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Smiltenes novada Domes Vēstis

2014. gada 9. maijs

Smiltenes novada pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums

Vecā parka
skiču projekta publiskā
apspriešana
Smiltenes novada dome laika periodā no 2014.
gada 25. aprīļa līdz 2014. gada 23. maijam nodod publiskai apspriešanai „Vecā parka un tam piegulošo teritoriju kompleksā rekonstrukcija” būvniecības ieceres
materiālus. Būvniecības iecere paredz Vecā parka un Tepera ezeram pieguļošo teritoriju rekonstrukciju. Rekonstruējamās un labiekārtojamās teritorijas platība 29,46 ha.
Būvniecības
ierosinātājs:
Atbildīgā persona:
Reģ. Nr.:
Juridiskā adrese:
Projektētājs:
Atbildīgā persona:
Reģ. Nr.:
Juridiskā adrese:

Smiltenes
novada dome
U. Rudzītis (tel. 29416035)
90009067337
Dārza iela 3, Smiltene,
Smiltenes novads, LV-4729
SIA „BELSS”,
D. Dāle (tel. 26191009)
40003237609
Kalvenes iela 22A, Rīga, LV-1058

Būvniecības ieceres informatīvie materiāli un projekta skices pieejami apskatei Smiltenes novada domes
institūciju ēkā Pils ielā 2, sēžu zālē (2. stāvā) no 2014.
gada 25. aprīļa līdz 23. maijam, darba laikā, kā arī Smiltenes novada pašvaldības mājas lapā www.smiltene.lv.
Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas sanāksme notiks Smiltenes novada domes institūciju ēkā Pils
ielā 2, sēžu zālē (2. stāvā), 2014. gada 15. maijā, plkst.
17.00.
Atsauksmes par būvniecības ieceri iesniedzamas
Smiltenes novada domes institūciju ēkā Pils ielā 2,
11. kab. (2. stāvā) tālr. 64774845, fakss 64707570 vai pa
pastu (Smiltenes novada dome, Dārza iela 3, LV-4729,
ar norādi: „Būvniecības ieceres publiskajai apspriešanai”) līdz 2014. gada 23. maijam (ieskaitot).
Informāciju par Smiltenes novada domes sēdes vietu un laiku, kad tiks pieņemts lēmums par būvniecības
ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem, var uzzināt
Smiltenes novada domes kancelejas nodaļā, pašvaldības
mājas lapā www.smiltene.lv, vai pa tālruni 64774844.

Būtiskākie precizējumi un papildinājumi, kas veikti teritorijas
plānojuma materiālos:
1) pilnveidots
Grundzāles
pagasta teritorijas plānojuma Vides
pārskata projekts, kurā izvērtētas divas ieguves veidu alternatīvas grozījumu teritorijā pie Vizlas, kā arī
precizēti ieteikumi un nosacījumi
dolomīta ieguves vietām, lai novērstu negatīvo ietekmi uz apkārtējo
vidi, u.c.;
2) papildināts
Grundzāles
pagasta teritorijas plānojuma paskaidrojuma raksts ar meliorācijas
sistēmu aprakstu, darbības ietekmi
uz Vecpalsas upes augšteci, spridzināšanas darbu iespējamo ietekmju
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Turpinājums 6. lpp.

Grundzāles pagasta teritorijas plānojuma un
Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma
grozījumu 2. redakcijas publiskā apspriešana
Trešdien, 30. aprīlī, Smiltenes
novada domes sēdē tika skatīts jautājums par Grundzāles pagasta teritorijas plānojuma un Launkalnes
pagasta teritorijas plānojuma grozījumu 2. redakcijas, kā arī Grundzāles pagasta teritorijas plānojuma vides pārskata 2. redakcijas nodošanu
publiskajai apspriešanai. Publiskās
apspriešanas termiņš noteikts no šā
gada 8. maija līdz 17. jūnijam.
Teritorijas plānojumu grozījumu precizēšana un papildināšana
veikta atbilstoši 1. redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem
iedzīvotāju iebildumiem un priekšlikumiem, kā arī atbilstoši valsts institūciju atzinumiem.
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izvērtējumu, rekomendācijām saistībā ar spridzināšanas darbiem, aizsargjoslu gar elektriskajiem tīkliem
ārpus pilsētām un ciemiem precizējums, u.c.;
3) papildināta un precizēta
Grundzāles pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daļa samazinot
plānoto derīgo izrakteņu ieguves teritorijas (pie Grundzāles samazināta
līdz 30 ha, pie Vizlas samazināta
līdz 11 ha), tādējādi plānotās derīgo
izrakteņu ieguves teritorijas attālinot
no ceļiem un apdzīvotajām vietām;
4) papildināti un precizēti
Grundzāles pagasta teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un
Turpinājums 2. lpp.

Smiltenes novadā prezentēs
unikālas automašīnas cilvēku
aprūpes vajadzībām
Otrdien, 13. maijā, plkst. 13
Smiltenē, Baznīcas laukumā ikviens interesents tiek aicināts uz
īpašu aprūpes automašīnu apskati, kas paredzētas kvalitatīvai,
ātrai aprūpei un palīdzībai vientuļiem, veciem cilvēkiem, kā arī
cilvēkiem ar invaliditāti.
Sadarbībā ar Smiltenes novada
pašvaldību un Sociālo dienestu pie
novada senioriem dosies Latvijas
Samariešu apvienības īpaši uzbūvētas un speciāli aprīkotas automašīnas, kurās ir pieejams viss nepieciešamais, lai šo aprūpi varētu veikt
cilvēka ierastajā dzīves vietā. Šādas
automašīnas ir pasaules līmeņa novitāte un līdz šim nevienā valstī vēl
šāda ideja nav īstenota. „Samariešu
atbalsts mājās” paredz attīstīt kvalitatīvu un pieejamu aprūpi un palīdzību vientuļiem, veciem cilvēkiem
lauku reģionos, kā arī cilvēkiem ar
invaliditāti.

