415
007 0327) 61 m² platībā pirkšanu par
nekustamā īpašuma nosacīto cenu
398,40 euro (trīs simti deviņdesmit
astoņi euro un 40 centi).
27. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma „Vārpas” – 4, kas atrodas
Palsmanes pagastā, Smiltenes novadā, nosacīto cenu 5250 euro (pieci
tūkstoši divi simti piecdesmit euro)
(Ls 3784.60).
28. Piešķirt apbūvei paredzētai

zemes vienībai „Sniedzes”, Smiltenes pagastā, kadastra apzīmējums
9480 005 0446, un uz tās jaunuzceltai
dzīvojamai mājai adresi „Sniedzes”,
Smiltenes pagasts, Smiltenes novads
(pielikumā shēma).
29. Piešķirt zemes vienībai „Atpūtas komplekss Teperis”, Smiltenes
pilsētā, kadastra apzīmējums 9415
002 0197, un uz tās esošajām būvēm
adresi – Dakteru iela 1A, Smiltene,
Smiltenes novads.
30. Mainīt Smiltenes pilsētas
nekustamajam īpašumam Dārza iela
22, kadastra numurs 9415 501 1207,
nosaukumu no Dārza iela 22 uz Dārza iela 22A k-2.
31. Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9474 004 0174 izveidot ēku (būvju) īpašumu ar nosaukumu „Palsas”, Palsmanes pagasts, kas
sastāv no dzīvojamās mājas.
32. Atļaut no Blomes pagasta
nekustamā īpašuma „Mežieļi”, kadastra numurs 9446 006 0068, atdalīt
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9446 001 0054 1,3 ha platībā un
mainīt nosaukumu no „Mežieļi” uz
„Sikšņi”, Blomes pagasts.
33. Atļaut no Variņu pagasta
nekustamā īpašuma „Oktobra iela
16”, kadastra numurs 9490 003 0251,
atdalīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9490 003 0252 1,1 ha platībā, 9490 003 0253 1,4 ha platībā un
mainīt nosaukumu no „Oktobra iela
16” uz „Jaunvariņi”, Variņu pagasts.
34. Atļaut sadalīt Variņu pagasta nekustamā īpašuma „Oktobra iela
14”, kadastra numurs 9490 003 0090,
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9490 003 0092 trijās daļās.
35. Atļaut no Bilskas pagasta
nekustamā īpašuma „Līdumnieki”,
kadastra numurs 9444 011 0002,
atdalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 9444 007 0037, 3,1 ha
platībā un mainīt nosaukumu no „Līdumnieki” uz „Meža Līdumnieki”,
Bilskas pagasts.
36. Atļaut no Smiltenes pagasta nekustamā īpašuma „Kamaldiņa
12”, kadastra numurs 9480 006 0125,
atdalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 9480 003 0179 3,1 ha
platībā un mainīt nosaukumu no „Kamaldiņa 12” uz „Orhidejas”, Smiltenes pagasts.
37. Atļaut sadalīt Launkalnes
pagasta nekustamā īpašuma „Ezeriņi”, kadastra numurs 9470 010 0039,
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9470 010 0158 divās daļās.
38. Atļaut no Blomes pagasta
nekustamā īpašuma Krasta iela 8, kadastra numurs 9446 006 0193, atdalīt
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9446 003 0115 2,39 ha platībā,
9446 003 0116 2,39 ha platībā un
mainīt nosaukumu no „Krasta iela 8”
uz „Vecvindas”, Blomes pagasts.
39. Atļaut no Variņu pagasta nekustamā īpašuma „Vecsaujas 1”, kadastra numurs 9490 003 0124, atdalīt
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9490 003 0125, 22,3 ha platībā un
mainīt nosaukumu no „Vecsaujas 1”
uz „Zemītes”, Variņu pagasts.
40. Atļaut no Launkalnes pagasta nekustamā īpašuma „Jaundāmi”, kadastra numurs 9470 004
0050, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9470 004 0111 8,07
ha platībā un mainīt nosaukumu no
„Jaundāmi” uz „Dāmi”, Launkalnes

pagasts.
41. Atļaut no Variņu pagasta
nekustamā īpašuma „Saulrieti”, kadastra numurs 9490 003 0159, atdalīt
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9490 003 0160 1,19 ha platībā un
mainīt nosaukumu no „Saulrieti” uz
„SIA Palsa”, Variņu pagasts.
42. Atļaut sadalīt Variņu pagasta nekustamā īpašuma „Saulrieti”,
kadastra numurs 9490 003 0159, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
9490 003 0159 divās daļās.
43. Noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību šādām
zemes vienībām:
• 9444 010 0053 – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā
darbība nav pieskaitāma pie kāda cita
klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501), platība 0,17 ha;
• 9444 010 0055 – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā
darbība nav pieskaitāma pie kāda cita
klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 0501), platība 0,06 ha;
• 9444 004 0078 – fizisko un
juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdens teritorijas (kods
0302), platība 0,12 ha;
• 9444 004 0079 – fizisko un
juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdens teritorijas (kods
0302), platība 0,02 ha;
• 9444 001 0026 – fizisko un
juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdens teritorijas (kods
0302), platība 0,30 ha;
• 9444 001 0055 – fizisko un
juridisko personu īpašumā vai lietošanā esošo ūdens teritorijas (kods
0302), platība 0,17 ha.
44. Mainīt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi Grundzāles pagasta
zemes vienībai Skolas iela 6, kadastra apzīmējums 9458 008 0093 no
vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu
māju apbūve (kods 0701) uz zemi,
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101).
45. Mainīt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi nekustamajam īpašumam Stacijas iela 3, Smiltenē, (zemes vienības kadastra apzīmējums
9415 009 0630), no dabas pamatnes,
parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav
pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods
0501) uz neapgūta komercdarbības
objektu apbūve (kods 0800).
46. Lēmums saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76., 77. un
78. pantu viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža var tikt pārsūdzēts
Administratīvā rajona tiesā, Valmieras tiesu nams – V. Baloža iela 13A,
Valmiera, LV-4201.
47. Pieņemti 9 lēmumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem.
48. Apstiprināt zemes ierīcības
projekta lietu „Kainaiži”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 9444 004
0003.
49. Apstiprināt zemes ierīcības
projekta lietu „Rūpnieki”, Smiltenes
pagasts, Smiltenes novads, zemes

vienības kadastra apzīmējums 9480
005 0195.
50. Apstiprināt zemes ierīcības
projekta lietu „Straupītes”, Smiltenes
pagasts, Smiltenes novads, zemes
vienības kadastra apzīmējums 9480
005 0140.
51. Apstiprināt zemes ierīcības
projekta lietu „Ragži”, Brantu pagasts, Smiltenes novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 9448 006
0001.
52. Apstiprināt zemes ierīcības
projekta lietu „Ausmas”, Blomes pagasts, Smiltenes novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 9446 001
0100.
53. Apstiprināt zemes ierīcības
projekta lietu „Vecsprenīši”, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads,
zemes vienības kadastra apzīmējums
9470 004 0113.
54. Apstiprināt zemes ierīcības
projekta lietu „Druvas”, Smiltenes
pagasts, Smiltenes novads, zemes
vienības kadastra apzīmējums 9480
004 0024.
55. Iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Palsa” lauksaimnieciskai izmantošanai zemes vienības Variņu pagastā:
• „Kalnjaunzemji”, kadastra apzīmējums 9490 003 0263, 2,0 ha;
• „Dārziņi ābeļdārzā”, kad. apzīmējums 9490 003 0244, 1,6 ha;
• „Garažiņas pie tīruma”, kad. apzīmējums 9490 003 0241, 1,0 ha;
• „Siltummezgls Palsa”, kad. apzīmējums 9490 003 0381, 0,06 ha;
• „Valsts brīvā zeme”, kad. apzīmējums 9490 003 0306, 0,37 ha.
56. Iznomāt Egonam J.S. daļu
no zemes vienības „Jaunvederu
zeme”, Grundzāles pagastā ar kadastra apzīmējumu 9458 008 0101
0,1 ha platībā, lauksaimnieciskai
izmantošanai.
57. Pārtraukt zemes nomas līgumu ar K.D. par zemes vienības
Vidzemes iela 16, Smiltenē, daļu 588
m2 platībā.
58. Iznomāt M.P. zemes vienības Vidzemes iela 16, Smiltenē, daļu
588 m2 platībā lauksaimnieciskai izmantošanai.
59. Iznomāt ar apbūves tiesībām Smiltenes novada pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu Stacijas iela 3, Smiltenē, kadastra numurs
9415 009 0630, kas sastāv no zemes
2721 m2 platībā. Nomnieka noskaidrošanai rīkot mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
60. Iznomāt I.O. zemes vienību
„Ilgas 144”, Smiltenes pagastā, kadastra apzīmējums 9480 005 0394,
0,0881 ha platībā bez apbūves tiesībām.
61. Pārjaunojot 1998. gada 1.
janvārī ar SIA „Draugs-SD” noslēgto
neapdzīvojamo telpu nomas līgumu
pagarinot nomas līgumu līdz 2016.
gada 1. aprīlim.
62. Iznomāt nomas tiesības
atklātā izsolē Smiltenes novada pašvaldībai piederošajam nekustamajam
īpašumam „Ambulance”, Grundzāles pagastā, kadastra numurs 9458
008 0060, sastāv no zemes 0,1110
ha platībā un ēkas 1. stāva 99,60 m2
platībā.
63. Konceptuāli atbalstīt zemes
vienības Rūpniecības iela 2, Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415
010 0196, daļas atsavināšanu un
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2014. gada 11. aprīlis
Turpinājums no 1. lpp.

Grundzāles pagastā talkotājus aicina uz ceļmalu sakopšanu.
Grundzāles pagasta pārvaldes vadītāja Alda Zvejniece informē, ka
šogad plāno no neapzinīgu ļautiņu
izmestiem atkritumiem tīrīt ceļmalas: A2 autoceļa „Rīga–Sigulda–
Veclaicene” posmu „Aumeisteru
pagrieziens – Grundzāle” un vietējās nozīmes valsts autoceļu posmus
„Aumeisteru pagrieziens – Caunes”
un „Aumeisteru pagrieziens – Aumeisteri”. Savukārt pie „Caunēm”
mežā pērnā gada rudenī sēņotāji ir
atraduši „rukšu” atvestus sadzīves
atkritumus, no tiem iztīrīsim mežu.
Šajos darbos iesaistīsim sievietes un
bērnus, bet vīrus, nodrošinoties ar
zāģiem, aicināsim palīdzēt likvidēt
koku sanesumus Palsas upē lejpus
ciemata centra. Pulcēšanās plkst.
9.00 pie Grundzāles kultūras nama,
pēc talkas tradicionāli notiks kopīgas pusdienas!
Launkalnes pagasta pārvalde
Talkas aktivitātes organizēs ar mērķis aicināt cilvēkus ne tikai sakopt
apkārtni, bet arī savā ikdienas dzīvē
piemērot principus, kas atbilst Lielās
Talkas galvenajam mērķim – Latvija 2018. gadā ir tīrākā valsts pasaulē! Talkotāji aicināti no plkst. 9.00
līdz 9.15 pulcēties pie pagasta pārvaldes ēkas, ņemot līdzi kādu darba
rīku (cirvi, zāģi, grābekli) un labu
omu. Aicināti gan lieli, gan mazi
talcinieki! No plkst. 9.15 līdz 12.00
sakopsim mūsu publisko atpūtas
vietu – meža taku „Veļukalns”, kur
vāksim ziemas laikā sakrājušos atkritumus, veiksim takas sakopšanu
no kritušajiem kokiem un zariem.
Pēc kārtīgas strādāšanas no plkst.
12.00 līdz 13.00 cienāsimies ar zupu
un tēju, pēc tam sakopsim savus pagalmus un sētas.
Palsmanes pagastā aktīva tanodošanu bez atlīdzības valsts īpašumā, ierakstīšanai zemesgrāmatā
uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas
personā VUGD Vidzemes reģiona
Valkas brigādes Smiltenes posteņa
jaunas depo ēkas būvniecībai.
64. Piekrist nodibināt pašvaldības nekustamajam īpašumam
„Dzelzbetona poligons”, Smiltenes
pagastā, Smiltenes novadā (kadastra
apzīmējums 9480 003 0171) reālservitūtu – ceļa servitūtu – tiesību uz

košana notiek jau šobrīd, pagasta
teritorijas sakopšanas darbos tiek
iesaistīti simtlatnieku programmas
bezdarbnieki, savukārt iestādes sakopj savas pieguļošās teritorijas,
tāpēc Lielās Talkas dienā šogad nav
plānotas speciālas aktivitātes, taču
pagasta pārvaldes vadītāja Tigna
Podniece aicina Spodrības nedēļas
un Lielās talkas dienu izmanot, lai
sakoptu savus piemājas pagalmus
un sētas, savus dzimtas kapus.
Smiltenes pagastā talcinieki
aicināti pulcēties pulksten 8.00 pie
pagastnama Kalnamuižā 2, šogad
paredzēts sakopt Kalnamuižas teritoriju un Līgo kalnu.
Variņu pagastā talkotājus aicinām pulcēties plkst. 9.00 pie Variņu kultūras nama, lai tīrītu ciemata
centru, Palsas upi un ceļmalas no
gadījuma rakstura atkritumiem. Pēc
talkas talcinieki aicināti uz zupas
ēšanu!
Lielās Talkas tradīcija aizsākās pirms sešiem gadiem - ar talku
2008. gada 13. septembrī, kas bija
kā iedzīvotāju dāvana Latvijai tās
90.dzimšanas dienā. Lielās Talkas
projekta mērķis ir līdz 2018. gadam,
Latvijas 100. dzimšanas dienai, padarīt mūsu valsti par tīrāko un sakoptāko vietu pasaules kartē – dot
iespēju dabai atveseļoties, attīrot
to no atkritumiem, kā arī mudināt
iedzīvotājus pašiem labiekārtot un
rūpēties par vidi sev apkārt.

Sakopsim savu
pagalmu, pilsētu,
pagastu un būsim
atbildīgi un dabai
draudzīgi iedzīvotāji!
Sagatavoja
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
braucamo ceļu (servitūta ceļa posma
garums 122,0 m, platums 2,25 m, kopējā platība 0,027 ha).
65. Par atsevišķu valsts amatpersonas funkciju izpildes uzdošanu
citai valsts amatpersonai.
66. Par domes priekšsēdētāja
vietnieka komandējumu.
Sagatavoja
Dina Kaupe,
Kancelejas nodaļas vadītāja

Mainās Smiltenes novada
domes deputātu sastāvs
26. martā Smiltenes novada domes
sēdē tika izskatīts
deputātes
Velgas
Mālkalnes (Nacionālās apvienības „Visu
Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK”) iesniegums
par deputāta pilnvaru izbeigšanu.
Smiltenes novada domes deputāti V.
Mālkalnes iesniegumu
atbalstīja, un nākamais deputāts,
kurš stājas viņas vietā, ņemot vērā
2013. gada 2. jūnija Pašvaldības
vēlēšanu rezultātus, ir Vairis Tralla
(Nacionālās apvienības „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/

LNNK”).
Ņemot vērā deputāta Vaira Trallas
piekrišanu, viņš turpmāk pildīs Sociālo un
medicīnas jautājumu
pastāvīgās komitejas
un Kultūras, izglītības
un sporta jautājumu
pastāvīgās komitejas
locekļu pienākumus.
Velga Mālkalne
deputāta pilnvaras izbeigt vēlējās personīgu iemeslu dēļ. Paldies Velgai par
ieguldīto darbu Smiltenes novada
domes darbā.
  