„Smiltenes novada pašvaldībai
būs iespēja sniegt apjomā definējamu un kvalitatīvu pakalpojumu.
Jaunais projekts „mājas aprūpe” nodrošinās iespēju novada cilvēkiem
dzīvot pilnvērtīgāku dzīvi pašiem
savā dzīves vietā. Darbinieki ne tikai veiks medicīnisku aprūpi, bet arī
palīdzēs mājas darbos, proti, uzkops
dzīves vietu, atvedīs pārtiku, sanesīs
malku u.c. lietas. Jaunais pakalpojums ir pašvaldības un Sociālā dienesta liels ieguvums!” atzīmē Smiltenes novada domes Sociālā dienesta vadītāja Anita Šteinberga.
„Daudziem Latvijas iedzīvotājiem ir kāds tuvāks vai tālāks radinieks, kurš dzīvo laukos, sīksti turas
pie savas dzīvesvietas un nevēlas
doties nekur prom no savām mājām,
pat ja viņam ir nepieciešama aprūpe
vai palīdzīga roka ikdienas darbos,
kas viņam sagādā grūtības. Tāpēc
Turpinājums 2. lpp.
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apbūves noteikumi. Piemēram, plānotai ieguves teritorijai pie Vizlas
atļautais ieguves dziļums samazināts līdz 3 m, kā arī ieguvē aizliegta
spridzināšanas un hidroāmuru pielietošana. Precizētas un papildināta
arī citas prasības.
Atgādinām, ka Grundzāles pagasta teritorijas plānojuma grozījumus ierosināja četri Grundzāles
pagasta zemju – „Bemberu pļavas”,
„Kalna Kades”, „Raudiņas” un „Grotes” – īpašnieki, lūdzot grozīt zemes
lietošanas mērķi no lauksaimniecībā
izmantojamās zemes un mežu zemes uz derīgo izrakteņu ieguves teritoriju. Teritorijas plānojuma grozījumu kopējā teritorija aptver zemes
īpašumus 85,4 ha platībā, kas veido
divus atsevišķus blokus. Teritorijas
plānojuma grozījumu izstrāde tika
uzsākta ar Smiltenes novada domes
2013. gada 24. aprīļa lēmumu.
Pēc teritorijas plānojuma grozījumu 2. redakcijas publiskās apspriešanas tiks sagatavots ziņojums
par publiskās apspriešanas rezultātiem un iesniegts Smiltenes novada
domei.
Andris Lapiņš,
Attīstības un plānošanas nodaļas
vadītājs
Turpinājums no 1. lpp.

uzbūvējām īpaši aprīkotas automašīnas, kuras dosies pie cilvēkiem
uz viņu dzīvesvietu, lai palīdzētu
un atvieglotu ikdienu, neizraujot šo
cilvēku no viņa ierastās vides. Šis
ir unikāls projekts, par kuru esam
saņēmuši jau apbrīnu un sajūsmu
no ārvalstu ar aprūpi saistītajiem
darbiniekiem un iestāžu vadītājiem,
jo straujais iedzīvotāju novecošanās
īpatsvars ir aktuāls visā Eiropā un
citās valstīs,” stāsta Latvijas Samariešu apvienības direktors Andris
Bērziņš.
Kopumā ir būvētas 6 īpaši aprīkotas automašīnas, kurās izveidots
pārvietojams aprūpes birojs ar autonomās strāvas ģeneratoru, dušu ar
silto un auksto ūdeni, tualeti, gāzes
plītiņu, ledusskapi, veļas mazgājamo mašīnu, specializēto aprīkojumu
pēdu kopšanai un matu griešanai.
Viens no pieciem Latvijas novadiem, kur darbu sākušas šīs unikālās
automašīnas, ir Smiltenes novads.
Kopumā projekta ietvaros tika uzrunātas 49 pašvaldības un sākotnēji
automašīnas būs pieejamas Smiltenes, Jelgavas, Skrundas, Balvu un
Ventspils novadā, kā arī šo novadu
tuvākajā apkārtnē.
Šāda veida projekts tiek īstenots, lai veciem, vientuļiem un nomaļus dzīvojošiem cilvēkiem, kā arī
cilvēkiem ar invaliditāti nodrošinātu
aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā.
Pēc Latvijas Samariešu apvienības
datiem Latvijā pašlaik mīt apmēram
16 000 vientuļu un nomaļus dzīvojošu cilvēku. Šāds mūsdienīgs, mobils
un operatīvs aprūpes veids ir teju
vienīgais veids, kā šiem cilvēkiem
turpināt cilvēka cienīgu dzīvi savās
mājās pretstatā aprūpei institūcijā.
Projekts tiek finansēts no „Open
Society Foundation” līdzekļiem
un ar projektā iesaistīto pašvaldību
līdzfinansējumu. Pašreizējās projekta izmaksas ir 1,8 miljoni euro.
Baiba Pare,
Latvijas Samariešu apvienības
komunikācijas speciāliste

2014. gada 9. maijs

Smiltenes novada Domes lēmumi
2014. gada 28. aprīlī notika
ārkārtas domes sēde, kurā tika
pieņemti 4 lēmumi, tai skaitā:
1. Sagatavot un iesniegt
biedrībai „Lauku partnerība Ziemeļgauja” projektu „Brīvdabas
trenažieri Grundzālē” projektu
konkursam 413. pasākuma „Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” par kopējo summu 3701,39
euro (trīs tūkstoši septiņi simti
viens euro 39 centi).
2. Nodot biedrībai „Kultūrizglītība un sports” bezatlīdzības lietošanā (patapinājumā)
nedzīvojamās telpas Nr. 1, Nr. 2,
Nr. 3 un Nr. 4 (pēc būves 1. stāva plāna shēmas, kas ir lēmuma
Pielikums Nr.1) ar kopējo platību
111 m² ēkā „Pils”, Blome, Blomes
pag., Smiltenes novads ar kad. Nr.
94460060264001.
3. Piekrist biedrības „Gaisma tunelī” projekta „Āra trenežieru laukuma izveide Blomes pagastā” realizēšanai.
4. Par grozījumiem Smiltenes novada domes 2012. gada 31.
maija lēmumā (sēdes protokols Nr.
8., 4.§.) „Par saskaņojumu projekta „Vecā Parka brīvdabas trenažieru laukums” realizēšanai pašvaldības īpašumā.
2014. gada 30. aprīlī notika
ārkārtas domes sēde, kurā tika
pieņemti 2 lēmumi, tai skaitā:
1. Par Variņu pamatskolas direktores A. Birkenšteinas atbrīvošanu no amata.
2. Par Smiltenes novada pašvaldības iestāžu iekšējās dokumentācijas sakārtošanu.
2014. gada 30. aprīlī notika
kārtējā domes sēde, kurā tika
pieņemti 52 lēmumi, tai skaitā:
1. Atteikt SIA „Furors” (reģistrācijas Nr. 40003171152, juridiskā adrese: Brīvības iela 186,
Rīga, LV-1012) atvērt un organizēt
azartspēles spēļu zālē Pils ielā1B,
Smiltenē, Smiltenes novadā.
2. Pieņemt zināšanai SIA
„Līvena aptieka” 2013. gada pārskatu.
3. Pieņemt zināšanai SIA
„Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” 2013. gada pārskatu.
4. Veikt ilgtermiņu finanšu
ieguldījumu vērtības samazinājumu Ls 99245,00 apmērā pēc stāvokļa uz 31.12.2013. radniecīgās
kapitālsabiedrības – SIA ,,Sarkanā
Krusta Smiltenes slimnīca” kapitālā.
5. Pieņemt zināšanai SIA
„Smiltenes NKUP” 2013. gada
pārskatu.
6. Par Smiltenes novada domes administrācijas struktūrvienību reorganizāciju.
7. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā.
8. Par grozījumiem Smiltenes novada Pašvaldības Policijas
nolikumā.
9. Par Smiltenes novada
pašvaldības iestādes „Smiltenes
novada Kultūras pārvalde” reorganizāciju un Smiltenes novada
pašvaldības iestādes „Smiltenes
kultūras centrs” izveidošanu.