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Ziņas no Smiltenes NKUP
EIROPAS SAVIENĪBA

Ieguldījums Tavā nākotnē!
Noslēgts līgums par projekta
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Smiltenes novada
Variņu ciemā. Būvdarbi.” īstenošanu.
2014. gada 11. martā projekta
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Smiltenes novada Variņu ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/
APIA/CFLA/153/117
ietvaros
tika noslēgts līgums „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Smiltenes novada Variņu ciemā.
Būvdarbi.” starp finansējuma saņēmēju SIA „Smiltenes NKUP”
reģ. Nr. 43903000435 un SIA „Vidzemes energoceltnieks” reģ. Nr.
44103008831, Iepirkuma procedūras nosaukums „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Smiltenes novada Variņu ciemā. Būvdarbi” ID SNKUP/2013/3-ERAF.
Projekta realizācijas laiks ir
seši mēneši. Šajā laikā Variņu pagastā tiks veikta esošā ūdensvada
rekonstrukcija, jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve, jauna kanalizāci-

jas spiedvada izbūve, kā arī esošo
kanalizācijas tīklu rekonstrukcija,
2 jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve. Līguma summa bez
pievienotās vērtības nodokļa ir
350 340,23 euro.
SIA „Smiltenes NKUP” 2013.
gada sākumā noslēdza līgumus ar
„Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūra” par projektu Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Kalna ielā
8, Abulas ielā 6, Limbažu ielā 10,
Smiltenē energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi īstenošanu,
ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās
attīstības fonds.
Kalna ielā 8, Abulas ielā 6,
Rīgas ielā 8 darbi jau ir pabeigti, dokumentācija iesniegta, tāpēc
LIAA darbinieki brauca pārbaudē.
Objekti tika pieņemti bez būtiskiem
iebildumiem. Nepatīkamākos brīžus piedzīvojām pie Abulas 6 mājas skaidrojot, ka grafiti nav atkāpe
no projekta, bet vandālisms. LIAA
darbinieki apmeklēja arī māju Limbažu ielā 10 starpposma pārbaudē,
viņi bija apmierināti ar paveikto.
Turpinās darbs pie mājas Rīgas
ielā 10 un Dārza ielā 26. Ēkās kopš
nodošanas ekspluatācijā nav veikts
kapitālais remonts.

Projekta mērķis ir paaugstināt
daudzdzīvokļu dzīvojamās māju
Smiltenē mājokļu energoefektivitāti, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda
ilgtspēju un energoresursu efektīvu
izmantošanu.
Darbi tiek veikti Eiropas Savienības aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros. Aktivitātes
mērķis ir paaugstināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitāti, lai nodrošinātu dzīvojamā
fonda ilgtspēju un energoresursu
efektīvu izmantošanu.
Iestājoties pavasarim esam
ķērušies klāt kapu labiekārtošanai – tiek atjaunots kapu mūris no
Kapu ielas līdz Vaļņu ielai, un kapu
ūdensvads tiek pieslēgts pie centralizētā ūdensvada. Darbus veic SIA
„Baltik Haus”.
Šogad, tāpat, kā pērn, iespējams iegādāties maisus zaļo atkritumu izvešanai. Kārtība ir vienkārša – atnāciet uz Pils ielu 3a, kasē,
samaksājiet EUR 9.99, saņemiet
maisu. Kad maiss pilns, zvaniet
uz norādīto numuru un mēs izvedīsim.
SIA „Smiltenes NKUP”

Atsākti būvdarbi pārrobežu sadarbības
projektā „Cross Border Atletics”
2014. gada 7. aprīlī atsākti būvdarbi pārrobežu sadarbības
projekta Nr. ELRII-383 „Cross
Border Atletics” realizācijas ietvaros. Darbu ģenerāluzņēmējs ir SIA
„8CBR”. 2013. gada nogalē objektā tika veikti sagatavošanās un
demontāžas darbi, kā arī uzsākta
konstruktīvo kārtu izbūve. Darbu
turpinājumā tiks veikta stadiona
skrejceļu, vieglatlētikas sektoru un
ietvju konstruktīvo kārtu izbūve un
seguma ieklāšana, izbūvēta lietus
ūdens novadīšanas sistēma un labiekārtota teritorija. Būvdarbus objektā paredzēts pabeigt līdz 2014.
gada jūlijam.
Noslēdzoties rekonstrukcijas
darbiem, saskaņā ar projektu, plānots organizēt sacensības, kas palīdzēs veicināt savstarpēju notikumu
un zināšanu apmaiņu, un palielinās
arī sabiedrības informētību un izpratni par sportu. Attīstot starptautisko bērnu un jauniešu sadarbību
caur vienu no populārākajiem sporta veidiem – vieglatlētiku, vienlaikus tiks radīta arī iespēja iepazīt
partnervalsts sporta un kultūras

tradīcijas. Projekta „Cross Border
Atletics” Nr. ELRII-383 partneris ir
Pleskavas apgabala Porhovas rajona administrācija. Projekta ietvaros
paredzēts atjaunot abās pašvaldībās
esošo stadionu skrejceļus, kuros arī
tiks organizētas sacensības.
Projekta mērķis ir uzsākt ilgtermiņa sadarbību starp vietējām
sporta skolām bērnu un jauniešu
fiziskās sagatavotības uzlabošanā
Smiltenes novadā un Porhovas rajonā, izmantojot abu valstu pieredzi
un resursus.
Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa
„Eiropas teritoriālā sadarbība”
Igaunijas – Latvijas – Krievijas
pārrobežu sadarbības programmas

„CROSS
BORDER
ATHLETICS”
ĪSTENO
„Smiltenes
novada dome”

Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007.
– 2013.gadam, 3. prioritāti Sadarbības veicināšana „cilvēks – cilvēkam”, 3.2. aktivitāti Sadarbība
kultūras, sporta, izglītības, sociālā
un veselības jomā.
Pēc iepirkuma rezultātiem
objekta rekonstrukcijas būvdarbu izmaksas ir EUR 529 710,35
(LVL 372 282,55). Projekta „Cross
Border Atletics” Nr. ELRII-383
ietvaros stadiona skrejceļu seguma atjaunošanai Eiropas Savienības finansējums ir EUR 93 400,00
(LVL 65 641,82), pārējās būvdarbu
izmaksas tiks finansētas no pašvaldības līdzekļiem.
Projektu plānots īstenot līdz
2014. gada decembrim.

Igaunijas – Latvijas – Krievijas
Pārrobežu sadarbības programma Eiropas
kaimiņattiecību un partnerības instrumenta
ietvaros 2007 – 2013 finansiāli atbalsta
kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai
uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot
tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu
krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.
Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu.

Smiltenes novada
Dzimtsarakstu nodaļa informē
2014. gada marta mēnesī reģistrēti 10 jaundzimušie un 14 miršanas gadījumi.
No 10 jaundzimušajiem 5 ir
zēni un 5 meitenes. Dzimušo bērnu
deklarētās dzīvesvietas – Brantu,
Grundzāles, Palsmanes, Smiltenes
pagasts un Smiltenes pilsēta. No
visiem jaundzimušajiem 3 vecāki sastāv laulībā, 7 bērniem atzīta

paternitāte. Vienā ģimenē piedzimuši dvīnīši – zēns un meitene.
Vecāki dēliem izvēlējušies vārdus:
Aleksis, Mārcis, Gustavs, Mareks,
Gatis. Meitām dāvāti vārdi: Elīna
Elija, Sofija, Paula, Ilze Viktorija,
Amanda.
Marta mēnesī reģistrēti 14 miršanas gadījumi. Aizsaulē aizgājuši
septiņi vīrieši un septiņas sievietes.

Miruši 9 – Smiltenes pilsētas iedzīvotāji un 1 – Grundzāles, Launkalnes, Palsmanes un Raunas pagasta
un Jūrmalas pilsētas iedzīvotājs.
Kopumā līdz 2014. gada 1. aprīlim reģistrēts 41 jaundzimušais un
39 miršanas gadījumi.
Dace Ērģele,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
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Paveras sadarbības iespējas ar
ASV skolām
No š.g. 14. līdz 20. martam Smiltenes novada domes priekšsēdētāja Ainārs
Mežulis devās darba vizītē uz ASV, vizītes ietvaros
priekšsēdētājs tikās ar divu
pašvaldību vadību, apmeklēja privātskolas un tikās ar
Cherokee reģiona Tirdzniecības un rūpniecības kameras vadību.
Smiltenes novada domes
priekšsēdētāja Ainārs Mežulis vizīti vērtē ļoti pozitīvi, jo
nebija gaidījis tik lielu ieinteresētību no amerikāņu puses
sadarbībai. Īpaši plašas sadarbības iespējas paveras skolām. Priekšsēdētājs apmeklēja un tikās ar divu privātskolu vadību – The Walker school (963 bērni,
sākot no bērnudārza vecuma līdz pat
vidusskolai) un Furtah Preparatory
school (pamatskolas vecums un vidusskola), kur pārrunāja par skolēnu
apmaiņas programmu iespējām. A.
Mežulis atklāj, ka iespējams jau no
šī gada rudens pavērsies iespēja īstenot sporta, mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu apmaiņu tieši skolu
līmenī. Amerikāņus ļoti pārsteidza
jauniešu dziedāt un dejot prasme, jo
dāvanā uz ASV tika aizvesti vairāki
CD ar mūsu bērnu un jauniešu kolektīvu koncertierakstiem, kā piem.

„Dadzīši”, „Lido”, pūtēju orķestra,
kā arī Dziesmu un deju svētku koncertieraksts, deju uzveduma „No zobena saule lēca”.
Smiltenes novada domes priekšsēdētājs tikās ar divu pašvaldību vadību un deputātiem: Woodstock un
Canton. Abas pilsētas ir ļoti ieinteresētas visa veida turpmākā sadarbībā.
Plānojam tuvākā nākotnē organizēt
abpusējas tikšanās, lai pārrunātu par
konkrētiem sadarbības virzieniem,
jo idejas ir no abām pusēm. Tāpat
bija tikšanās ar Cherokee reģiona
Tirdzniecības un rūpniecības kameras vadību par iespējamo sadarbību

ekonomikas jomā, kur arī
paveras iespējas īstenot kādu
interesantu projektu, un ieguvēji būtu gan mūsu novads,
gan Latvija kopumā.
Ļoti interesanta tikšanās
un ekskursija bija par Jaunrades un zinātnes muzeju
Tellus, kur priekšsēdētājam
bija iespēja redzēt, kā bērniem jau no bērnudārza vecuma rāda, māca un skaidro,
kā radušies dažādi ieži, dzīvā daba, ķīmiskie elementi,
tehnika un tamlīdzīgi. Bērni
ne tikai vēro, bet darbojas
visā procesā līdzi, viņi drīkst
pieskarties priekšmetiem, viņiem tiek doti radoši uzdevumi. Jaunrades un zinātnes muzeja izveide ir privātā iniciatīva, un tās vadība ir gatava sadarboties, sniedzot
padomus, kā kaut ko līdzīgu varētu
izveidot, neieguldot lielus līdzekļus
tā izveidē.
Smiltenes novada domes priekšsēdētāja Ainārs Mežulis ir pārliecināts, ka tuvākajā laikā šo sadarbību,
iepriekš pieminētajās jomās, strauji
aktivizēs – ir tikai jāgrib un jāatrod
ceļi un iespējas, kā to īstenot!
Sagatavoja
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Noslēgusies Dakteru ielas būvniecības
ieceres sabiedriskā apspriešana
2014. gada 26. marta domes
sēdē deputāti apstiprināja „Smiltenes
pilsētas Dakteru ielas posma Dakteru iela 1īdz Atmodas ielai kompleksā
rekonstrukcija” būvniecības ieceres
publiskās apspriešanas rezultātus, lai
turpinātu darbu pie tehniskā projekta
gala varianta izstrādes.
Sabiedriskā apspriešana notika no
š.g. 21. februāra līdz 21. martam, kuras laikā iedzīvotāji varēja iepazīties
ar projekta materiāliem un izteikt viedokli. Būvniecības ieceres informatīvie materiāli un projekta skices visu
sabiedriskās apspriešanas laiku bija
pieejami apskatei Smiltenes novada
ēkā Pils ielā 2 un Smiltenes novada
mājas lapā www.smiltene.lv. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika

6. martā, kurā piedalījās 19 personas,
tajā skaitā 10 iedzīvotāji un 9 projektā
iesaistītie pašvaldības un projektētāja
darbinieki. Kopumā Smiltenes novada dome saņēma 20 rakstiskas aptaujas lapas, no tām būvniecības ieceri
atbalsta 13 un neatbalsta 5 iedzīvotāji, un divās anketās netika norādīts vai
iecere tiek vai netiek atbalstīta. Tie
viedokļu sniedzēji, kas norādīja, ka
neatbalsta vai, ka pēc būvniecības
ieceres īstenošanas sabiedrība zaudēs, galvenokārt runā tikai par vienu
projekta daļu nevis projektu kopumā.
Respektīvi, būvniecības ieceres neatbalstītāji neatbalsta tikai jauna ceļa
izbūvi gar Dakteru ielas 16 mājas otru
pusi, jo pārējās projekta detaļas netiek
apspriestas. Tādēļ arī priekšlikumos

un ieteikumos galvenokārt izskan viedoklis, ka nav nepieciešams paredzēt
jaunu ceļu, tā vietā iesakot paplašināt
un rekonstruēt esošo ceļu gar Dakteru
ielu 16.
Būvniecības ieceres publiskās
apspriešanas laikā saņemtos ierosinājumus un priekšlikumus, kas attiecas uz tehniskā projekta izstrādi
tiks iekļauti Tehniskā projekta gala
variantā. Pēc pašvaldības pasūtījuma
tehniskā projekta izstrādi veic SIA
„Ceļu komforts”.
Ziņojums par publiskās apspriešanas rezultātiem apskatāms www.
smiltene.lv.
Lita Kalniņa,
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja

aktu prasībām.
Projekta ietvaros finansējuma
saņēmēji ir Latvijas novadu pašvaldības, izņemot Latvijas Republikas
pilsētas. Atbalsts paredzēts tām vispārējās izglītības iestādēm, kurās finansējuma nepietiekamības rezultātā
izveidojusies bērniem un jauniešiem
veselību apdraudoša situācija.
Smiltenes novadā projekta aktivitātes tika īstenotas Palsmanes
pamatskolā, Smiltenes ģimnāzijas
internātā, Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestādē, Palsmanes
internātpamatskolā un Launkalnes
sākumskolā.
Projekta ietvaros uzstādītas

Pašvaldības policijas
ziņas

Pašvaldības policija 2014. gada marta mēnesī sastādījusi 23
administratīvo pārkāpumu protokolus, no tiem:
- par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu neievērošanu (LAPK 75. p.
otrā daļa – nebija noslēgts līgums ar SIA „ZAAO”) – 2;
- par mājdzīvnieku (suņa) labturības prasību neievērošanu (suņa klaiņošanu)
(LAPK 106. p. pirmā daļa) – 2;
- par atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibuma stāvoklī cilvēka cieņu
aizskarošā izskatā (LAPK 171. p. pirmā daļa) – 1;
- par vides (zemes un pazemes ūdeņu) piesārņošanu ar sadzīves
notekūdeņiem un kanalizāciju (nepieslēdzoties pie pilsētas kanalizācijas
tīkla) – 1;
- par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu (sadzīves un
būvniecības atkritumu dedzināšanu) – 3;
- par gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšanu (diennakts tumšajā laikā ceļa
neizgaismotā posmā gāja bez atstarotāja) (LAPK 149. 23. p. otrā daļa) – 2;
- par atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē, ja pārkāpumu izdarījis
nepilngadīgais – (LAPK 171.’ p. pirmā daļa) – 6;
- par atrašanos publiskā vietā ar atvērtu alkohola iepakojumu (SN 21. 1. p.) – 2;
- par iedzīvotāju naktsmiera traucēšanu (skaļi uzvedoties, trokšņojot) – 1;
- par sēdēšanu uz atpūtas solu atzveltnēm – 2;
- par dabisko vajadzību nokārtošanu tam neparedzētā vietā (SN 20.1. p.) – 1.