10. Par grozījumiem Smiltenes pilsētas bērnu un jaunatnes
sporta skolas nolikumā
11. Precizēt 2014. gada 26.
marta saistošajiem noteikumiem
Nr. 4/14 „Par koku ciršanu ārpus
meža Smiltenes novada administratīvajā teritorijā” 2.,6., 15., 17.
punktus.
12. Par grozījumiem 2009.
gada 30. septembra nolikumā „Apstādījumu saglabāšanas komisijas
nolikums”
13. Atļaut veikt Smiltenes
novada pašvaldības īpašuma –
Smiltenes pilsētas siltumapgādes
tīkla daļēju rekonstrukciju, veicot
atsevišķu siltumtrašu posmu nomaiņu ar cita diametra caurulēm,
kā arī izbūvējot siltumapgādes
tīkla darbību uzlabojošu jaunu siltumtrašu atzaru.
14. Nodot publiskai apspriešanai un atzinuma saņemšanai Smiltenes novada Grundzāles pagasta
teritorijas plānojuma 2008. – 2020.
gadam un Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma 2006. – 2018.
gadam grozījumu 2. redakciju.
15. Nodot publiskai apspriešanai SIA „Vides eksperti” sagatavoto Grundzāles pagasta teritorijas
plānojuma vides pārskata 2. redakciju.
16. Apstiprināt grozījumus
Smiltenes novada domes 2011.
gada 31. marta Projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumā nevalstiskajām organizācijām Smiltenes novadā.
17. Piešķirt 2014. gada atbalstāmo projektu konkursam
līdzfinansējuma summu 4269,00
euro (četri tūkstoši divi simti sešdesmit deviņi euro un 00 centi)
apmērā un izsludināt 2014. gada
projektu līdzfinansēšanas konkursa nevalstiskajām organizācijām
Smiltenes novadā, un noteikt projektu pieteikumu iesniegumu termiņu līdz 2014. gada 30. maijam,
plkst. 17.00.
18. Par finansējuma piešķiršanu trūcīgas ģimenes bērniem
braucienam uz Franciju.
19. Reģistrēt P.J. pašvaldības dzīvokļu palīdzības reģistrā
kā pašvaldības autonomo funkciju
nodrošināšanai nepieciešamo nozaru speciālisti, kurai nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu
risināšanā.
20. Reģistrēt V.O. dzīvojamās
telpas izīrēšanas reģistrā vispārējā
kārtā kā peronu, kurai nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu
risināšanā.
21. Izslēgt no pašvaldības
dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistra I.K.
22. Apstiprināt
Smiltenes
novada pašvaldības nekustamā
īpašuma „Lobērģi”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā (kadastra
numurs Nr. 9444 003 0161), kas
sastāv no vienas zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 9444 003
0161 0,7 ha platībā, 2014. gada 10.
aprīļa izsoles rezultātus, saskaņā ar
kuriem īpašumu par 930,00 euro
(deviņi simti trīsdesmit euro un 00
centi) nosolīja Uģis Smelēns, p.k.
051066-10505.
23. Atzīt par nenotikušu
2013. gada 25. septembrī (lēmums

Nr. 16, 17.§.1.) apstiprināto pašvaldības nekustamā dzīvokļa īpašuma „Imantas”-2, Mēros, Bilskas
pagastā, Smiltenes novadā, otro
izsoli, jo izsolei nebija pieteicies
neviens dalībnieks.
24. Atkārtoti atsavināt, pārdodot atklātā izsolē ar augšupejošu soli, Smiltenes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu
„Imantas”-2, Mēros, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā (kadastra
numurs 9444 900 0074), kas sastāv
no atsevišķa četristabu dzīvokļa ar
kopējo platību 74,3 m2, kopīpašuma 743/1330 domājamās daļas
no daudzdzīvokļu mājas (kadastra
apzīmējums 9444 010 0263 001)
un 743/1330 domājamās daļas no
daudzdzīvokļu mājai piesaistītā
zemes gabala (kadastra apzīmējums 9444 010 0263) ar kopējo
platību 0,15 ha.
25. Piešķirt finansiālu atbalstu 100,00 euro apmērā T.Z. dalībai XVII Pasaules mūzikas konkursā Austrijā.
26. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma „Silva 12” – 3, kas atrodas
Silvā, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, nosacīto cenu 780
euro (septiņi simti astoņdesmit
euro) (Ls 548,19).
27. Uzsākt nekustamā īpašuma „Mēru kalte” (pēc nosaukuma
maiņas „Purenes”), Bilskas pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9444 010 0267, kas sastāv no
vienas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9444 010 0267 – 1,08
ha, atsavināšanas procedūru.
28. Uzsākt nekustamā īpašuma „Vadžu šķūnis”, Blomes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra
numurs 9446 004 0147, kas sastāv
no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9446 004 0147
– 0,33 ha, ½ domājamās daļas atsavināšanas procedūru.
29. Mainīt Bilskas pagasta
nekustamajam īpašumam „Mēru
kalte”, kadastra numurs 9444 010
0267, nosaukumu no „Mēru kalte”
uz „Purenes”.
30. Piešķirt apbūvei paredzētai zemes vienībai „Puķītes”,
Launkalnes pagastā, kadastra apzīmējums 9470 010 0079, un uz tās
esošai jaunbūvei adresi „Puķītes”,
Launkalnes pagasts, Smiltenes novads.
31. Atļaut sadalīt Smiltenes pagasta nekustamā īpašuma
„Skaistkalni”, kadastra numurs
9480 001 0094, zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 9480 001
0062 divās daļās.
32. Atļaut no Grundzāles pagasta nekustamā īpašuma „Gaitnieki”, kadastra numurs 9458 002
0001, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9458 001 0001
2,0 ha platībā un mainīt nosaukumu no „Gaitnieki” uz „Apsītes”,
Grundzāles pagasts.
33. Atļaut sadalīt Bilskas pagasta nekustamā īpašuma „Lejas
Pulkši”, kadastra numurs 9444
010 0029, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9444 010 0029
divās daļās, ar kadastra apzīmējumu 9444 010 0030 divās daļās,
ar kadastra apzīmējumu 9444 010
0031 trijās daļās.
34. Atļaut sadalīt Launkalnes