SNPP saņemtā un reģistrētā informācija
(no 2014. gada 1. marta līdz 31. martam)
PĀRKĀPUMA VEIDS KOPĀ
VISA REĢISTRĒTĀ
121
INFORMĀCIJA
Personas alkohola
reibuma stāvoklī
18
sabiedriskā vietā
Nepilngadīgo pārkāpumi

13

Ģimenes konflikti

8

Aizdomīgas personas

2

Klaiņojoši dzīvnieki

10

Ugunskuru kurināšana
neatļautās vietās
Naktsmiera traucēšana,
trokšņošana
Vides piesārņošana,
piegružošana

2
1
3

Zādzības

3

Huligāniski konflikti

6

Ceļu satiksmes
pārkāpumi
Palīdzība NMP
dienestam

9
2

Pazudušas personas

1

Mutvārdu aizrādījumi

1

Personas nogādātas
dzīvesvietā
Personas nogādātas
atskurbšanai ĪAI
Sniegta palīdzība valsts/
pašvaldības iestādēm
Citi pārkāpumi

3
3
16
20

Vēl sastādīti 6 administratīvā
pārkāpuma protokoli – paziņojumi par transportlīdzekļu stāvēšanas
un novietošanas noteikumu neievērošanu (bez vadītāja klātbūtnes).
Dzīvesvietā nogādātas 3 personas, kuras alkohola reibuma dēļ zaudējušas spēju patstāvīgi pārvietoties,
savukārt atskurbšanai uz īslaicīgās
aizturēšanas izolatora telpām nogādātas 3 personas.
Vēl pašvaldības policija 16 gadījumos sniedza palīdzību dažādām
pašvaldības/valsts iestādēm.
! Svarīgi un aktuāli: sakarā
ar spodrības nedēļu (no š.g.14. līdz
26. aprīlim) noteikšanu Smiltenes
novadā Pašvaldības policija aicina
ēku un teritoriju īpašniekus sakopt
savus īpašumus, vienlaikus atceroties, ka saskaņā ar „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” prasībām
dedzināt atkritumus (sadzīves,
būvniecības, ražošanas u.c.) ir
aizliegts! Spodrības nedēļu ietvaros atļauts ir sadedzināt zāli, sausās
koku nobiras, ja tas nerada draudus
cilvēku dzīvībai, veselībai, videi,
kā arī personu mantai un netraucē
apkārtējiem iemītniekiem.
Par jebkuru sabiedriskās kārtības pārkāpumu vai personu tiesību
un brīvību apdraudējumu, lūdzu ziņot, zvanot uz SNPP tālruni:
28 65 99 33 vai 110
(Valsts policija)

Mums IR svarīga Jūsu drošība!

Izglītības iestādēs ierīkotas
ugunsaizsardzības sistēmas
Pabeigta ugunsaizsardzības sistēmu ierīkošana 5 Smiltenes novada
izglītības iestādēs Valsts reģionālās
attīstības aģentūras īstenotā projekta „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” ietvaros. Projekts tiek
īstenots ar Latvijas–Šveices sadarbības programmas atbalstu.
Projekta mērķis ir uzlabot
ugunsdrošību pašvaldību vispārējās
izglītības iestādēs attālos un mazattīstītos reģionos. Lai izglītības
iestādēs nodrošinātu drošu mācību
vidi, jābūt ierīkotām ugunsaizsardzības sistēmām saskaņā ar Latvijas
Republikas spēkā esošo normatīvo

2014. gada 11. aprīlis

ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes
signalizācijas sistēmas, izgaismoto
izeju un evakuācijas kustības virzienu norādītājzīmes, balss ugunsgrēka
izziņošanas sistēmas, kā arī atbildīgajām personām izglītības iestādēs
veikta apmācība par ugunsdrošību.
Projekta īstenošanas kopējās izmaksas Smiltenes novada izglītības
iestādēs ir 68462,52 euro. Pašvaldība līdzfinansēja 10% no projekta
izmaksām.
Sīkāk par projektu: www.vraa.
gov.lv.
Andris Lapiņš,
Attīstības un plānošanas nodaļas
vadītājs

Atkritumi Kalnamuižā
Normunds Liepa, SNPP priekšnieks
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Smiltenes novada Domes Vēstis

2014. gada 11. aprīlis

Uzsākts projekts
„Smiltenes novada
pašvaldības publisko teritoriju
apgaismojuma infrastruktūras
modernizācija, 3. kārta”

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2014. gada
26. februārī pieņēma lēmumu apstiprināt Smiltenes novada domes
iesniegto projektu „Smiltenes novada pašvaldības publisko teritoriju
apgaismojuma infrastruktūras modernizācija, 3. kārta”. Pamatojoties
uz ministrijas pieņemto lēmumu,
Smiltenes novada dome pēc iepirkuma procedūras rezultātiem šā gada
10. martā parakstīja līgumu ar SIA
„Vidzemes Energoceltnieks” par
būvdarbu izpildi.
Projekta mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, veicot
gaismekļu nomaiņu Smiltenes novada pašvaldības ielās. Gaismekļi
tiks nomainīti sekojošās Smiltenes
pilsētas ielās vai ielu posmos: Parka,
Lazdu, Audēju, Raiņa, Galdnieku,
Gaujas, Ceriņu, Līvu, Rīgas, Kalna,
Daugavas, Klusā, Mētras, Smilšu,

Mūrnieku, Augstā, Krasta ielā un
Jāņu kalnā.
Kopumā plānots nomainīt 87
gaismekļus un papildus uzstādīt 25
gaismekļus, lai nodrošinātu nepieciešamo apgaismojumu, kā arī lai
samazinātu CO2 emisijas par 32.78
tonnām. Projekta ietvaros plānots
veikt esošo dzīvsudraba un nātrija
gaismekļu nomaiņu uz gaismu izstarojošu diožu (LED) tipa gaismekļiem.
Projekta īstenošanas rezultātā
samazināsies elektroenerģijas patēriņš, samazināsies siltumnīcefekta
gāzu emisijas, kā arī novada iedzīvotājiem būs nodrošināts kvalitatīvs
ielu apgaismojums.
Projekta realizācija kļuva iespējama, piesaistot Klimata pārmaiņu
finanšu instrumenta (KPFI) līdzekļus. Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas ir 83084,59 euro,
no kurām Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansējums ir
58159,20 euro un Smiltenes novada
domes finansējums 24925,39 euro.
Projektu plānots īstenot līdz
2014. gada 31. martam.
Lita Kalniņa,
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja

Turpinās Smiltenes Trīs pakalnu
sākumskolas pirmsskolas grupu
telpu remontdarbus
EIROPAS SAVIENĪBA

Ieguldījums Tavā nākotnē!
2013. gada nogalē tika atklātas jaunās Smiltenes Trīs pakalnu
sākumskolas pirmsskolas grupu
telpas. Projekta „Smiltenes pirmsskolas izglītības iestāžu attīstība”
ietvaros renovācijas rezultātā tika
pielāgota esošo telpu daļa un izveidotas 16 jaunas vietas pirmsskolas
izglītības programmas apguvei. Pamatojoties uz projekta īstenošanas
laikā izveidojošos projekta līdzekļu
ekonomiju, plānots veikt izglītības
iestādē esošo pirmsskolas izglītības 2 grupiņu un ar to saistīto telpu
vienkāršotu renovāciju 180 m2 kopējā platībā. Vienkāršotās renovācijas darbu veikšanai aprīlī plānots
izsludināt atbilstošu iepirkumu procedūru.
Realizējot esošo telpu vienkāršoto renovāciju, plānots uzlabot pirmsskolas izglītības iestādes
darbību. Veicot iekšējās apdares
remontu izmantojot mūsdienīgus
materiālus un krāsas, telpas tiks
padarītas mājīgākas. Papildus paredzēts nomainīt sildķermeņus un siltumapgādes sistēmu koridora daļā.
Renovācijas ietvaros paredzēts arī
nomainīt spēka un apgaismojuma
tīklus, un veikt ventilācijas sistēmas izbūvi.
Projekta mērķis ir veicināt

vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas, kā arī nodarbinātību un pakalpojumu pieejamību ģimenēm
ar bērniem pirmsskolas vecumā
Smiltenē, renovējot Smiltenes Trīs
pakalnu sākumskolas telpas un izveidojot jaunas vietas pirmsskolas
vecuma bērniem izglītības programmas apguvei, tādējādi samazinot bērnu skaitu rindā uz pirmskolas izglītības iestādēm Smiltenes
novada pašvaldībā.
Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1. prioritātes
„Infrastruktūra un cilvēku kapitāla
nostiprināšana” 3.1.4. pasākuma
„Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra” 3.1.4.3.
aktivitātē „Pirmsskolas izglītības
iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros”.
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir EUR 213712,50 (LVL
150198,00), no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir EUR 181655,20 (LVL
127668,00), Valsts budžeta dotācija ir EUR 4807,88 (LVL 3379,00)
un Smiltenes novada domes finansējums EUR 27249,42 (LVL
19151,00).
Lita Kalniņa,
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja

Konkursa „Radām
novadam” ietvaros
īstenos projektu arī
Smiltenes novadā

Šobrīd ir noslēgusies novadu un komandu atlase konkursam
„Radām novadam”, un ir noskaidrotas visas 18 studentu komandas,
kurām būs iespēja divus gadus
attīstīt, biznesa projektus un radīt
jaunas darbavietas 18 Latvijas novados: Apes, Alūksnes, Burtnieku,
Gulbenes, Iecavas, Jaunjelgavas,
Kuldīgas, Ķegumu, Lielvārdes, Ludzas, Madonas, Mazsalacas, Ogres,
Pļaviņu, Rēzeknes, Saldus, Siguldas un Smiltenes.
Viena no komandām plāno īstenot projektu arī Smiltenes novadā. Komandā ar nosaukumu „SJU”
(Smiltenes jaunie uzņēmēji) darbojas četri jaunieši, kuri studē Latvijas Universitātē. Komanda pati sevi
raksturo: „Esam četri jauni, radoši
un interesanti studenti – Liene,
Lelde, Linda un Rihards, kas vēlās
parādīt savas zināšanas, darboties
praktiski, tādējādi uzlabojot Latvijas ekonomisko situāciju, nodrošināt jaunas darba vietas. Ļoti ceram,
ka mūsu projekts izdosies. Gribam
parādīt gan sev, gan citiem, ka studenti var!”.
Komanda „SJU” izvēlējās realizēt projektu Smiltenes novadā, jo
novadā saskata īpašu akcentu uz
lauku tūrismu un kultūrmantojuma saglabāšanu. Kā arī viena no
komandas dalībniecēm ir dzimusi
smilteniete, līdz ar to ir papildus
motivācija pievienot vērtību dzimtajam novadam. Komanda darbosies projektā „Mēru muižas kom-

pleksa attīstība”.
Kā informē „Radām novadam”
projektu vadītājs U. Kubliņš, komandas turpmāko divu mēnešu laikā līdz 2014. gada 1. jūnijam izstrādā rīcības plānu projektiem, kurus
plāno realizēt konkursa ietvaros.
Otrās kārtas noslēgumā notiks TV
šovs, kura laikā 10 labākās komandas prezentēs savus rezultātus
un tiks izdalīts pirmais balvu fons
EUR 10 000 apmērā labākajām
komandām. Kopumā konkurss ilgs
līdz 2016. gada 1. jūlijam, un tā kopējais balvu fonds ir EUR 50 000.
Konkursa „Radām Novadam”
mērķis ir dot iespēju talantīgiem
studentiem parādīt sevi, tikt pamanītiem un ielikt spēcīgu pamatu
savas karjeras pirmsākumam. Tā ir
arī lieliska iespēja Latvijas augstskolām parādīt to, cik labi tās var
sagatavot savus studentus reālai
dzīvei un cik lietderīgas ir zināšanas, kuras tās sniedz savā mācību
procesā. Latvijas augstskolu un
studentu zināšanas, idejas un enerģija tiks novirzīta Latvijas novadu
attīstībai.
Vairāk informācijas un konkursa aktualitātes:
Konkursa mājas lapā:
www.radamnovadam.lv.
Konkursa Facebook lapā
www.facebook.com/radamnovadam.
Lita Kalniņa,
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja

Uzsāk lokālplānojuma izstrādi
zemes gabalam „Silva 23”
Saskaņā ar Smiltenes novada
domes 2014. gada 26. marta lēmumu Nr. 4, 6.§. „Par lokālplānojuma
izstrādes uzsākšanu zemes gabalam
„Silva 23”, Silvā, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā” ir uzsākta
lokālplānojuma izstrāde.
Lokālplānojuma izstrādes
mērķis:
• detalizēt Smiltenes novada
Launkalnes pagasta teritorijas
plānojumā noteikto funkcionālo zonējumu, lai to izmantotu
par pamatu būvprojektēšanai;
• lokālplānojuma izstrādes pamatojums;

• novērst pretrunas teritorijas
plānojuma funkcionālajā zonējumā grafiskajā daļā un paskaidrojuma rakstā;
• teritorijas plānošanas likuma
24. panta trešā daļa.
Ar esošo Smiltenes novada
Launkalnes pagasta teritorijas plānojumu un darba uzdevumu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai var iepazīties Smiltenes novada
mājas lapā www.smiltene.lv, sadaļā Attīstības plānošana, kā   arī
Smiltenes novada domes attīstības
un plānošanas nodaļā, Dārza ielā 3,
Smiltenē (tālr. 64707571).
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Atbalsta
Smiltenes
ģimnāzijas
dalību
projektā
„Youth for
Sinergy”

Smiltenes novada dome
26. marta domes sēdē atbalstīja Smiltenes ģimnāzijas
dalību projektā „Youth for
Sinergy” (tulk. „Jaunieši sinerģijai”).
Projekts tiek īstenots
„Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas”
3. atbalsta prioritātes „Aktīvas, ilgtspējīgas un integrētas
kopienas” ietvaros sadarbībā
ar Latvijas kopienu iniciatīvu
fondu, kas ir projekts iesniedzējs, un partneriem – Naukšēnu pašvaldību, Varstu vidusskolu (Igaunija), Parksepa
vidusskolu (Igaunija).
Smiltenes novada dome ar
šo lēmumu garantē līdzfinansējumu 4562,10 euro apmērā, kas
ir 15% no Smiltenes ģimnāzijas
projekta atbilstīgajām izmaksām 30414,00 euro. Kopējās
plānotās projekta izmaksas 5
partneriem ir 107968 euro, kur
85% sastāda programmas finansējums, 15 % partneru finansējums.
Projekta mērķis ir veicināt
sadarbību starp skolām un jauniešiem pierobežā, radot jaunus
kontaktus, veicot izglītības un
kultūras apmaiņu, īstenojot apmācības un aktivizējot jauniešus un veicinot viņu uzturēšanos pierobežas reģionos.
Kopumā aktivitātēs paredzēts iesaistīt 156 vidusskolas
vecuma skolēnus.
Projekta galvenās aktivitātes: igauņu/latviešu valodas
apmācība jauniešiem 9 mēnešu garumā, virtuālās projekta
formas izveide, audiovizuālo
apmācību organizēšana, informatīvs seminārs par sadarbību
starp jauniešiem un pašvaldībām, interaktīva jauniešu nometne 3 dienu garumā, darba
grupu organizēšana par jauniešu iespējām piedalīties pašvaldības lēmumu pieņemšanā un
citas aktivitātes.
Projektu plānots īstenot
līdz 2015. gada jūnijam.
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
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Aktualitātes
Informācija Lauksaimniekiem