pagasta nekustamā īpašuma „Sieki”, kadastra numurs 9470 004
0018, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 9470 004 0018 divās
daļās.
35. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas
mērķim piekrītošo zemes platību
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9474 002 0033 – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201),
platība 0,78 ha.
36. Iznomāt Līgai Vērzemniecei daļu no zemes vienības
„Jaunvederu zeme”, Grundzāles
pagastā, ar kadastra apzīmējumu
9458 008 0101 0,35 ha platībā,
lauksaimnieciskai izmantošanai.
37. Pārtraukt ar A.B. 2010.
gada 2. janvāra zemes nomas līgumu Nr. 20 par Palsmanes pagasta
„Mačānu” zemes iznomāšanu 2,05
ha platībā.
38. Pārtraukt iepriekš noslēgtos zemes nomas līgumus ar A.Z.
– 3,1 ha platībā un Gati Zeibotu
7,93 ha platībā. Iznomāt G.Z. zemes vienību „Mačāni”, Palsmanes
pagastā ar kadastra apzīmējumu
9474 004 0125 18,2 ha platībā,
t.sk. LIZ 17,4 ha, lauksaimnieciskai izmantošanai.
39. Iznomāt J.Č. zemes vienību „Ilgas 105”, kadastra numurs
9480 005 0355, 0,14 ha, Smiltenes
pagastā, bez apbūves tiesībām.
40. Iznomāt M.Z. zemes vienību „Ilgas 109”, kadastra numurs
9480 005 0359, 0,11 ha, Smiltenes
pagastā, bez apbūves tiesībām.
41. Iznomāt E.K. zemes vienību „Ilgas 69”, kadastra numurs
9480 005 0319, 0,09 ha, Smiltenes
pagastā, bez apbūves tiesībām.
42. Pārtraukt pielikumā minētajām personām zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā
piešķirto zemi. Noteikt, ka zemes
vienības ir piekritīgas Smiltenes
novada pašvaldībai. Ar pielikumu
var iepazīsties Smiltenes novada
domē.
43. Apstiprināt, zemes ierīcības projekta lietu Daugavas iela
60, Smiltene, Smiltenes novads,
zemes vienības kadastra apzīmējums 9415 009 0510.
44. Apstiprināt, zemes ierīcības projekta lietu Vidzemes iela
8, Smiltene, Smiltenes novads, zemes vienības kadastra apzīmējums
9415 008 1208.
45. Pieņemti pieci lēmumi
par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumiem.
46. piedzīt no I.M. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR
805,91(astoņi simti pieci euro un
91 cents) bezstrīda kārtībā, vēršot
piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
47. Atsavināt pārdodot atklātā izsolē ar augšupejošu soli
Smiltenes novada pašvaldībai
piederošu kustamo mantu – autobusu ISUZU TURQUOISE ar
valsts reģistrācijas Nr. HL 8245.

Dina Kaupe,
Kancelejas nodaļas vadītāja
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2014. gada 9. maijs
2014. gada 26. martā
APSTIPRINĀTI
ar Smiltenes novada domes 2014. gada
26. marta lēmumu (protokols Nr. 4, 7.§.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Nr. 4/14

„Par koku ciršanu
ārpus meža Smiltenes
novada administratīvajā
teritorijā”
Izdoti saskaņā ar Meža likuma 8. panta otro daļu,
Ministru kabineta 02.05.2013. noteikumu Nr. 309
„Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”
22. punktu

I Vispārīgais jautājums
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka koku ciršanas ārpus meža izvērtēšanas kārtību, sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu
un publiskās apspriešanas procedūru
un zaudējumu atlīdzības aprēķināšanas kārtību par dabas daudzveidības
samazināšanu par koku ciršanu ārpus meža Smiltenes novada administratīvajā teritorijā.
II Koku ciršanas izvērtēšanas
kārtība
2. Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kurš vēlas veikt koku
ciršanu ārpus meža Smiltenes novada
administratīvajā teritorijā, iesniedz
Smiltenes novada domē rakstveida
iesniegumu (veidlapa pielikumā),
kuram pievienota zemesgabala robežu plāna kopija ar norādītu koka
atrašanās vietu un nepieciešamības
gadījumā zemes īpašuma (valdījuma) tiesības apliecinošu dokumentu
kopija. Daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas pārvaldnieka vai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu
īpašnieku pilnvarotās personas iesniegumam papildus pievienojams
dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums
par koku ciršanu.
3. Iesniegumu par koku ciršanu ārpus meža Smiltenes novada
administratīvajā teritorijā izskata
un lēmumu pieņem ar Smiltenes
novada pašvaldības domes lēmumu
izveidota Apstādījumu saglabāšanas
komisija (turpmāk – Komisija).
4. Pirms lēmuma par koku
ciršanu pieņemšanas Komisija veic
koka apsekošanu dabā, fotofiksāciju,
uzmērīšanu un izvērtē īpašuma piederību apliecinošus dokumentus, iesnieguma pamatotību un koka ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem.
5. Komisija izskata iesniegumu par koku ciršanu un pieņem
lēmumu par atļaujas izsniegšanu
koku ciršanai, nosakot zaudējumu
atlīdzības apmēru un norādot nosacījumus zaudējumu atlīdzības samaksas veikšanai un ciršanas atļaujas saņemšanai, vai sniedz pamatotu
rakstisku atteikumu izsniegt atļauju
koku ciršanai. Komisijas lēmums, ar
kuru saskaņota koka ciršana, vienlaikus ir koku ciršanas atļauja un tās
derīguma termiņš ir viens gads no tā
pieņemšanas brīža.
III Publiskās apspriešanas
procedūras kārtība
6. Pirms šo Noteikumu 5. punktā minētā lēmuma pieņemšanas
rīkojama publiskā apspriešana par
plānoto koku ciršanu pilsētas un
ciema teritorijā, ja:
6.1. koku ciršana paredzēta teritorijā, kurā atrodas kultūras pieminekļi, un tās aizsargjoslā;
6.2. koku ciršana paredzēta parkā vai alejā (arī tad, ja tā atrodas ceļu
zemes nodalījuma joslā);

6.3. ja koku ciršanas rezultātā būtiski tiek ietekmēta apkārtējās
vides ainaviskā, dendroloģiskā vai
ekoloģiskā kvalitāte.
7. Lēmumu par publiskās apspriešanas nepieciešamību pieņem
un publisko apspriešanu organizē
Komisija.
8. Komisijas paziņojumu par
publisko apspriešanu publicē Smiltenes novada domes bezmaksas izdevumā „Smiltenes novada Domes
Vēstis”, pašvaldības mājas lapā
www.smiltene.lv, kā arī izvieto informācijas sniegšanas vietā Smiltenes
novada domes administrācijas ēkā
un attiecīgās pagastu pārvaldes telpās. Iesniegumi par ierosinājumiem
jāiesniedz Komisijas publikācijā norādītajā termiņā un vietā.
9. Publiskās apspriešanas sākuma un beigu datumu norāda publikācijas paziņojumā.
10. Publiskās apspriešanas ilgums nedrīkst būt mazāks par 10
darba dienām.
11. Publiskās apspriešanas procedūra uzskatāma par notikušu arī
tad, ja pēc sabiedriskās apspriešanas
beigām nav saņemts neviens sabiedrības ierosinājums.
12. Publiskās apspriešanas rezultātus apstiprina Smiltenes novada pašvaldības dome. Lēmumu par
atļauju koku ciršanai ārpus meža
zemes šo noteikumu 6. punktā minētajos gadījumos 10 darbdienu laikā
pieņem Komisija pēc publiskās apspriešanas rezultātu izvērtējuma un
apstiprināšanas Smiltenes novada
pašvaldības domē.
13. Ja koku ciršana paredzēta
būvniecības projekta īstenošanai un
notikusi būvniecības ieceres publiskās apspriešanas procedūra, tad papildus nav nepieciešams organizēt
publisko apspriešanu par koku ciršanu šo Noteikumu 6. punkta gadījumos.
IV Zaudējumu atlīdzības par
dabas daudzveidības samazināšanu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība
14. Personai pirms koka ciršanas uzsākšanas ir jāatlīdzina
zaudējumi par dabas daudzveidības samazinājumu saistībā ar koka
ciršanu pilsētas un ciemu teritorijā
(turpmāk – Zaudējumu atlīdzība),
ko aprēķina pēc formulas:
Z = KD x KS x KI x KA x KV x
PK, kur
Z – zaudējumu atlīdzības vērtība euro (summa, kas netiek aplikta
ar pievienotās vērtības nodokli).
KD – koka caurmēra koeficients,
kas vienāds ar dabā uzmērīto koka
caurmēru 1,3 m augstumā no sakņu
kakla (cm);
KS – koka sugas koeficients, ko
nosaka atkarībā no koka sugas;
KI – koka ciršanas iemesla koeficients;
KA – apdzīvotās vietas koeficients;
KV - koka atrašanās vietas koeficients;
PK – pašvaldības koeficients –
1,0.
15. Noteikumu 14. punktā lietotie koeficienti KS, KI, KA un KV ir
nosakāmi saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu
Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 3. pielikumu.
16. Zaudējumu atlīdzību saskaņā ar šiem Noteikumiem aprēķina
Komisija un tās apmērs un samaksas

kārtība tiek noteikti Komisijas lēmumā par atļauju koka ciršanai ārpus
meža pilsētas un ciema teritorijā.
17. Personām, kuras patvaļīgi
veikušas koku ciršanu, jāatlīdzina
zaudējumi par dabas daudzveidības
samazināšanu.
V Lēmuma apstrīdēšanas un

pārsūdzēšanas kārtība
18. Komisijas pieņemto lēmumu var apstrīdēt Smiltenes novada
pašvaldības domē.
19. Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā un kārtībā.
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VI Noslēguma jautājums
20. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas
pašvaldības bezmaksas izdevumā
„Smiltenes novada Domes Vēstis”.
Ainārs Mežulis,
Domes priekšsēdētājs

Pielikums
Smiltenes novada domes 2014. gada 26. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 4/14

Smiltenes novada domes
Apstādījumu saglabāšanas komisijai
Juridiskas personas nosaukums/fiziskas personas vārds, uzvārds
Reģistrācijas numurs/personas kods
Juridiskā adrese/deklarētā vai faktiskā dzīvesvietas adrese
Tālrunis, elektroniskā pasta adrese

IESNIEGUMS

Par koku ciršanu

Lūdzu izsniegt atļauju
_____________________________________________________________________________________
(koka suga, skaits)

kas atrodas ____________________________________________________________________________
(adrese)

nociršanai sakarā ar to, ka ________________________________________________________________
Zemes vienības kadastra
apzīmējums

Koku suga (s)

Stumbra apkārtmērs 1,3
m augstumā (cm)

Skaits (gab.)

Pielikumā (atzīmēt pievienoto):
Zemes īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopija;
□
□
Zemes robežu plāna kopija ar norādītu koka atrašanās vietu;
□
Daudzdzīvokļu dzīvokļu īpašnieku lēmuma par koka ciršanu noraksts;
□
Pilnvarotai personai pilnvaras kopija.
□
____________________________________________

20___.gada „____”.”_________________”			
______________________________
(paraksts)
									
Smiltenē
2014. gada 18. martā Nr. 1

Saistošo noteikumu Nr. 4/14

„PAR KOKU CIRŠANU ĀRPUS MEŽA SMILTENES NOVADA
ADMISNSTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ” projekta paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Meža likuma 8. panta otrā daļa nosaka, ka „vietējā pašvaldība savos saistošajos noteikumos par koku ciršanu ārpus meža pilsētas un ciema teritorijā nosaka zaudējumu atlīdzību
par dabas daudzveidības samazināšanu, kā arī šo zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību”.
Ministru kabineta 2012. gada 5. maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu
ārpus meža” 22. pants nosaka, ka vietējās pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus
par koku ciršanu ārpus meža, nosakot koku ciršanas izvērtēšanas kārtību un publiskās
apspriešanas procedūras kārtību, kā arī sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka koku ciršanas ārpus meža izvērtēšanas kārtību, gadījumus,
kad rīkojama publiskā apspriešana un publiskās apspriešanas procedūras kārtību, zaudējumu aprēķināšanas un samaksas kārtību par koku ciršanu Smiltenes novada administratīvajā teritorijā.

3. Informācija par
Zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu tiek ieskaitīta pašvaldības
plānoto projekta ietekmi pamatbudžetā.
uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav.
Nav nepieciešamības veidot jaunas institūcijas, darbavietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.
Saistošie noteikumu regulējums labvēlīgi ietekmēs estētikas, higiēnas, ekoloģiski tīras
un drošas vides veidošanu un uzturēšanu novada administratīvajā teritorijā.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Smiltenes novada dome.
Pieprasījumu izvērtēšanu veic ar Smiltenes novada domes lēmumu izveidota Apstādījumu saglabāšanas komisija.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas
domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas un publicēšanas pašvaldības
mājas lapā internetā www.smiltene.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas,
tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.
Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu ievērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības mājas lapā internetā www.smiltene.lv.
Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi – paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.
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Smiltenes novada Domes Vēstis