Kūtsmēslu krātuvju būvniecībai un rekonstrukcijai piešķir 4
miljonus eiro
Zemkopības ministrija informē,
ka Lauku atbalsta dienests (LAD)
aprīlī izsludinās projektu iesniegšanu pasākuma „Lauku saimniecību
modernizācija” 15. kārtā jaunu kūtsmēslu krātuvju būvniecībai, esošo
kūtsmēslu krātuvju rekonstrukcijai
un nepieciešamo būvmateriālu un
stacionāro iekārtu iegādei. Šim mērķim paredzēts atbalsta finansējums
4 miljonu euro apmērā.
LAD lēmumus par projektu apstiprināšanu pieņems līdz 2014. gada
30. septembrim. Savukārt astoņus
mēnešus pēc LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu projektam ir jābūt īstenotam
(ne vēlāk par 2015. gada 1. jūniju).
„Mēs aicinām lauksaimniekus
aktīvi izmantot šā pasākuma finansējumu kūtsmēslu krātuvju būvniecībai un modernizācijai, jo šā gada
27. jūlijā beidzas desmit gadu pārejas periods, kurā bija jāuzbūvē vai
jārekonstruē kūtsmēslu krātuves.
Atgādinām, ka kūtsmēslu krātuves ir
nepieciešamas tām lopkopības saimniecībām, kurām ir vairāk par piecām
dzīvnieku vienībām īpaši jutīgā teritorijā vai vairāk par desmit dzīvnieku
vienībām pārējā Latvijas teritorijā.
Turpmāk uz Eiropas Savienības investīcijām varēs pretendēt tikai tās
saimniecības, kas kūtsmēslu krātuves būs izbūvējušas,” uzsver Zemkopības ministrijas valsts sekretāra
vietnieks Aivars Lapiņš.
Informācija par to, kādu tieši krātuvju būvniecība un rekonstrukcija tiks atbalstīta, būs pieeja-

ma LAD mājas lapā no 10. aprīļa.
Atbalstot lauksaimniekus, atsevišķus avansa maksājumus izmaksās
ātrāk
Lai rastu iespēju atbalstīt Latvijas lauksaimniekus šopavasar, kad
ziema ir nodarījusi lielus postījumus
un lauksaimniekiem – ziemāju audzētājiem ir nepieciešami finanšu līdzekļi sējumu pārsēšanai, ir pieņemts
konceptuāls lēmums par risinājumu.
Lauku atbalsta dienests (LAD)
strādās tā, lai šogad varētu izmaksāt
pārejas posma valsts atbalsta (atdalītais PPVA par platībām (APL) un
atdalītais PPVA par laukaugu platībām (ALA)) avansu ātrāk, nekā tas
ir citus gadus. Parasti izmaksas tiek
veiktas jūlijā, bet šogad – maija mēnesī līdz 1. jūnijam.
Lai saņemtu minēto avansa izmaksu jau maijā, lauksaimniekiem,
kuri vēlas saņemt šo avansu, līdz šā
gada 1. maijam ir jāiesniedz platību
maksājumu pieteikums. Pieteikumus
šajā gadījumā var iesniegt tikai LAD
Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā
(EPS), lai LAD tos varētu ātri izskatīt
un uzsākt avansu izmaksas. Nekāda
papildus informācija vai iesniegums
klientiem nav jāsniedz.
Pārējiem klientiem avansu izmaksas tiks uzsāktas jūnijā.
Avansa apmērs tiek plānots 50%
apmērā.
Izmaiņas tiešo maksājumu nosacījumos 2014. gadā
Grozījumi atbalsta piešķiršanas
kārtībā paredz palielināt īpašā atbalsta kopējo pieejamo apmēru un nosacījumus jaunam īpašā atbalsta veidam par liellopiem. Tāpat grozījumi
paredz pārtraukt atsevišķo maksāju-

mu par cukuru un atcelt prasību, kas
noteica, ka vienoto platībmaksājumu
(VPM) var saņemt tikai par lauksaimniecības zemi, kas 2003. gada
30. jūnijā bijusi labā lauksaimniecības stāvoklī.
Grozījumi atbalsta piešķiršanas
kārtībā paredz, ka papildu esošajiem
īpašā atbalsta veidiem šajā gadā tiek
ieviests jauns īpašais atbalsts par
liellopiem. Atbalsta mērķis ir saglabāt liellopu gaļas ražošanu, veicinot
liellopu nobarošanu un gaļas ieguvi
Latvijā. Kopējā atbalsta summa atbalstam paredzēta 2,6 miljonu eiro
apmērā.
Ņemot vērā, ka turpmāk VPM
varēs saņemt par ikvienu lauksaimniecības zemes hektāru, kurš būs
labā lauksaimniecības un vides stāvoklī, grozījumi paredz iespēju lauksaimniekam lauku reģistrā iekļaut arī
jaunus lauku blokus – līdz šā gada
1. maijam Lauku atbalsta dienestā
iesniedzot lauku bloku precizēšanas
iesniegumu.
Kopējais publiskais finansējums
tiešo maksājumu shēmas ietvaros
2014. gadā paredzēts 201,7 milj.
euro, tai skaitā vienotais platību
maksājums 158,7 milj. euro ar ražošanu saistītais (īpašais atbalsts) 10,1
milj. euro un pārejas posma valsts
atbalsts 32,9 milj. euro. Pārejas posma valsts atbalsts 2014. gadā ar identiskiem saņemšanas nosacījumiem
pieejams nozarēs, kurās 2013. gadā
tika piešķirti papildu valsts tiešie
maksājumi.
Pēc ZM un LAD
informācijas sagatavoja
Gunta Mangale,
lauku attīstība speciāliste

Aicina pieteikties pirmās palīdzības kursiem

Katru gadu Latvijā nelaimes gadījumos gūst savainojumus tūkstošiem cilvēku un simti zaudē dzīvību.
Ikviens no mums var kļūt par cietušo, aculiecinieku un pirmās palīdzības sniedzēju, tādēļ ir ļoti nozīmīgi
apgūt Pirmās palīdzības sniegšanas
iemaņas, lai prastu sniegt pirmo palīdzību sev un nebaidītos sniegt palīdzību nelaimē nokļuvušajiem.
Pirmā palīdzība ir ātra tūlītēja
palīdzība, ko cietušajam (saslimušajam) dzīvībai vai veselībai kritiskā
stāvoklī, savu zināšanu un iespēju
apjomā, sniedz personas, neatkarīgi
no sagatavošanās un ekipējuma, līdz
brīdim, kad tiek sniegta profesionāla
neatliekamā medicīniskā palīdzība.

Latvijas Sarkanā Krusta mērķis
nodrošināt pirmās palīdzības apmācības iedzīvotājiem visā valstī. LSK
ir sertificēta Pirmās palīdzības apmācītājorganizācija, kurai, saskaņā
ar mācību programmām, ir atļauts
veikt pirmās palīdzības sniegšanas
apmācības paaugstināta riska iedzīvotāju grupām un profesijām, ie-

skaitot transportlīdzekļu vadītājus.
LSK Valkas komiteja organizē
pirmās palīdzības kursus atbilstoši
2012. gada 14. augusta MK noteikumiem Nr. 557 „Noteikumi par
apmācību pirmās palīdzības sniegšanā.”
Apmācības ilgst 2 dienas, pirms
apmācībām jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Dalība apmācībās iespējama iepriekš piesakoties
pa mob.t. 26749431, vai rakstot uz
e-pastu: galina.sokolova@apollo.lv
vai rudziteginta@inbox.lv.
Apmācību beigās, pēc nokārtotas ieskaites, tiek izsniegta apliecība,
kas derīga autovadītājiem un ieroču
nēsātājiem uz 5 gadiem.

Iznākusi jaunā pilsētas informācijas grāmata –
Zaļās Lapas/Smiltene24.lv

Uzņēmums „Latvijas Tālrunis”
un zīmols Zaļā lapas/Smiltene24.lv
sadarbībā ar Smiltenes novada domi
ir izveidojis informatīvu izdevumu
tieši Smiltenes reģiona iedzīvotājam
– kā privātpersonām, tā uzņēmējiem.
Grāmatas saturs šogad papildināts ar visiem reģiona iedzīvotājiem
noderīgu informāciju ikdienas vajadzībām:
• jaunajā grāmatā ir atjaunota pilnīgi visu iestāžu un uzņēmumu
kontaktinformācija, steidzamo gadījumu uzziņas, pilsētas un novadu kartes, kā arī svarīgākā informācija par

pilsētu un tās apkārtni;
• pilsētas informācijas grāmatā apkopots arī gada svarīgāko novada
notikumu kalendārs, kas tapis sadarbībā ar Smiltenes novada domi un
portāla www.smiltene24.lv redakciju;
• grāmatā varēs uzzināt arī
par aktuālajām tendencēm Smiltenes
un apkaimes uzņēmējdarbības vidē.
Šis ir vienīgais izdevums Latvijā, kas nodrošina aktuālas un ik gadu
atjaunotas informācijas bezmaksas
izplatīšanu. Mūsu mērķis - sniegt
iedzīvotājiem pēc iespējas plašāku
informāciju par novadu, tā uzņēmu-

miem un svarīgākajiem notikumiem.
Jautājiet pēc grāmatas vietējā Latvijas
Pasta nodaļā!
Grāmatu varēs saņemt:
• Pasta nodaļā „Pašvaldības māja”,
Bilska, Bilskas pag., Smiltenes novads, LV-4706;
• Ezera ielā 2, Launkalne, Launkalnes pag., Smiltenes novads, LV4718;
• Dārza ielā 1, Smiltene, Smiltenes
novads, LV-4729;
• „Tautas namā”, Blome, Blomes
pag., Smiltenes novads, LV-4707.
Smiltene24.lv redakcija

Smiltenes loma
latviešu valodas apguvei

Smiltene ir pilsēta, kas stimulē apgūt latviešu valodu.
Starptautiskā mūžizglītības projektā Smiltene ir kļuvusi par pilsētu, kas palīdz ikvienam apgūt
latviešu valodu neierastā veidā.
Biznesa cilvēkiem var būt nepieciešamība mācīties daļu no robežvalsts valodas sava biznesa attīstības nolūkos. Tāpēc ir nepieciešama
šī tikko izstrādātā platforma, kas
paredzēta čehu, lietuviešu, latviešu, poļu un vācu valodu apguvei,
kas attēlo konkrētu valstu izvēlēto
vietu kādā pievilcīgā pilsētā kombinācijā ar atbilstošās valodas mācībām. Angļu valoda tiek lietota kā
instrukciju valoda, nevis kā mācītā
valoda, kas padara platformu viegli
pieejamu. Platforma kopumā ietver
mācību kursus 5 valodām. Latviešu
valodas apguvei tiek izmantoti jaukākie Smiltenes skati.
Projekta Everyplace saturs
Pilsētu prezentācijas attēlo 10
interesantas vietas izvēlētajās pilsētās Vācijā (Pasava), Čehijā (NoveHradija), Lietuvā (Kauņa), Latvijā
(Smiltene) un Polijā (Kīlcē). Animēts tēls – avatars, kas nosaukts attiecīgās valsts sieviešu vārdā (Katrīna, Kate, Katarina, Catherine),
stāsta interesantus stāstus par vietām, liekot lietā mobilo panorāmu
bildes kā fonu no izvēlētās pilsētas.
Gids, ko attēlo animētais tēls, runā
vietējā valodā, tādejādi ļaujot vairāk zinošiem lietotājiem vingrināt
klausīšanās prasmes. Šo dialogu
tulkojums apgūstamajā valodā ir
redzams blakus prezentācijai.
Kā daļa no pilsētu prezentācijām ir atrodami arī īsi, pievilcīgi
video materiāli par atsevišķām mazpilsētas vietām. Atsevišķa nodaļa
ir par starpkultūru tematu animētas
prezentācijas. Īsas animētas ainiņas
attēlo, ko ir un ko nav attiecīgajās
valstīs pieņemams teikt vai darīt.
Vispārējās valodu mācību situācijas ietver sevis iepazīstināšanu ar
citiem, sasveicināšanos, cilvēku apsveikšanu, biļešu pirkšanu sabiedriskajā transportā, ēdiena un drēbju
iegādi, iešanu uz restorānu un iepazīstināšanu ar vietējiem ēdieniem.
Mājas lapas veidotāji
Poļu komanda Kīlcē (Zbigniew un Urszula Szczepańczyk)
izstrādāja projekta Everyplace konceptu un aicināja projekta partne-

rus izvēlēties interesantas pilsētas
savās valstīs un radīt tām materiālus prezentācijām. Sešu partneru
konsorcijs no 6 valstīm, ko koordinēja Pauls Talbots (die Berater),
ar Eiropas Savienības finansiālu
atbalstu Mūžizglītības programmas KA2 Valoda ietvaros 2011.
gadā projektā „Everyplace – mazāk
lietotās un apgūtās valodas mazāk
zināmajās un apmeklētajās vietās”.
Valodu mācību centrs, kas ir bijis
partneris daudzos ES mūžizglītības
projektos, kā arī izstrādājis Eiropas
Valodu portfeli Latvijā, ir izvēlējās
pievilcīgu pilsētu – Smilteni. Dialogi par interešu vietām Smiltenē,
stāsti un situatīvas sarunas latviešu valodā tika izstrādātas un vēlāk
tulkotas 5 citās projekta partneru
valodās. Tādejādi, latviešu valodas
mācīšanās ir tapusi iespējama jebkuram cilvēkam, kas vēlas mācīties
dažādas vispārējas iepazīšanās frāzes un teikumus, lai saprastos savā
apkārtnē. Tāpat arī nozīmīgākās
Smiltenes vietas var apskatīt čehu,
lietuviešu, poļu, vācu un angļu valodas tulkojumā.
Smiltenes novada domes
priekšsēdētājs A. Mežulis ir veicinājis, lai Latvijā Smiltenes pilsēta
tiktu izvēlēta par Everyplace platformas valodas apguves līdzekli,
kā arī lai Smiltene tiktu atspoguļota
projekta materiālos, kas tādejādi
veicinātu latviešu valodas apguvi
un Smiltenes popularitāti pasaulē.
Smiltenē projektu informatīvi atbalsta Smiltenes novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Mūze un Tūrisma informācijas
centra vadītāja Sanda Veismane,
norādot uz nozīmīgākajām tūrisma
vietām Smiltenē.
Latviešu un mūsu kaimiņu valodu mācību platforma tiks iedarbināta šā gada pavasarī.
Visi tiek aicināti pamēģināt
mācīties čehu, lietuviešu, latviešu, poļu un vācu valodas ar jaunās
mācību platformas palīdzību ļoti
interesantā mājas lapā: www.eueveryplace.eu.
Iesakiet mācīties latviešu valodu tuviem un tāliem draugiem ar
Everyplace platformas palīdzību!
Dr. sc. admin. Silvija Kārkliņa
MA Gunita Borzova
Valodu mācību centrs www.vmc.lv
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Kultūras ziņas

Svētki dejai, dvēselei, „Ieviņai”