Pašvaldībā

24. maijā
Eiropas Parlamenta vēlēšanas
Sestdien, 24. maijā, notiks
Eiropas Parlamenta vēlēšanu
dienā, vēlēšanu iecirkņi Latvijā būs atvērti no pulksten 7.00
līdz 20.00.
Vēlētāju reģistrs
Eiropas Parlamenta vēlēšanās vēlētāju uzskaitei lieto vēlētāju
reģistru, un balsošana notiek, izmantojot vēlētāju sarakstus. Katrs
vēlētājs vēlēšanām ir reģistrēts noteiktā vēlēšanu iecirknī atbilstoši
reģistrētajai dzīvesvietai. Pilsonības
un migrācijas lietu pārvalde katram
vēlētājam uz deklarētās dzīvesvietas
adresi Latvijā pa pastu ir izsūtījusi paziņojumu par to, kura iecirkņa
sarakstā vēlētājs iekļauts. Ja paziņojums kādu iemeslu dēļ nav saņemts,
noskaidrot, kurā vēlēšanu iecirknī
jābalso, iespējams Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā
vai pa tālruni 67049999.
Līdz 29. aprīlim vēlētāji sākotnēji reģistrēto vēlēšanu iecirkni varēja
mainīt, izvēloties jebkuru citu vēlēša-

nu iecirkni Latvijā. Šobrīd iecirkņa
maiņas pakalpojums ir slēgts, jo
ir  uzsākta vēlētāju sarakstu sagatavošana vēlēšanu iecirkņiem.
Vēlēšanu tiesības
Tiesības piedalīties Eiropas
Parlamenta vēlēšanās ir balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kā arī
citu Eiropas Savienības dalībvalstu
pilsoņiem, kuri uzturas Latvijā (ziņas par kuriem ir iekļautas Latvijas
Iedzīvotāju reģistrā). Balsstiesības
Latvijā ir no 18 gadu vecuma.
2014. gada 24. maija Eiropas
Parlamenta vēlēšanām Centrālā vēlēšanu komisija ir reģistrējusi 14
partiju un partiju apvienību deputātu
kandidātu sarakstus, kuros kopā pieteikti 170 deputātu kandidāti. Informācija par partiju kandidātu sarakstiem pieejama adresē http://ep2014.
cvk.lv/saraksti/. Šeit var piezīties ar
Eiropas Parlamenta deputātu kandidātiem, ziņām par deputātu kandidātu, partiju priekšvēlēšanu programmām.

Balsošanas kārtība
Eiropas Parlamenta vēlēšanu
dienā, 24. maijā, vēlēšanu iecirkņi Latvijā būs atvērti no pulksten 7.00 līdz 20.00. No 21. līdz
23. maijam vēlēšanu iecirkņos
dažas stundas dienā notiks iepriekšējā balsošana:
- trešdien, 21. maijā –
no pulksten 17.00 līdz 20.00,
- ceturtdien, 22. maijā –
no pulksten 9.00 līdz 12.00,
- piektdien, 23. maijā –
no pulksten 10.00 līdz 16.00.
Balsošanas dokuments Eiropas
Parlamenta vēlēšanās ir pase vai
personas apliecība jeb identifikācijas karte.
No 19. maija vēlēšanu iecirkņos varēs iepazīties ar kandidātu
sarakstiem, ziņām par kandidātiem
un priekšvēlēšanu programmām.
No 19. maija vēlēšanu iecirkņos varēs pieteikt balsošanu atrašanās vietā tiem vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs nobalsot
vēlēšanu iecirknī.

Smiltenes novada vēlēšanu iecirkņi:
Smiltene Nr. 887
Smiltene Nr. 888
Bilska Nr. 890
Bilska Nr. 891
Blome Nr. 892
Branti Nr. 893
Grundzāle Nr. 896
Launkalne Nr. 899
Launkalne Nr. 900
Palsmane Nr. 901
Smiltenes pagasts
Nr. 904
Variņi Nr. 907

Smiltenes pilsētas kultūras centrs, Smiltene, Gaujas iela 1
Smiltenes Sporta skola, Smiltene, Gaujas iela 2
Pašvaldības māja, Bilskas pagasts, Smiltenes novads
Birzuļu tautas nams, Mēri, Bilskas pagasts, Smiltenes novads
Blomes pamatskola, Cēsu iela 13, Blomes pagasts Smiltenes novads
SIA „Vidzemīte” administratīvā ēka, Rīgas iela 71, Brantu pagasts, Smiltenes novads
Pagasta kultūras nams Tilta iela 5, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads
SIA „Smiltenes MRS” apspriežu zāle, Silvas Lejas, Silva, Launkalnes pagasts, Smiltenes
novads
Pagasta tautas nams Pilskalni, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads
Palsmanes kultūras nams, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads
Brantu un Smiltenes pagasta pārvalde, Kalnamuiža 2, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads
Variņu tautas nams, Oktobra iela 13, Variņu pagasts, Smiltenes novads
Sagatavoja
Aurika Zīvere,
Smiltenes novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Paziņojums par teritorijas plānojuma
grozījumu 2. redakcijas nodošanu
publiskai apspriešanai
Saskaņā ar Smiltenes novada
domes 2014. gada 30. aprīļa lēmumu Nr. 7, 11.§. no 8.05.2014. līdz
17.06.2014. tiek organizēta Smiltenes novada Grundzāles pagasta
teritorijas plānojuma 2008. – 2020.
gadam un Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma 2006. – 2018.
gadam grozījumu 2. redakcijas un
Grundzāles pagasta teritorijas plānojuma vides pārskata 2. redakcijas
publiskā apspriešana.
Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzdevumi:
• Mainīt plānoto (atļauto)
zemes izmantošanas veidu Grundzāles pagastā īpašumiem „Bemberu
pļavas” (kad. Nr. 9458 007 0076
un 9458 007 0077), „Kalna Kades”
(kad. Nr. 9458 007 0075), „Raudiņas” (kad. Nr. 9458 010 0040),
„Grotes” (kad. Nr. 9458 010 0008),
uz derīgo izrakteņu ieguves teritorijām. Precizēt dolomītu atradnes teritoriju Grundzāles pagastā.

• Mainīt plānoto (atļauto)
zemes izmantošanas veidu Launkalnes pagastā īpašumam „Krogzemji”
uz „Rūpnieciskās ražošanas apbūves
teritoriju”.
• Veikt grozījumus Smiltenes novada Saistošajos noteikumos
Nr. 9/09 „Par Smiltenes novada teritorijas plānojumiem”.
Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādātājs: Smiltenes novada
dome, adrese: Dārza iela 3, Smiltene, LV-4729, Interneta mājaslapa
www.smiltene.lv.
Vides pārskata izstrādātājs:
SIA „Vides eksperti”; adrese: Ganību dambis 24D-317A; LV-1005,
Rīga. Interneta mājaslapa www.videseksperti.lv.
Ar teritorijas plānojumu grozījumu 2. redakcijas un vides pārskata 2. redakcijas materiāliem var
iepazīties Smiltenes novadā novada
mājas lapā www.smiltene.lv, kā   arī
darba dienās 8.00 – 12.00 un 13.00 –