2014. gads bijušajiem TDA „Ieviņa” dejotājiem iesākās ar priecīgu
un satraucošu tikšanos uz Smiltenes
Kultūras centra skatuves dēļiem.
Piecas dejotāju paaudzes, kopā 116
dejotājum savas vadītājas Ievas Adāvičas vadībā gatavoja koncertus – atkaltikšanos ar saviem skatītājiem.
Divos koncertos 21. un 22. martā tika izdejotas 24 dejas – gan labi
zināmas un mīļas, kā „Es mācēju
danci vest”, „Dejotprieks”, un „Zem
Baltijas debesīm”, „Sasala jūrīna”,
„Man deviņi bāleliņi” vai „Ziņģes”,

gan arī dejas, ko dejotāji īpaši sagatavoja šiem koncertiem, īpaši Smiltenes skatītājiem – „Lai tā būda rūc”,
„Plaukstiņpolka” un „Kad gribēju,
stabulēju”.
Divos mēnešos mēģinājumos
sadejojās dažādu paaudžu dejotāji
nu jau no visas Latvijas, daži nebija
satikti pat 20 gadus! Ilze, Rinalds un
Edijs, lai atkal dejotu „Ieviņā”, brauca no Vācijas un Norvēģijas. Ļoti
daudzi dejotāji turpina dejot dažādos
Latvijas deju kolektīvos, bet Laura,
Dace, Baiba, Reinis, Aija un Dagmā-

vadībā, viņi kopā dejo tikai pāris
mēnešus.
Ir grūti īsi aprakstīt savas izjūtas un emocijas – prieks, sajūsma, savējo un pleca sajūta, lampu
drudzis aizkulisēs pirms katra uznāciena, Ieva savā postenī skatuves
kreisajā stūrī pie aizkara...
Bija tā – mirkļi starp deju un debesīm. Vai šādi mirkļi būs vēl? Kāpēc nē, dejojam prieka pēc!
ra paši ir deju kolektīvu vadītāji.
Šī bija debija jaunākajiem „Ieviņas” dejotājiem Anda Kozaka

Velga Mālkalne,
VPDK „Ieviņa” dejotāja

Piepilda senu sapni – izdod grāmatas,
aranžē Maestro R. Paula dziesmas
Tie, kas ikdienā
nesaskaras ar mūzikas pasauli – īpaši ar
klavierspēli,
nemaz
nenojauš, ka Smiltenē ir kāda pedagoģe,
kura pati ar saviem
spēkiem, spītējot ekonomiskai krīzei, spēj
īstenot senu sapni un
izdot četras nošu grāmatas – dziesmu aranžējumus klavierēm. Un kas ir pats
interesantākais – tikties ar pašu
Maestro Raimondu Paulu un
saņemt viņa akceptu, lai izdodu
krājumu ar populārāko Raimonda Paula dziesmu aranžējumiem
klavierēm „Viss nāk un aiziet tālumā”. Šo krājumu sastādītāja
un aranžējumu autore ir neviena
cita kā ilggadēja Smiltenes Mūzikas skolas pedagoģe Līga Kļava.
Smilteniete Līga Kļava par
klavieru spēles pedagogu Smiltenes Mūzikas skolā nostrādāja 32
gadus, izglītību ieguvusi Jelgavas
mūzikas koledžas klavieru nodaļā
pie Nikolaja Federovska un J. Vītola Latvijas Valsts konservatorijā
(tagad Latvijas Mūzikas akadēmijā) mūzikas pedagoģijas nodaļā.
Strādājusi par klavieru pedagogu
un koncertmeistari bērnu mūzikas
skolās arī Jelgavā, Alūksnē, kā arī
Rīgas Pedagoģijas un Izglītības
vadības akadēmijā. Šobrīd Līga ir

pensionāre, pasniedz privātstundas, ir pianiste TDA „Ieviņa”, dzied
korī „Vidzemīte”. Precējusies ar
Juri Kļavu (džeza pianistu), izaudzinājusi divus dēlus un meitu, ir
vecāmamma četriem mazbērniem.
Ķerties klāt sava sapņa īstenošanai Līgu piespiedusi 2009.gada
ekonomiskā krīze, kad nācās aiziet
priekšlaicīgā pensijā. Radās doma
īstenot senu sapni – radīt skaņdarbus bērniem – mazajiem pianistiem!
Līga bija novērojusi, ka visapkārt
ir tik daudz dažādu nošu materiā-

lu gan igauņiem, gan lietuviešiem,
bet: Kāpēc mums tik maz?”, viņa
retoriski sev jautāja. Un tā – 2011.
gada decembrī tika radīts pirmais
krājums jaunāko klašu audzēkņiem
„Latviešu tautas dziesmu apdares
iesācējiem”. Nu jau āķis bija lūpā,
un jau 2012. gada pavasarī tapa
otrais krājums „Maziņš esmu es”
(tulkots arī uz angļu valodu) - R.
Paula bērnu dziesmu aranžējumi
klavierēm, kam savu akceptu, tiekoties ar skolotāju, deva pats Raimonds Pauls. Vēlāk tika izdots vēl

viens aranžējumu krājums vecāko
klašu audzēkņiem „Viss nāk un aiziet tālumā” ar R. Paula astoņpadsmit
populārākām dziesmā (piem. „Balta
saule”, „Laternu stundā”, „Kad man
maziņam”, „Baltā dziesma”, „Dāvāja Māriņa” u.c). Kā ceturtā grāmata
tapa Ziemassvētku dziesmu aranžējumi klavierēm četrrocīgi ar nosaukumu „Priecīgi Ziemassvētki klāt!”,
šis krājums tika tulkots arī uz angļu
valoda, lai varētu to izdot ārzemēs.
Plāns it kā pat bija pārpildīts,
jo sākumā Līgai bijusi doma tikai
vienu vai divas grāmatas izdot, tāpēc ir patiess prieks, ka ir cilvēki,
kuri uzdrīkstas darīt kaut ko vairāk,
lai piepildītu savus sapņus un atstāt
savas uzkrātas zināšanas grāmatā,
kas ir mūžīga un paliekoša vērtība!
Skolotāja un nošu grāmatu autore Līga Kļava visvairāk priecājas
par to, ka viņas nošu grāmatas Latvijas bērniem patīk, kas praksē arī
ir jau redzams! Līga arī novēl, lai
Latvijā ir vēl vairāk mūzikas mīļotāju, jo matemātika un mūzika pat
senajā Romā bija galvenie skolas
priekšmeti! Lai labi skan!
Līgas grāmatas ir iespējams
iegādāties izdevniecības „Musica
Baltica” veikalā.
Sagatavoja:
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Smiltenes
novada
bērniem
iespēja apgūt
75 galda un
attīstošās
spēles
Tuvākajā laikā Smiltenes novada bērni pilsētas un pagastu
bibliotēkās varēs izmēģināt spēkus un roku veiklību, rosināt domāšanu un iztēli, apgūstot galda
un attīstošās spēles, kuras iegādātas projektā „Augsim gudri!” –
galda un attīstošās spēles Smiltenes novada bērniem”, kuru īsteno
biedrība „Smiltenei un Latvijai”.
Projekts ir nozīmīgs tādēļ, ka
liela daļa novada iedzīvotāji nevar
iegādāties galda un attīstošas spēles saviem bērniem. Tās ir ļoti laba
iespēja brīvā laika pavadīšanai un
bērnu garīgai un fiziskai attīstībai.
Projekta mērķauditorija ir bērni, viņu vecāki un vecvecāki vecumā no 3 – 100 gadiem. Smiltenes
pilsētas un visu Smiltenes novada
pagastu bibliotēkas saņems 75 nosaukuma spēlēs, pavisam 444.
Projektā iegādātas spēles ir vērtīgs papildinājums bibliotēkās, laba
alternatīva bērnu brīvā laika pavadīšanai pie datoriem.
6000 euro vērtais projekts kļuvis iespējams ar Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) palīdzību,
kuru Smiltenes novadā īsteno biedrība „Abulas lauku partnerība”.
Projekta īstenotāji cer, ka iegādātās galda un attīstošās spēles radīs
jaunas izklaides un komunikācijas
iespējas visiem interesentiem.
Līga Krūmiņa-Krīgere,
„Smiltenei un Latvijai”
valdes priekšsēdētāja
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Izglītība
13. Humānās pedagoģijas lasījumi Tbilisi. Tēma „Skolotājs”
13. Starptautiskie humānās
pedagoģijas lasījumi „Skolotājs”
Tbilisi 21. – 23. martā vienoja 700
dalībnieku no 18 pasaules valstīm,
t.sk., 105 izglītības darbiniekus no
Latvijas, starp tiem arī 5 no Smiltenes novada – Tālis Jaunzemis, Santa Rudzīte, Regīna Melzoba, Ilga
Kušnere, Alda Miķe.
Latvijas delegācijas darbību,
gatavojoties lasījumiem, koordinēja Smiltenes novada Izglītības
pārvalde, un lasījumos 2 no 7 pedagoģiskās pieredzes laboratorijām
vadīja Latvijas pārstāvji – Tālis
Jaunzemis un Irmīne Pogrebņaka,
Latvijas Humānās pedagoģijas asociācijas valdes priekšsēdētāja.
Mums sakrājies daudz pozitīvu
uzmundrinājumu, gan vērojot Gruzijas ļaudis un zemi, gan piedaloties dažādās lasījumu aktivitātēs.

Starptautiskajā pasākumā piedalījās arī mūsu valsts Izglītības un
Zinātnes ministre Ina Druviete; uzrunājot visus lasījumu dalībniekus,

viņa aicināja skolotāja darbu veikt,
uzskatot, ka katrs bērns ir nacionāla
bagātība.
Emocionāli daudzkrāsaini ir

Regīnas Melzobas vērtējumi par
piedzīvoto. Santa Rudzīte akcentē
mācību stundu vērojumus 1. eksperimentālajā skolā, bērnu atvērtību,
aizrautīgu iesaistīšanos mācību nodarbību sarunās, interesanto pirmskolas pieredzi interešu izglītības
centrā „Basti Bubu”. Nepārvērtējama arī pieredze, kas gūta sarunās ar
citu valstu pedagogiem, piemēram,
Kirgizstānas skolotājas stāsts par
izdzīvošanas mācībām, kad trūkst
valsts atbalsta. Kolēģē klausoties,
sapratām, ka Latvijas sabiedrībai
bērnu un jauniešu izglītības lietas ir
ļoti nozīmīgas.
Vērīgi sekojām Šalvas Amonašvili meistarklasei; ļoti uzrunājoša bija viņa koncentrētā atziņa: „Ja
gribi kaut ko atstāt mantojumā bērniem, tad atstāj savu labo vārdu.”
Bijām lepni iekļauties aplausu

„Neaudziniet bērnu, audziniet paši sevi!
Bērns vienalga būs līdzīgs jums!”
Šie patiesie un viedie vārdi
izskanēja 13. Humānās pedagoģijas lasījumu pašā sākumā. Tie bija
kā dziļa, patiesa upe! Arvien tiek
uzsvērts, ka bez Sirds neko nevar
dzīvē panākt, ka ļoti svarīgi darbā
ar bērniem ir tas, lai mēs paši, pedagogi, spētu un arī vēlētos mainīties, jo bērnus mēs audzinām gaišai
nākotnei.
Mums ir jāmācās savu dzīvi
nodzīvot kā Gara varoņiem! Kāpēc mums to neiemācīt arī saviem
skolēniem? Jau no mazotnes bērns
ir jāsāk „barot” ar garīgo barību, jo
tieši garīgās vērtības paceļ cilvēku
pāri ikdienišķi mazajām un ne tik
vērtīgajām lietām un vajadzībām.
Atmiņā palikuši Latvijas Izglītības un zinātnes ministres Inas
Druvietes vārdi: „Katrs bērns mums

ir nacionāla vērtība.” Atmiņā palikusi Lasījumos izteiktā doma, ka
skolotājs nedrīkst būt kā ikdienas
iedzīvotājs, kas staigā nomākts un
problēmu pārņemts.
Skolotājs ir Gaismas nesējs!
Viņam nevis jāvada bērni, bet jāaudzina ar Gara spēku un Sirdi!
Katrā skolotājā ir jābūt Ticībai! Tai
ir jābūt tur, kur ir visvienkāršākais
gadījums vai visneievērojamākais
cilvēks. Lasījumos tika uzsvērta
doma, ka cilvēkam viss jāmācās no
Dieva! To dzirkstelīti, kas nepieciešama dzīvē un darbā, jāmeklē
Dievā!
Skolotājs pieder Skaistumam!
Skolotājam jābūt ar dvēselisko
Skaistumu! Tāpēc arī savos skolēnos pedagogam jāprot ieaudzināt
skaistuma jūtas!

„Mīliet, patiesi mīliet visus
bērnus!” tāda doma izskanēja Lasījumos. Arī Bībele Jaunajā Derībā
māca par Mīlestību!
Lielu pieredzi mēs, pedagogi,
gūstam šajos Lasījumos. Lektori

„Mīliet,
patiesi mīliet visus
bērnus!”
uzsver, ka katrā cilvēkā ir Saule.
Un mums ir jādod tai iespēja spīdēt! Zināšanas bez audzināšanas
vienmēr noved pie bēdīgām sekām.
Mums katram ir jāsāk ar rūpīgu
pašizpēti, lai skolēnam varētu dot
labas, uz stipriem pamatiem būvētas garīgās zināšanas. Savi skolēni

mums, pedagogiem, dzīvē jāpalaiž
ar abiem spārniem, bet nevis tikai
ar vienu! Tāpēc – mācīsimies veidot Skaistuma stundas! Jo neviena
grāmata nespēj aizstāt dvēselisku
skolotāju!
Savā laboratorijā „Skolu reformē pats skolotājs” Hulimata Sultanova – nopelniem bagātā Čečenijas
republikas skolotāja, Čečenijas Republikāniskā humānās pedagoģijas
centra prezidente – uzsvēra, ka skolas vidi, tās Garu veido pats skolotājs, ka tieši pedagogam ir jādod
iespēja pašam reformēt savu skolu.
Ja skolotājs, kas iet pie bērniem,
strādā tikai vien ar Prātu, bet ne ar
Sirdi, tad tāda skola ir auksta.
„Tāpēc mums, kas katru dienu esam kopā ar bērniem, ir jāprot
vērst ikviena bērna skatienu uz

viļņos, kad pēc Latvijas Humānās
pedagoģijas asociācijas ieteikuma
„Humānās Pedagoģijas Skolotāja”
Goda nosaukumu un sudraba zīmi
„Sirds un Gulbis” piešķīra Smiltenes Trīs pakalnu skolas skolotājai
Regīnai Melzobai.
Trim lasījumu dalībniekiem pasniedza Starptautiskā Rērihu centra
nodibināto Helēnas Rērihas medaļu par ieguldījumu humānās pedagoģijas ideju izplatīšanā izglītības
jomā. Viens no šiem cilvēkiem –
Smiltenes novada domes izglītības
pārvaldes vadītājs Tālis Jaunzemis.
Dzirdētais, vērotais, izjustais
būs vērtība, ar ko dalīties tālāk novada skolotāju tālākizglītības pasākumos.
Alda Miķe,
Smiltenes novada domes
Izglītības pārvaldes vadītāja
vietniece

Debesīm, jo saikne ar Debesīm ir
ļoti nepieciešama!” tā māca Hulimata Sultanova. Lektore uzsvēra, ka skolās jāsāk ar savstarpējās
komunikācijas kultūras attīstīšanu.
Un vienmēr būtu jāatceras klasiķa
Suhomļinska vārdi, ka „labais ir
tas, ko tu pats ar savām rokām esi
paveicis”. Skolas reforma dzīvo
mūsos! Tikai mīlošs skolotājs var
iemācīt mīlēt! Tikai labsirdīgs skolotājs var iemācīt labsirdību! Tikai
tāds skolotājs, kas pats prot sapņot,
var iemācīt arī citus sapņot!
Iespaidos, kas gūti 13. Humānās
pedagoģijas lasījumos Tbilisi,
ar jums dalījās Smiltenes
Trīs pakalnu sākumskolas
skolotāja
Regīna Melzoba

Mācies ģitārspēli!
Jau vairākus gadus Smiltenes
Centra vidusskolas telpās tiek organizētas ģitārspēles nodarbības, kuras
vada Jānis Krūmiņš (kuru daudzi pazīst, kā grupas „Apvedceļš” solistu).
Nodarbību galvenais mērķis ir apgūt
ģitārspēli pragmātiskā – sadzīviskā
līmenī ar visām tās izaugsmes iespējām. Tiek aicināts ikviens jaunietis,
kurš vēlas izkopt savu muzikālo
gaumi, pilnveidot zināšanas ģitārspēlē un apgūt muzikālos pamatus.
Ģitārspēles nodarbības notiek katru
nedēļu pirmdienās.
Arī Smiltenes Centra vidusskolas astotās klases skolniece Džastīna
Karmena Marcinkēviča pagājušajā
mācību gadā nolēma padziļināt savas ģitārspēles prasmes un uzsāka
apmeklēt nodarbības.
Meitene stāsta: „Spēlēt ģitāru
mani pamudināja mans brālēns, kurš
ļoti labi spēlē un ir man kā paraugs.
Vecāki man uzdāvināja ģitāru, par
ko esmu viņiem ļoti pateicīga. Tā pamazām sāku apgūt galvenos akordus
pašmācības ceļā.
Esmu ļoti apmierināta ar to, kā
J. Krūmiņš mūs apmāca, viņš darbam pieiet nopietni un ar atbildību, ar

katru strādā individuāli. Gribētu, lai
šīs nodarbības apmeklētu vēl vairāk
jauniešu. Pie mums mācīties nāk arī
jaunieši no Smiltenes ģimnāzijas.”
Džastīna atklāj, ka „ar laiku
gribētu iestāties Smiltenes Mūzikas skolā, jo vēlas apgūt ģitārspēli
nopietnākā līmenī”. Meitene ir jau
apguvusi un prot nospēlēt atsevišķas
kompozīcijas. Ģitāru viņa parasti
uzspēlē draugu lokā, bet pieļauj, ka

labprāt ņemtu dalību arī kādā muzikālā apvienībā, ja tiktu aicināta.
Vēl enerģiskās 14 gadu vecās
jaunietes aizraušanās ir māksla, viņa
apmeklē arī Smiltenes Mākslas skolu. Vislabāk viņai patīk tekstilmākslas un keramikas nodarbības. Džastīna daudzus savus darbiņus labprāt
dāvina citiem, tie ir aizceļojuši pat
uz citām pasaules valstīm.
Džastīna dalās pārdomās par

mūsdienu jaunatni: „Jauniešiem vajadzētu būt draudzīgākiem un iecietīgākiem vienam pret otru, jo mēs
visi nekad nebūsim vienādi un ir jāpieņem šīs atšķirības. Diemžēl lielākais vairums jauniešu pašlaik ir diezgan slinki, galvenās intereses ir tikai
dators un izklaides ar alkoholu, neko
saistošāku nevēloties darīt. Nepieciešams vairāk interesēties par garīgām lietām, tad paši kļūsim atvērtāki
savās sirdīs. Pati ikdienā cenšos būt
draudzīga un saprotoša, neņemu galvā to, ko saka apkārtējie.”
Diemžēl meitene atzīst, ka
Smiltenē kopumā ir maz iespēju, kur
jauniešiem izpausties.
Džastīna dzīvo ar pārliecību, ka
„katram cilvēkam savā dzīvē ir jāizmēģina visas iespējas, ko tā piedāvā,
par savām vēlmēm nav jākaunas, nevajag ierauties sevī vai tēlot to, kas
tu patiesībā neesi. Jauniešiem jākļūst
atvērtākiem un drošākiem, pārliecinātākiem par sevi”.
„Esi pieklājīgs, esi labestīgs un
atceries, ka vienmēr vari mainīties,
ja to tiešām vēlies!” visiem novēl
jauniete.
Elīna Kubuliņa-Vilne

Blomes
pamatskola
aicina!
Blomes pamatskola
aicina pieteikties skolēnus
2014./2015. mācību gadam
pamatizglītības 2. posma
(7.–9. klase) programmā.
Tā ir izglītības programma
jauniešiem, kuri ir vecāki
par 18 gadiem, bet dažādu
iemeslu dēļ līdz šim nav
ieguvuši pamatizglītību.
Mēs piedāvājam mācīties pie
mums! Būs iespēja mācības
apvienot ar darbu.
Sīkāku informāciju var
iegūt, sūtot vēstuli uz e-pastu
blomesk@inbox.lv vai pa
telefonu 64774535.

Gaidām!
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Smiltenes ģimnāzijas skolēni piedalās
ASV vēstniecības projektā
„Rumbulas atbalss”

No 8. līdz 11. martam
deviņi Smiltenes ģimnāzijas skolēni piedalījās starptautiskā projektā „Rumbulas atbalss”, ko Latvijā
īsteno ASV vēstniecība
sadarbībā ar Izglītības attīstības centru. Projekta
laikā tika uzņemta dokumentālā filma, kas veltīta
traģiskajiem holokausta
notikumiem 1941. gadā
Rumbulā, kuru laikā bojā
gāja 25 000 cilvēku. Dokumentālās filmas veidošanā
piedalījās piecu Latvijas skolu skolēni un tika uzņemti to dienu notikumi kā sapņa video rekonstrukcija,
izmantojot vēstures avotus, aculiecinieku atmiņas un vēstures literatūru.
Skolēniem bija iespēja piedalīties filmēšanas procesā, tikties ar

filmas veidotājiem, vērot operatoru
darbu un pašiem piedalīties masu
skatos. Pārsteigums visiem bija tas,
cik ilgi tiek uzņemts viens filmas
kadrs, cik lielu darbu no aktieriem un
filmas veidotājiem prasa dažu filmas
minūšu uzņemšana. Labāk to dienu

notikumos un cilvēkos
ieskatīties ļāva Žaņa Lipkes muzeja apmeklējums,
tas rosināja pārdomāt par
rīcības izvēli, par varonību un cilvēcību. Interesanta bija arī vizīte ASV
vēstniecībā un tikšanās
ar vēstniecības darbiniekiem. Dodoties mājup
skolēni atzina, ka filmas
uzņemšana ļāva labāk
saprast vēsturi un izvērtēt, cik vērtīga ir cilvēka
dzīvība, kā arī pārdomāt,
cik drošā sabiedrībā mēs šodien dzīvojam.
Darbu pie filmas šobrīd turpina
tās veidotāji, bet mēs gaidām filmas
pirmizrādi!
Sagatavoja
Daina Zelmene
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Pogu balle Smiltenes
ģimnāzijā
Pogu balle mums, 9. klasēm,
bija ļoti gaidīts un īpašs pasākums. Šogad tajā domājām par
ūdens mainību un tik bagātīgajām ūdens pārvērtībām dabā.
Radoši atcerējāmies savu pirmo
skolas dienu, raibos piedzīvojumus un mirkļus, kas pavadīti
Smiltenes ģimnāzijā. Pasākumu
dažādoja kopīgas un ansambļa
izpildītās dziesmas. Katram tika
dota iespēja sevi parādīt no vislabākās puses. Izskanēja jauki
un sirsnīgi novēlējumi.
Pasākumam
gatavojāmies
laikus: vispirms Mākslas skolā
katrs sarūpēja pārsteigumu vecākiem – skaistas māla pogas, kuras
vecākiem ļoti patika. Visas klases
satikāmies mēģinājumos un šim
vakaram pušķojām zāli, veidojām

dažādas prezentācijas par mums
pašiem un ūdens motīvu. Vakaru
darīja īpašu tas, ka kopā ar mums
bija vecāki, kuri varēja lepoties ar
saviem bērniem.
Kopīgā pabūšana klasē vakara
gaitā bija ļoti jautra, jo visi bijām
kopā un atcerējāmies, ko mēs pa
trīs gadiem esam paveikuši. Var
teikt – gana daudz ūdeņu aiztecējis. Mūsu audzinātājas bija sagatavojušas dažādas spēles vecākiem
un pārsteigumus bērniem, visus
vienoja sirsnīgas sarunas. Pogu
balle ir bagātīgu emociju pilns
pasākums. Kopš 14. marta esam
piepogāti ģimnāzijai. Katra klase
šo brīdi iemūžināja klases fotogrāfijā.
Agnese Kauškale, 9.b klase

13. datums – labs vai ne tik labs?
Ļoti interesantā datumā
– 13. martā, Smiltenes Trīs
pakalnu sākumskolā notika
Smiltenes novada 3. klašu
skolēnu matemātikas un
latviešu valodas olimpiādes.
Uzdevumus šīm olimpiādēm
sagatavoja Vidzemes reģiona
sākumskolas skolotāju metodisko apvienību vadītājas.
Tātad visos novados skolēni
centās „pieveikt” vienādus
uzdevumus. Pēc bērnu un
viņus pavadošo skolotāju domām: „Uzdevumi bija grūti,
bet tāpēc jau šī ir olimpiāde.”
Pēc skolēnu 60 minūšu
saspringta darba sekoja gandrīz tikpat ilgs un saspringts
skolotāju darbs – olimpiādes
uzdevumu labošana un vērtēšana, līdz pienāca pats patīkamākais mirklis šājā dienā – apbalvošana un labāko
noskaidrošana.
3. klašu matemātikas olimpiādē par uzvarētāju kļuva Smilte-

nes Centra vidusskolas 3.a klases
skolniece Kristiāna Kļaviņa. Otro

vietu ieguva Smiltenes Trīs
pakalnu sākumskolas 3.b klases skolniece Marta Sirmā,
bet trešajā vietā Grundzāles
pamatskolas
trešklasnieks
Toms Vilemsons.
3. klašu latviešu valodas
olimpiādes pirmās trīs vietas
izcīnīja vienas skolas – Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas – skolēni. Pirmajā vietā
Aksels Suksis, otrajā – Armands Seglenieks, bet trešajā Madara Celma.
Visi seši uzvarētāji 4.
aprīlī dosies uz Valmieru, lai
piedalītos Vidzemes reģiona
3. klašu olimpiādēs.
Paldies visiem bērniem,
kas piedalījās novada olimpiādēs, viņu skolotājām un
vecākiem par ieguldīto darbu
sagatavošanās procesā!
Vita Leite,
Smiltenes novada
Sākumskolas skolotāju metodiskās
apvienības vadītāja

Smiltenes ģimnāzijas 105 jubilejas
gaidīšanas laiks ir sācies
Smiltenes ģimnāzija jubilejā saņēmusi vērtīgu grāmatu
„Latvietis un viņa PEONIJAS”
no paša grāmatas autora Aldoņa
Vēriņa ar veltījuma vārdiem savai skolai.   
Aldonis Vēriņš ir Smiltenes
ģimnāzijas 1949. gada absolvents.
Daudzo gadu garumā nav pazaudējis saikni ar savu skolu, vienmēr ir
izrādījis interesi par skolā notiekošo. Esam pateicīgi par atsaucību un
vēlēšanos darīt skaistākus 105. skolas jubilejas svētkus.
Aldonis Vēriņš ir bioloģijas
zinātņu doktors, valsts emeritētais
zinātnieks. Savus dzīves 65 gadus
ir veltījis darbam puķkopībā. Ar
peoniju audzēšanu un jaunu šķirņu
veidošanu nodarbojas vairāk nekā
40 gadus.
Grāmata „Latvietis un viņa
PEONIJAS’’ ir pati apjomīgākā

no 21. gadsimtā Eiropa izdotajām
peonijām veltītajām grāmatām.
Daudziem peonijas asociējas ar
stādījumiem vecās lauku sētās, taču
patiesībā tās ir modernas puķes, kas
pēc neliela panīkuma atkal piedzīvo uzplaukumu.
2014. gada 6. janvārī mūsu
skolas absolvents nosvinēja 85
gadu jubileju. Ar peoniju audzēšanu un selekciju viņš nodarbojas 43
gadus, ir ilggadīgs prestižās Ame-

rikas Peoniju audzētāju biedrības
biedrs. Viņam pieder Latvijā lielākā peoniju kolekcija. Tajā ir ap
350 nosaukumu peonijas, pārsvarā
pasaules augstākās klases šķirnes.
Arī dzeltenās peonijas vispirms parādījās Vēriņa kolekcijā.
Aldonis Vēriņš jaunajā grāmatā dalās savā bagātajā peoniju
audzēšanas pieredzē, sniedz vērtīgus padomus lasītājiem. Izdevumā
aprakstītas peoniju šķirnes, to iedalījums un kvalitāte. Doti padomi
augsnes sagatavošanai, stādu iegādei, pavairošanai, kopšanai, kā arī
kaitēkļu un slimību apkarošanai.
Bagātīgi ilustrētajā izdevumā ir
vairāk nekā 700 fotoattēlu.
Paldies par vērtīgo grāmatu! Grāmata apskatāma Smiltenes
ģimnāzijas bibliotēkā.
Smiltenes ģimnāzijas
bibliotekāres

Smiltenes AFS šūniņa tiekas ar
Smiltenes pensionāriem
Pagājušo ceturtdien, 3. aprīlī,
Smiltenes AFS šūniņa tikās ar Smiltenes pensionāru klubiņu Smiltenes
Centra vidusskolā.
Tikšanās ietvaros taizemieši
Bank un Moji gatavoja savus nacionālos ēdienus un tos ar prieku
degustēja pensionāri, kā arī iepazinās ar organizāciju AFS un tās
vēsturi. Viesskoleni no Taizemes
Bank un Moji bija sagatavojuši
gan asus, gan kontrastaini maigākus
ēdienus, zupu un arī
taizemiešu desertu.
Pensionāri iepazina daļiņu Taizemes
kultūras šeit pat,
Smiltenē, un mēs aicinām – Uzņem pasauli mājās arī Tu!
Pavisam drīz Latvijā iebrauks 9 jaunieši no Taizemes,

lai iemācītos latviešu valodu un iepazītu Latvijas kultūru. Pieteikties
var www.afs.lv mājas lapā, rakstot
e-pastu uz ilze.liepina@afs.org vai
zvanot pa t. +37120611606!
Pateicamies par Smiltenes pensionāru klubiņam par sarūpētajām
dāvanām un siltajiem pateicības
vārdiem, kā arī Smiltenes centra
vidusskolas direktorei par atbalstu
un telpām.
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Sports
Skolu sacensībās volejbolā
Lai vairāk skolas varētu piedalīties
sacensībās, tad Smiltenes novada skolu
sacensības volejbolā
7. – 9. klašu grupā
notiek jauktajām komandām.
11. martā Smiltenes sporta hallē uz
sacensībām ieradās 8
komandas. Grundzāles
pamatskola piedalījās
ar divām komandām,
bet pārējās – Smiltenes ģimnāzija, Smiltenes Centra vidusskola,
Palsmane, Variņi, Blome un Bilska, piedalījās ar vienu komandu.
Sīvas cīņas jau
risinājās apakšgrupu
spēlēs, bet vēl sīvākas
cīņas notika spēlēs par
vietām. Šoreiz pilsētas
skolām bija jāpiekāpjas mazo skolu pārākumam un jāmācās no
mazo skolu komandu
attieksmes un kopdarbības cīņā par uzvaru,
jo volejbols tomēr ir
komandas spēle.
1. vietu izcīnīja Grundzāles I
komanda (Monta Veronika Meijere, Liena Zazerina, Dāvids Bērtiņš,
Matīss Slikšjānis, Toms Krumeņš,
Roberts Aubēns); 2. vietā Palsmanes
pamatskola ( Laila Ozola, Antra Elstiņa, Ieva Russka, Andris Zvaigzne,
Dāvis Mizis, Kristers Rullis, Kārlis
Puriņš, Rolands Škaduns). Sīvākā
cīņā notika par 3. vietu, kur punkts