17.00 Smiltenes novada Launkalnes
pagasta pārvaldē („Pilskalni”, Launkalne, Launkalnes pag.); Smiltenes
novada Grundzāles pagasta pārvaldē
(Tilta iela 5, Grundzāle, Grundzāles
pag.), Smiltenes novada domē (Attīstības un plānošanas nodaļa, Dārza
iela 3, Smiltene).
Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks: 29.05.2014. plkst.
17.30 Smiltenes novada Grundzāles pagasta pārvaldē Tilta ielā 5,
Grundzālē, Grundzāles pagastā un
30.05.2014. plkst. 16.00 Smiltenes
novada dome telpās, Pils ielā 2,
Smiltenē.
Rakstiskus priekšlikumus var
iesniegt līdz 17.06.2014. Smiltenes
novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729.
Apmeklētājus pieņem darba
dienās 8.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00
Smiltenes novada domē Attīstības
un plānošanas nodaļā, Dārza iela 3,
Smiltenē.
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Smiltenes NKUP ziņas
Jau pilnā sparā rit pavasara
darbi dārzā un sētā, un katrs vēlas uzpost savu apkārtni pēc ziemas, tāpēc SIA Smiltenes NKUP
var palīdzēt Jums!
Mēs piedāvājam apmēram kubikmetru lielu maisu zaļajiem atkritumiem – Jūs atnākat pie mums,
Pils ielā 3a, samaksājiet kasē EUR
10,00 (ar PVN) un saņemat maisu.
Piepildiet ar lapām, zāli un pirmdienas rītā noliekat pie savas sētas,
mēs savāksim. Informācija pa telefonu 29161294 vai 64707062.
Maksa ir par maisa izmantošanu un atkritumu aizvešanu, bet
maiss nepaliek Jums īpašumā! Vēlamies, lai maiss tiek atgriezts bez
bojājumiem un piepildīts tikai ar
zaļajiem atkritumiem.
Lielākai daļai mūsu uzņēmuma darbinieku uzdevums ir ikdienā
kopt un rūpēties par tīrību pilsētā.
Viņiem talka – lielā vai mazā ir kat-

ru dienu. Taču ir darbinieki, kam tā
nav ikdiena. Mēs vēlējāmies piedalīties Lielajā talkā savai pilsētai, un
devāmies uz pilsētas ūdens atdzelžošanas staciju, kur sakopām teritoriju. Pārējie darbinieki strādāja pie
biroja ēkas Pils ielā 3a un darbnīcu
teritorijā Pilskalna ielā 2.
Pēc darba bija prieks un gandarījums par paveikto! Smiltenes
NKUP aicina visus, kas piedalījās
talkā un tos, kas to nedarīja, būt
tolerantiem pret paveikto darbu un
vairot pilsētas skaistumu arī ikdienā!
15. aprīlī SIA Smiltenes NKUP
izsludināja iepirkumu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Smiltenes novada Palsmanes ciemā. Būvdarbi.” Identifikācijas Nr.
SNKUP/2014/1/ERAF. Sīkāka informācija mūsu mājas lapā www.
smiltenesnkup.lv

Dzimtsarakstu nodaļa
informē
Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļā aprīļa mēnesī reģistrēti 12 jaundzimušie un 14 miršanas gadījumi.
No 12 jaundzimušajiem 4 ir zēni
un 8 meitenes. Smiltenes pagastā – 3
jaundzimušie, Blomes pagastā – 2
jaundzimušie, Launkalnes, Grundzāles pagastos – 1 jaundzimušais,
Smiltenes pilsētā – 5 jaundzimušie.
Laulībā dzimuši astoņi bērniņi, četriem bērniem atzīta paternitāte. Vecāki dēliem izvēlējušies vārdus: Jē-

kabs, Krišs, Renārs, Pēteris. Meitām
dāvāti vārdi: Marta, Alise, Melānija,
Dārta, Sintija, Tīna, Evelīna, Eva.
Aprīļa mēnesī reģistrēti 14 miršanas gadījumi. Aizsaulē aizgājuši
četri vīrieši un desmit sievietes. Miruši 3 – Smiltenes pilsētas, 4 – Blomes pagasta, 2 – Launkalnes, Smiltenes pagasta un 1 – Bilskas, Brantu
pagasta un Valmieras pilsētas iedzīvotājs.
Dace Ērģele,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

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

Šā gada 12. martā starp Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Vides investīciju
fondu un Smiltenes novada domi
tika parakstīta vienošanās par projekta „Smiltenes novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizāciju,
3. kārta” īstenošanu.
Projekta mērķis – oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, veicot
gaismekļu nomaiņu Smiltenes novada pašvaldības ielās. Gaismekļi
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. Būvdarbus īstenoja SIA
„Vidzemes energoceltnieks”.

Kopumā Projekta ietvaros nomainīti 87 gaismekļi un papildus
uzstādīt 25 gaismekļi, lai nodrošinātu nepieciešamo apgaismojumu,
kā arī lai samazinātu CO2 emisijas
par 32,78 tonnām gadā. Projekta ietvaros veikta esošo dzīvsudraba un
nātrija gaismekļu nomaiņa 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.
Lita Kalniņa,
Attīstības un plānošanas nodaļas
Projektu vadītāja
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Pašvaldība neizsniegs
atļauju azartspēļu
organizēšanai

Lielās Talkas laikā Smiltenes
novada iedzīvotāji aktīvi iesaistījās pašvaldības organizētajās
talkās, sakopjot savu pilsētu un
pagastus. Kopumā pašvaldības
rīkotajās talkās piedalījās vairāk
nekā 350 cilvēki, savākti vairāk
kā 1000 atkritumu maisi, aktīvi
talkotāji bija arī Smiltenes novada izglītības iestāžu audzēkņi un
vairāki uzņēmumu kolektīvi.
Šogad talkošana tika atklāta
jau 25. aprīlī, kad Smiltenes novada
domes darbinieki kopā ar pilsētas
iedzīvotājiem talkoja Cērtenes pilskalna mežā, kur attīrīja Cērtenes
upes posmu no sausiem un kritušiem kokiem, kur turpināsies jaunas atpūtas vietas ierīkošana. Vairākās pilsētas vietās notika atkritumu
vākšana – Lazdu kalnā, pie Tilleju
ezera, pie Mētras ielas garāžām, pie
Žāpura garāžām, pie Mežoles ielas
garāžām. Cērtenes pilskalna teritorijā kopumā 15 skudru pūžņiem
tika uzstādītas aizsargbarjeras, darbi pie aizsargbarjeru uzstādīšanas
vēl turpinās.
Savukārt pagastos aktīva talkošana notika 26. aprīlī – Bilskas pagastā talcinieki kopa Muižas parka
teritoriju, Blomes un Grundzāles
pagastos sakopa ceļmalas, Laun-

kalnes pagastā sakopa
meža taku „Veļukalns”,
Smiltenes pagastā Kalnamuižas teritoriju un Līgo
kalnu, Variņu pagastā talkotāji tīrīja ciemata centru, Palsas
upi un ceļmalas no gadījuma
rakstura atkritumiem.
Aktīvi talkotāji bija arī
Smiltenes novada izglītības iestāžu audzēkņi, tā, piem., Smiltenes
ģimnāzijas skolēni talkoja Vecā
parkā, Meža ielā un Saltupos, Smiltenes Centra vidusskola Jaunajā
parkā un Rūpniecības ielā, Smiltenes Trīs pakalnu sākumskola sakopa Langes pieminekļa apkārtni,
Celtnieku ielu un Limbažu ielu,
Smiltenes tehnikums Jauno parku
un skolas teritoriju. Arī uzņēmumi
nāca talkā un sakopa pilsētu – SIA
„Firma Madara 89” kolektīvs sako-