Skolēnu brīvdienās, 18. – 19.
martā Salaspilī un Rīgā notika
„Kāruma kausa” izcīņas turnīrs
basketbolā 2003. – 2004. g. dz.
komandām. Šo turnīru katru
gadu rīko LJBL sadarbībā ar Rīgas Piena kombinātu un tajā šogad startēja 88 komandas.
Turnīrā Salaspilī piedalījās
arī Smiltenes BJSS komanda un
tas bija pirmais pārbaudījums šī
vecuma zēniem, kuri tikai nesen
ir uzsākuši trenēties. Pirms katras
spēles notika stafete un uzvarētāja komanda spēli sāka ar rezultātu
3:0. Spēļu starplaikos notika atrakcijas, kur bērniem balvās „Kāruma” sieriņus pasniedza sieriņu
talismans Krauklis.
Pēc spēlēm visu komandu dalībnieki saņēma piemiņas diplomus

un balvā „Kāruma” sieriņus. Smiltenes BJSS komandā startēja Markuss Vasiļevskis, Mareks Balodis,
Kristers Lapiņš, Jonas Kazis Šmitas, Alens Krišs Mednis, Markuss
Adata, Andris Kuriliks, Niklāvs

Stepītis, Roberts Lazdāns, Aldis
Martinsons, Endijs Balodis, Maikls
Ābelītis, Andis Zvirbulis.
Bērniem tās bija pirmās emocijas, jauni draugi un iespaidi.
Treneris Aivars Stankēvičs

Reģiona skolu sacensībās basketbolā

punktā trīs setos cīnījās Smiltenes
ģimnāzijas un Bilskas pamatskolas
komandas, kur uzvaru izcīnīja Smiltenes ģimnāzijas komanda (Betija
Zoltnere, Laura Savicka, Sandija
Gotmane, Eduards Stīpnieks, Gustavs Gaismiņš, Mairis Paeglis).
Kitija Klempnere,
Smiltenes BJSS metodiķe

Latvijas orientēšanās sezonas
atklāšanā startē OK Azimuts
un Smiltenes BJSS sportisti
Lai gan dabā pavasaris ir jau
klāt, bet tomēr īstais orientieristu
pavasaris iesākās 5. – 6. aprīlī Liepājā, sacensībās „XII KURZEMES PAVASARIS 2014”! – lielākajās Latvijas orientēšanās sezonas atklāšanas sacensībās, kuras
šogad notika Liepājā, Jūrmalciemā un Bernātos. Uz sacensībām
devās arī piecpadsmit OK Azimuts – Smiltenes BJSS sportisti.
Apvidi, kuri savulaik jau ir iepazīti, bet joprojām ir unikāli – slēpj
daudz neatrisinātu mīklu, kuras
sportistiem nācās atrisināt. Jūrmalciema Eiropas mēroga unikālās
piejūras kāpas ar savu dabas pirmatnību un reljefa daudzveidību ir bija
īsts izaicinājums ikvienam – gan
meistaram, gan dzīves baudītājam.
Savukārt Bernātu dabas parks ar sarežģīto mikroreljefu un taku daudzveidību pārbaudīja orientieristu ziemas treniņa darba ražu.
Kāpu reljefs mūsējiem vienmēr ir bijis liels izaicinājums. Tas
pierādījās arī šoreiz. Pirmajā dienā
vidējā distancē veiksmīgākie bija:
• 3. vietā Hanna Gabriela
Ziemiņa W-10;
•
4. vieta Lienei Brūvelei
W21A, Gustavam Godiņam M10

„Kāruma kauss” basketbolā

un W-35 grupā Ievai Godiņai;
• 5. vieta W-14 distancē
Agnijai Caunei un Guntai Dudelei
W-50 grupā;
• M-40 grupā 6. vieta Mārtiņam Godiņam.
Otrajā dienā garajā distancē veicās jau labāk – W10 Hanna
Gabriela Ziemiņa izcīnīja uzvaru.
Triumfējot arī Kurzemes pavasara
kopvērtējumā. W-14 grupā (31 dalībniece) trešo dienas laiku uzrādīja
Agnija Caune, kopvērtējumā paceļoties uz otro vietu no piektās. Šajā
grupā vēl Elīnai Skopānei 5. vieta
un Zandai Stabiņai 9. vieta kopvērtējumā. Pie godalgām tika arī Liene
Brūvele W21A, izcīnot 2. vietu. 3.
vieta ļoti spēcīgajā M40 grupā 44
dalībnieku konkurencē Mārtiņam
Godiņam. Vis kuplāk pārstāvētajā
M16 grupā (41 dalībnieks) Ilgvaram Caunem 8. vieta un Matīsam
Slikšjānim 9. vieta. W-35 grupā
6. vieta Ievai Godiņai. M-45 grupā 8. vieta Mārim Stabiņam.
Pārējie rezultāti http://pavasaris.lv/uploads/rezultati/2014/
KP_2014_results.html
Sagatavoja
Māris Stabiņš

25. martā Blomē notika Vidzemes reģiona skolu sacensības
basketbolā 2002. – 2003. g. dz.
zēniem. Mūsu novadu pārstāvēja
Smiltenes Centra vidusskolas komanda, kuras sastāvā spēlēja Ilvars
Joksts, Toms Jānis Kalniņš, Ralfs
Vorobjevs, Valts Zariņš, Daniels
Aleksejenoks, Anguss Ints Namnieks, Roberts Lazdāns, Kristaps
Grigulis un Armīns Budrēvičs.
Komanda izcīnīja 3. vietu, piekāpjoties Cēsu pamatskolas un Mazsalacas vidusskolas komandām.
Kitija Klempnere,
Smiltenes BJSS metodiķe

Skolu sacensības basketbolā jauniešiem
1. aprīlī, kad katrs centās kādu izjokot, Smiltenes sporta hallē pavisam nopietni basketbolu
spēlēja vidusskolas vecuma jaunieši. Piedalījās
Smiltenes tehnikuma jaunieši, Smiltenes Centra
vidusskolas un Smiltenes ģimnāzijas jaunieši un
jaunietes, kā arī Jaunpiebalgas vidusskolas jauniešu komanda.
Smiltenes Centra vidusskolas jaunietes guva uzvaru savstarpējā spēlē
ar Smiltenes ģimnāzijas
komandu. SCV komandā
spēlēja Anna Grinažuka,
Agate Zobena, Viktorija
Jurčinska, Pārsla Kupriša, Renāte Audere,
Dita Pētersone, Samanta
Sanda Ozoliņa un Baiba Lasmane. Smiltenes
ģimnāzijas
komandā
spēlēja Anete Anna Zālīte, Baiba Līkane, Dārta
Kaupe, Dārta Meldere un
Arta Līga Abrāmova.
Jauniešiem
spēļu
grafiks bija garāks un
uzvaru svinēja ST komanda (Mārtiņš Kanders, Andrejs Krišjānis,
Modris Kukurāns, Reinis
Mikus Miķelis, Lauris
Zubovs, Niks Jegorskis,
Toms Gudins, Emīls Gulbis, Raivis Labsvīrs). Par
2. un 3. vietu, diezgan
vienlīdzīgā cīņā starp
Smiltenes ģimnāzijas un
SCV jauniešiem, ar 5
punktu pārsvaru, uzvaru
svinēja ģimnāzijas jau-

nieši (Jānis Puriņš, Ralfs
Āgaris, Pēteris Kaupe,
Andris Papirats-Pfafrats,
Jānis Ērglis), 3. vietā SCV
komanda (Elvis Markss,
Reinis Vergins, Kārlis
Klaubergs, Kristiāns Jablonskis, Edgars Alksnis,
Elvis Fridrihsons, Jēkabs
Voilaks, Kārlis Tūcis).
Jauniešiem rezultatīvākie spēlētāji bija Mārtiņš Kanders (ST),
Jānis Puriņš (SĢ), Toms Gudins
(ST), Ralfs Āgaris (SĢ) un Reinis
Vergins (SCV).
Kitija Klempnere,
Smiltenes BJSS metodiķe
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FK „Smiltene/BJSS” pēc sešu gadu pārtraukuma atgriežas
Latvijas Futbola čempionāta 1. līgā
Pavisam drīz sāksies Latvijas Futbola čempionāta 1. līgas
jaunā sezona, kurā par iekļūšanu
virslīgā cīnīsies 16 komandas. Pēc
sešu gadu pārtraukuma 1. līgā
spēlēs arī futbola klubs „Smiltene/
BJSS”, kas pērn triumfēja 2. līgas
Vidzemes reģiona turnīrā. Piedāvājam plašāku apskatu par Smiltenes komandas šīs sezonas sastāva modeli, mērķiem čempionātā
un citām svarīgām lietām.
Futbola klubs „Smiltene/BJSS”
pērn pēc daudz gadu pārtraukuma
uzvarēja Latvijas Futbola čempionāta 2. līgas Vidzemes reģiona turnīrā,
bet finālturnīrā smiltenieši pārspēja
Saldus komandu, kā arī piekāpās FK
„Balvi” vienībai.
Starpsezonu periodā nopietnas pārmaiņas piemeklēja 1. līgas
čempionātu, kurā šajā sezonā vairs
nespēlēs virslīgas dublieru komandas. Tā vietā daudz plašāk čempionātā būs pārstāvētas komandas no
Latvijas reģionu pilsētām. Pēc sešu
gadu pārtraukuma 1. līgā spēlēs arī
FK „Smiltene/ BJSS”, kas šeit, ar
„Abuls” vārdu, jau bija pārstāvēta
no 2006. līdz 2008. gadam. Komandas galvenais treneris arī šosezon
būs Raimonds Dūmiņš, kurš „Smiltene/ BJSS” vadīja arī pērn. Treneris
vairāk pastāstīja par gatavošanos
jaunajai sezonai, komandas sastāva
modeli, mērķiem un mājas spēlēm.
Kā esi apmierināts ar sagata-

vošanos procesu 1. līgas komandai?
Sagatavošanās process ir sanācis nedaudz saraustīts. Ir bijuši
dažādi objektīvi iemesli, kas lieguši visai komandai kopā aizvadīt
iespējami daudz treniņus. Tāpat, kā
nevienu gadu, mūs šoreiz ir skārušas spēlētāju traumas. To vidū ir gan
lūzumi, plēstas saites un dažādas
mikrotraumas. Lai arī viss neiet tā
kā vēlētos, es nešaubos, ka komanda
būs pietiekami gatava, lai nevienam
no pretiniekiem trīs punktus tāpat
vien nedāvinātu.
Kad zinājāt to, ka spēlēsiet
1. līgā?
Tas, ka spēlēsim 1. līgā, mums,
treneriem, bija skaidrs jau tad, kad

otrā līga bija iegājusi finiša taisnē.
Kā izdevies nokomplektēt
komandas sastāva modeli šai sezonai?
Šogad būs jāiztiek bez vairākiem pieredzējušiem un ļoti svarīgiem spēlētājiem. Pavisam noteikti
futbolu ar darbu nevarēs apvienot
Zigmārs Dūmiņš un Māris Rudzītis. Par labu spēlēšanai Valmieras
komandā nosliecās Kārlis Ozols,
bet Mārtiņš Veģeris nevarēs savienot spēlēšanu un 1. līgas tiesāšanu.
Vēl divi spēlētāji no pagājušā gada
pamatsastāva ir uz lielas jautājuma
zīmes. Sastāvā būs vairāki no pagājušā gada Latvijas čempionāta
U- 15 grupas bronzas medaļniekiem. Jāizceļ arī vēl trīs nozīmīgi

papildinājumi. Mūsu komandā atgriezušies Smiltenes futbola skolas
audzēkņi – vārtsargs Dagnis Sausais, kā arī pussargi Jānis Rudzītis
un Dāvis Gaigals. Trīs jaunpienācēji ir no Priekuļiem. Diemžēl sezonas pirmajā pusē mums palīdzēt
nevarēs komandas kapteinis Elvis
Teremko, kurš turpina ārstēt savainojumu.
Kādi ir komandas galvenie
uzdevumi un mērķi jaunajā sezonā?
Galvenais uzdevums noteikti ir
nebūt statistiem turnīra tabulā, kas
dala punktus katram, ar ko jāspēlē.
Mana vēlēšanās ir aptuveni 10. – 13.
vieta sezonas beigās.
Kad komandu savās mājās
varēs redzēt spēlējam Smiltenes
līdzjutēji?
Mājās komandu būs iespēja
redzēt pēc stadiona rekonstrukcijas
beigām. Pirmā mājas spēle paredzēta 3. augustā, kam sekos vēl 14
sestdienas pēc kārtas, kad spēlēsim
Smiltenē. Skatītāju atbalsts mums
būs ļoti nozīmīgs.
Kādu tu sagaidi 1. līgas čempionāta līmeni?
Šogad, manuprāt, būs izteikts
pirmais trijnieks. Tam sekos vēl piecas, sešas komandas. Pārējie noteikti cīnīsies par 9. – 16. vietu.
Kas būs komandas atbalstītāji šajā sezonā?
Galveno atbalstu mums šogad,

Aktualitātes

Iedzīvotāji atkritumus šķiro aizvien vairāk,
vēl lielākai aktivitātei bieži traucē
nepareizi pieņēmumi
2013. gadā pieaudzis savākto otrreiz izmantojamo materiālu skaits. Savākti gandrīz
par 13 000 m3 vairāk otrreiz
izmantojamo materiālu nekā
2012. gadā, kas liecina par pozitīvu iezīmi - cilvēki ir sākuši
atkritumus šķirot vairāk.
SIA „ZAAO” (ZAAO) darbības teritorijā Ziemeļvidzemē, Malienas un Pierīgas reģionos 2013.
gadā visvairāk šķirots ir pudeļu un
burku stikls – šie otrreiz izmantojamie atkritumi savākti par 318 tonnām vairāk nekā 2012. gadā. Otrs
šķirotākais otrreiz izmantojamais
materiālu veids ir makulatūra, kas
savākta par 106 tonnām vairāk,
salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Savukārt PET pudeles 2013. gadā savāktas par 15 tonnām vairāk, kas ir
aptuveni 375 000 PET pudeļu.
ZAAO pagājušajā gadā rīkoja
vairākas šķiroto atkritumu vākšanas akcijas, piemēram, lauksaimniecībā izmantoto plēvju bezmaksas savākšanas akciju lauksaimniekiem, kas nesusi rezultātus. Tāpēc
uzņēmums arī turpmāk meklēs veidus kā rosināt ar vien vairāk cilvēku pievērsties atkritumu šķirošanai.
2014. gada vasarā tiks organizētas
nolietotās elektrotehnikas un pudeļu, burku stikla vākšanas akci-

jas. Šobrīd vēl ir iespēja piedalīties
fotokonkursā „Mana ģimene EKO
laukuma apmeklētāja” – nest uz
EKO laukumiem otrreiz izmantojamos materiālus, nofotografēties un
pretendēt uz balvām.
Nereti dzirdams stereotips, ka
šķirotos atkritumus poligonā noglabā kopā ar sadzīves atkritumiem. Tā
nebūt nav. ZAAO ir noslēdzis vairākus sadarbības līgumus ar uzņēmumiem gan Latvijā, gan ārvalstīs,
kas veic otrreiz izmantojamo materiālu pārstrādi. Piemēram, sašķirotās PET pudeles nonāk Jelgavā,
rūpnīcā „PET Baltija”, bet sadzīves
ķīmijas un kosmētikas iepakojumi
un polietilēna plēves nonāk rūpnīcā
„Nordic Plast”, Olainē. Runājot par
kartonu, tad šī otrreiz izmantojamā
izejvielu grupa pārsvarā nonāk Lietuvā rūpnīcā „KlaipėdosKartonas”,
bet makulatūra tiek nogādāta uz
Poliju, Vāciju, Ukrainu vai citām
rūpnīcām. Savukārt šķirotais pudeļu un burku stikls tiek transportēts
uz rūpnīcu Lietuvā, „KlaipėdosStiklas”, kur tas tiek nodots otrreizējai pārstrādei.
Bieži vien šķirojot cilvēki pieļauj kļūdas, jo nav sapratuši, kas
īsti ir šķirojamie atkritumi. Cilvēki uzskata, ka krējuma, margarīna
iepakojumus un vienreizlietojamos

traukus ir jāmet šķiroto atkritumu
savākšanas konteineros. Vēlamies
atgādināt, ka tie nav otrreiz izmantojamie materiāli. Otrreiz izmantojamie materiāli, kurus drīkst mest
šķirošanai paredzētajos konteineros
ir sadzīves ķīmijas un kosmētikas
iepakojumi, PET pudeles, makulatūra, kartons, pudeļu un burku stikls
un metāls. Kā vēl viena no populārākajām pieļautajām kļūdām, šķirojot atkritumus, ir „Rīgas Balzāma”
pudeļu izmešana konteineros, kas
paredzēts pudeļu un burku stiklam.
„Rīgas Balzāma” pudele sastāv no
māla un smilšu maisījuma, kas nav
stikls, tāpēc atgādinām, ka stiklam
paredzētajos konteineros drīkst
izmest tikai un vienīgi pudeļu un
burku stiklu bez pārtikas atkritumu
piemaisījumiem.
Jāatzīst, ka daudzos gadījumos
cilvēki, kuri nav pievērsušies šķirošanai, nešķirotus sadzīves atkritumus
izmet šķirotajiem atkritumiem paredzētajos konteineros, tādejādi vairāku šķiroto konteineru saturu padarot
par otrreizējai pārstrādei nederīgu.
Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem,
sazināties ar ZAAO vai pašvaldības
policiju, ja tiek konstatēti gadījumi,
kad kāds izmet savus sadzīves vai
lielgabarīta atkritumus pie publiskajiem šķirošanas konteineriem.

ZAAO Šķiroto atkritumu savākšanas daļas vadītāja Ginta Gailuma norāda: „Viens no iemesliem,
kāpēc cilvēki izvairās no šķirošanas, ir valdošais mīts, ka šķirošana ir grūta un laikietilpīga, turklāt
iedzīvotāji neinteresējas, kas ir un
nav šķirojami atkritumi. ZAAO nodrošina informāciju par šķirojamajiem materiāliem gan savā mājas
lapā, gan dažādos izdales materiālos, gan speciālisti ir gatavi doties
pie iedzīvotājiem, stāstīt un mācīt,
kā pareizi šķirot atkritumus.”
Runājot par ieguvumiem, šķirojot atkritumus, vēlamies uzsvērt,
ka tā ir iespēja iedzīvotājiem samazināt savas izmaksas par sadzīves
atkritumu izvešanu, jo sašķirotais
tiek savākts bez maksas. Tā ir arī
iespēja taupīt dabas resursus, jo
otrreiz pastrādājamo materiāli nonāk jaunā apritē un no tiem ražo
jaunas preces. Šķirojot atkritumus,
samazinās poligonos noglabājamo
atkritumu daudzums, tiek veicināta
moderna atkritumu apsaimniekošana. Paredzams, ka laikam ejot,
šķirošana kļūs vēl precīzāka un detalizētāka.
Informāciju sagatavoja:
Zane Leimane
SIA „ZAAO”
sabiedrisko attiecību speciāliste

tāpat kā iepriekšējos gados, sniedz
Smiltenes novada dome un sporta
skola.
Bez Smiltenes komandas 1. līgā
redzēsim vēl virkni jaunpienācējus,
kuru vidū būs vienības no Pļaviņām,
Olaines, Saldus, Preiļiem, Salaspils
un citām vietām.
FK „Smiltene/ BJSS” 2014.
gada sākotnējais komandas sastāvs dalībai 1. līgas turnīrā:
1. Dagnis Sausais
2. Gvido Ķikāns
3. Edijs Sēja
4. Andris Bogdanovs
5. Dairis Zariņš
6. Jānis Rubenis
7. Aivis Junkers
8. Jēkabs Rancāns
9. Eduards Veģeris
10. Eduards Deičs
11. Artūrs Stūris
12. Elvis Teremko
13. Dāvis Gaigals
14. Kristaps Rakštelis
15. Jānis Priede
16. Edgars Jansons
17.Jānis Rudzītis
18. Toms Bogdanovs
19. Dāvis Rutks
20. Eduards Stīpnieks
21. Gustavs Gaismiņš
22. Jurģis Dudelis
23. Roberts Kazainis
Informāciju sagatavoja:
Toms Markss
Smiltenes sporta centra pārstāvis

Mobilais
mamogrāfs
Smiltenē
Sievietes tiek aicinātas
veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai – „Veselības Centrs 4” mobilajā mamogrāfā, kas ieradīsies 7. un
8. maijā pie Sarkanā Krusta
Smiltenes slimnīcas, Dakteru
iela 14.
Uz mamogrāfa pārbaudi
izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja
pieraksta!
• Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli
no Nacionālā veselības dienesta
Valsts skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir bez maksas
(uzaicinājuma vēstule ir derīga 2
gadus kopš iesūtīšanas datuma).
• Ar ģimenes vai ārstējoša
ārsta norīkojumu – izmeklējums
maksā EUR 2,85
• Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram
NAV līgumattiecību ar Nacionālo
veselības dienestu – PAR MAKSU.
Pieraksts notiek pa telefoniem 67142840 un 27866655
(lūgums iepriekš sagatavot
personas kodu un tālruņa numuru).
Sīkāka informācija www.mamografija.lv vai uz e-pastu info@
mamografija.lv.

12 Smiltenes novada Domes Vēstis
Labdarības akcija

Smiltenes novada
pasākumi 2014. gada
aprīlī un maijā
11. aprīlī plkst. 19.00 Smiltenes tehnikuma vecajā sporta zālē koncerts „Deju atkusnī”
12. aprīlī plkst. 20.00, Blomes tautas namā, Mārsnēnu
amatierteātris ar A. Birbeles lugu „Kapusvētku PR”.
Ieeja € 1,50
12. aprīlī plkst. 19.00 Bilskas pamatskolas zālē Birzuļu dramatiskā kolektīva „Mēris” izrāde M. Zīverts
„Minhauzena precības”
12. aprīlī plkst. 22.00 Grundzāles kultūras namā balle
kopā ar grupu „Tranzīts”
13. aprīlī plkst. 11.00 Blomes tautas namā „Blomes
mazo Cālēnu atklātā nodarbība”. Aicināti opi, omes,
mammas, tēti, draugi, kaimiņi...
13. aprīlī plkst. 11.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centrā
Smiltenes pilsētas Cālis 2014. Ieeja bezmaksas
17. aprīlī plkst. 10.00 Grundzāles kultūras namā Grundzāles Cālis 2014
17. aprīlī plkst. 19.00 Variņu tautas namā Palsmanes
teātra mīļu apvienības izrāde „Atspere”
23. aprīlī plkst. 10.00 Blomes tautas namā Liepājas
Leļļu teātra izrāde Litas Beltes skatuves variants pēc
R. Braumaņa „Velniņi”. Ieeja € 2,00
25. aprīlī plkst. 21.40 Smiltenes pilsētas Kultūras centrā
grupas „Mākoņstūmēji” jubilejas balle.
Ieeja € 4,00
26. aprīlī plkst. 17.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centrā
Smiltenes ģimnāzijas 105 gadu jubilejas koncerts
26. aprīlī plkst. 19.00 Blomes tautas namā uz koncertu
aicina Andris Daņiļenko un Juris Rozenbergs.
Ieeja € 3,00
1. maijā plkst. 17.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centrā
deju koncerts „Juku, juku sīki putni”. Ieeja par ziedojumiem labdarības akcijai „Balta, balta mana sirds”
3. maijā plkst. 19.00 Variņu tautas namā koncerts–konkurss „Dziesma manai paaudzei”. Pēc koncerta balle
kopā ar grupu Alianse
9. maijā plkst. 17.00 Brantu pagasta SIA „Vidzemīte
klubā” Māmiņdienas pasākums. Ieeja par ziedojumiem
labdarības akcijai „Balta, balta mana sirds”
10. maijā Grundzāles kultūras namā Grundzāles amatierteātra „Cik jaudas!” pirmizrāde komēdijai A.
Banka „Kredīts”. Ieejas maksa € 1,50
10. maijā plkst. 16.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centrā Māmiņdienas koncerts „Tu, mīļā, mīļā māmiņa”.
Ieeja par ziedojumiem labdarības akcijai „Balta, balta
mana sirds”
11. maijā Variņu tautas namā J. Norda ﬁlma ,,Mammu, es tevi mīlu”
11. maijā Blomes pagasta Jeberlejā pavasara Gadatirgus. Tirgu kuplinās dejotāji no Raunas, Bilskas un Blomes
17. maijā plkst. 13.00 Blomes tautas namā Ģimenes
diena. Ieeja par ziedojumiem labdarības akcijai „Balta,
balta mana sirds”
17. maijā plkst. 17.00 Launkalnes tautas namā dziesmu
koncerts „Caur mūziku sirdij”. Ieeja par ziedojumiem
labdarības akcijai „Balta, balta mana sirds”
17. maijā plkst. 19.00 Palsmanes brīvdabas skatuvē
labdarības koncerts „Nāc, satiec SAULI pienenēs!”.
Ieeja par ziedojumiem labdarības akcijai „Balta, balta
mana sirds”
30. maijā plkst. 17.00 Grundzāles brīvdabas
estrādē,Grundzāles pamatskolas skolēnu koncerts.
Ieeja par ziedojumiem labdarības akcijai „Balta, balta
mana sirds”
31. maijā plkst. 19.00 Variņu tautas namā Variņu pagasta amatiermākslas kolektīvu koncerts. Ieeja par
ziedojumiem labdarības akcijai „Balta, balta mana
sirds”

2014. gada 11. aprīlis

„Balta, balta mana sirds” 2014
Smiltenes novada Kultūras pārvalde sadarbībā
ar Latvijas Sarkanā Krusta
Smiltenes nodaļu arī šogad
ir uzsākusi labdarības akciju
„BALTA, BALTA MANA
SIRDS”, kurā ikviens līdz
1. jūnijam var piedalīties
dažādās aktivitātēs un pasākumos Smiltenes novadā un
ziedot bērnu veselībai īpašās
akcijas ziedojumu kastēs.
Labdarības akcijā aicinājām palīdzēt 10 mūsu novada
bērniem, kuriem ir nepieciešama ilgstoša ārstniecība un

rehabilitācija. Ziedojumi tiek
vākti konkrētām aktivitātēm
katram bērnam, piemēram,
medikamentiem, rehabilitācijai, fizioterapijas procedūrām
un citām vajadzībām. Akcijas
galvenais mērķis ir uzlabot
mūsu bērnu dzīves kvalitāti
un piepildīt viņu lielāko sapni
– dzīvot pilnvērtīgu dzīvi.
Pasākumi –
5. aprīlī plkst. 19.00 Birzuļu tautas namā koncerts
„Pavasaris klāt”
1. maijā plkst. 17.00
Smiltenes pilsētas Kultūras
centrā deju koncerts „Juku,
juku sīki putni”
9. maijā plkst. 17.00

Brantu pagasta „SIA Vidzemītes” klubā Māmiņdienas
pasākums
10. maijā plkst. 16.00
Smiltenes pilsētas Kultūras
centrā Māmiņdienas koncerts
„Tu mīļā, mīļā māmiņa”
17. maijā plkst. 19.00
Palsmanes brīvdabas skatuvē
labdarības koncerts „Nāc, satiec SAULI pienenēs!”
17. maijā plkst. 13.00
Blomes tautas namā „Ģimenes diena”
17. maijā plkst. 17.00
Launkalnes tautas namā
dziesmu koncerts „Caur mūziku sirdij”
30. maijā plkst. 17.00

Grundzāles brīvdabas estrādē
Grundzāles pamatskolas skolēnu koncerts
31. maijā plkst. 19.00
Variņu kultūras namā Variņu
pagasta amatiermāklsas kolektīvu koncerts
1. jūnijā – Labdarības
akcijas „BALTA, BALTA
MANA SIRDS” noslēgums
Smiltenē, Bērnu rotaļu laukumā
Ceram uz cilvēcisku atbalstu, lai mūsu bērni dzīvotu!
Pārsla Jansone,
Smiltenes novada
Kultūras pārvaldes vadītāja

Smiltenes Kultūras
centra kinozālē

Smiltenes kultūras centra kinoteātrī turpinās latviešu
tautas ﬁlmas „Džimlai Rūdi rallallā” izrādes
Vēl var paspēt: 12.IV – 19.00, 13.IV – 15.00 un 17.15,
14.–17.IV – 19.00; 18.–19.IV – 18.00; 20.–21.IV – 17.15;
22.–24.IV – 19.00.
Uz filmas pirmizrādi, 28. martā, bija ieradušies filmas režisors Jānis Cimermanis, aktieri Ingrīda Andriņa, Kaspars
Pūce, Juris Strenga.

Smiltenes novada
bibliotēkas

22. – 27. aprīlis – Bibliotēku nedēļa Latvijā
23. aprīlis Smiltenes novada bibliotēkā

Bibliotēku nakts
„Informēts un Vesels”
18:00 – 23:00 – iepazīsti bibliotēku: ekskursijas
18:00 – „Zaļā aptieka”: augi veselības uzturēšanai. Anita
Rābante (Z.S. Bābēni). Dažādu tēju degustācija
19:00 – garīgai veselībai „Dari! Tu Vari!” I. Kušnere
20:00 – 21:00 – Dzīves kvalitātes uzlabošana. Maruta Vīgante. Masieres ieteikumi ikdienai „sliņķu” vingrojumi
21:00 – roku veiklībai: dekupāža. Sniedze Jermacāne un
Inga Bērziņa.
22:00 – prāta veselībai: galda un attīstošās spēlēs.

IZSTĀDES:

• Privātkolekcijas izstāde „Mūsu dabas iemītnieki –
vardes”
• Jāņa Āboliņa gleznu izstāde
• Ligitas Grīnbergas gleznu izstāde

PASĀKUMI:

9. maijs – Valkā „Latviešu literatūras kanons” – pieteikties pa telefonu 64772334
14. maijā – Elīna Vilnes Kubuliņas un Smaidas Maskinas
dzejas grāmatu atvēršanas svētki

BĒRNU APKALPOŠANAS NODAĻĀ:

22. – 27.04. – bibliotēkas nedēļa
23.04. bibliotēku nakts pasākums „Dari! Tu vari!” – Teātris – sports
24.04. asināsim prātu – spēlēsim spēles
• pirkstu veiklībai – gatavosim krelles no dažādiem materiāliem (makaroni, papīrs, pogas, korķi, lupatas u.c.)
25.04. lasītāji veido grāmatu izstādi „Izlasiet manu mīļāko
grāmatu”
29.04. plkst. 15.00. tikšanās ar bērnu rakstnieci Eviju Gulbi
Smiltenes poliklīnikā darbu uzsāk ﬁzioterapeits
Ārstnieciskā vingrošana pieaugušajiem, bērniem un
zīdaiņiem, kā arī individuāla vingrojumu kompleksa
sastādīšana.
Pieņemšana darba dienās no 8:00 līdz 13:00.
Tālrunis uzziņām: 64772534

Izdevējs: Smiltenes novada dome, Dārza iela 3, Smiltene, LV-4729.
Reģ. nr. LV90009067337. Metiens 3500 eks. Iespiests SIA „Erante” tipogrāﬁjā, Brīvības iela 212, Jēkabpils, LV-5201
Smiltenes novada domes oﬁciālā informācija: www.smiltene.lv