pa vecā dzelzceļa teritoriju, savukārt SIA „Smiltenes NKUP” talkoja pie atdzelžošanas stacijas.
Smiltenes novada dome vēlas
lielu paldies teikt par aktīvu iesaistīšanos Lielās Talkas organizēšanā
Dingu ģimenei, Mairim Sileniekam,
Valts mežu dienestam, īpaši Dairai Antonei, lauku mājas „Donas”
saimniecei Ilzei Briedei par gardo
talkas zupu un Smiltenes pūtēju orķestra diriģentam Pēterim Vilkam
par muzikālo pavadījumu pilsētas
talkas noslēguma pasākumā.
Smiltenes novada dome izsaka pateicību visiem, kas piedalījās
Lielajā talkā un sakopa mūsu novadu. Rūpēsimies par to, lai sakoptās
vietas arī turpmāk būtu tīras!
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Smiltenes novada dome izsludina
projektu līdzﬁnansēšanas konkursu
Smiltenes novada dome izsludina 2014. gada projektu līdzfinansēšanas konkursu nevalstiskajām organizācijām Smiltenes
novadā.
Projekta konkursa mērķis ir ar
līdzfinansējumu atbalstīt pašvaldības attīstības stratēģijai atbilstošus
projektu idejas izglītības, kultūras,
sporta, sociālo, jauniešu iniciatīvas un teritorijas labiekārtošanas
jomās.
Projektu līdzfinansēšanas konkursā var piedalīties tikai nevalstiskās organizācijas (biedrības, nodibinājumi).
Konkursā nedrīkst piedalīties

pašvaldības iestādes, pašvaldības
struktūrvienības, pašvaldības kapitālsabiedrības, komercsabiedrības
un fiziskas personas.
Pašvaldība
līdzfinansējumu
piešķir līdz 30% no projekta atbilstošo izmaksu kopējās budžeta
summas, ar nosacījumu, ka piešķirtais līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz EUR 710,- (setiņi simti
desmit euro). Kopējais pieejamais
finansējums EUR 4269,-.
Projektu pieteikumi jāiesniedz atbilstoši konkursa nolikumā noteiktām prasībām
(jāiesniedz aizpildīta pieteikuma
veidlapa un projekta vadītāja CV).

Konkursa nolikums, pieteikuma
veidlapa un cita informācija pieejama Smiltenes novada mājas
lapā http://www.smiltene.lv/Projektu_konkursa_nolikums_veidlapas.
Papildus informācija Smiltenes
novada domes Attīstības un plānošanas nodaļā pa tālr. 64707571, vai
sūtot jautājumus uz e-pastu dome@
smiltene.lv.
Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2014. gada 30. maijam
plkst. 17.00, Smiltenes novada
domes kancelejā (adrese: Dārza
ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729) personīgi vai pa
pastu (pasta zīmogs 30. maijs).

30. aprīlī Smiltenes novada
domes kārtējā sēdē tika izskatīts
SIA „Furors” iesniegums par atļaujas izsniegšanu azartspēļu organizēšanai spēļu zālē Smiltenē,
Pils ielā 1B. Domes sēdē deputāti
pieņēma lēmumu atteikt atļaujas
izsniegšanu SIA „Furors” azartspēļu organizēšanai, kas neietekmē uzņēma darbības turpināšu
līdzšinējā struktūrvienības adresē
Krāsotāju ielā 2.
Būtiskākie faktori, kas tika
ņemti vērā, pieņemot lēmumu:
• Saskaņā ar Smiltenes pilsētas teritorijas plānojumu, ēka Pils
ielā 1B, atrodas Smiltenes pilsētas
centra apbūves teritorijā, minētajai
teritorijai ir raksturīga ļoti intensīva
iedzīvotāju plūsma;
• Ēkai pretim atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pils ielā
2 un Pils ielā 4, kuru iedzīvotāju
(dzīvokļu īpašnieki) ir pauduši negatīvu viedokli par spēļu zāles izvietošanu Pils ielā 1B.
• Aptuveni 70 m attālumā no
plānotās spēļu zāles vietas – tās tiešā
tuvumā atrodas Smiltenes pilsētas
Mūzikas skola (Pils iela 3, Smiltene). Ikdienā Smiltenes mūzikas
skolu apmeklē liels skolēnu skaits,
ne tikai no Smiltenes pilsētas, bet
arī no Smiltenes novada skolām,
Smiltenes pilsētā skolēni ierodas ar
sabiedrisko transportu, kā arī centrā
atrodas Smiltenes tehnikuma mācību korpusi un audzēkņu kopmītnes.
• Ēkai Pils ielā 1B, Smiltenē
blakus atrodas sabiedriski nozīmīga
vieta – pilsētas autoosta, kurā ierodas un izbrauc daudz pilsētas viesu
un novada iedzīvotāju, tajā skaitā
bērni.
• Laika
posmā
no
23.04.2013. līdz 29.04.2014. Smiltenes novada dome veica iedzīvotāju
aptauju, kur kopumā tika aizpildītas
985 derīgas anketas (tai skaitā 834
elektroniskās anketas, 151 rakstiskās anketas), no kurām spēļu zāles
atvēršanu Pils ielā B, Smiltenē, atbalstīja 26% jeb 259 personas, bet
neatbalstīja 74% jeb 729 personas.
• Līdz 2014. gada 29. aprīlim Smiltenes novada domē saņemti
un reģistrēti šādi būtiskākie paustie
viedokļi par spēļu zāles atvēršanu
Pils ielā 1B, Smiltenē:
Sabiedrība kategoriski iebilst par azartspēļu esamību pilsētas
centrā, autoostas tuvumā, kur ikdienā ir vislielākā cilvēku plūsma (tai
skaitā Smiltenes tehnikuma, Smilte-

nes Mūzikas skolas un citu pilsētas
skolu audzēkņi, kas no pagastiem
vai citiem novadiem ierodas Smiltenē ar sabiedrisko transportu). Iedzīvotāji uzskata, ka centrs nav īstā vieta, kur atrasties atkarību veicinošai
iestādei, kur tiek reklamētas azartspēles un alkohola lietošana.
Izklaides un atpūtas vietas
atrašanās centrā radītu nekārtības,
kautiņus, konﬂiktus, pasliktinātos
drošība Smiltenes centrā, pasākumu
trokšņi traucēs tuvējo māju naktsmieru, apkārtējā teritorija tiks piegružota, izbradāti pilsētas apstādījumi, mētāsies pudeles, apkārt klīdīs
iereibušas personas, sakoptais centrs
zaudēs savu pievilcību un iedragās
pilsētas tēlu.
Papildus pašvaldības veiktajai aptaujai, pašvaldībā tika iesniegtas 11 rakstiskas vēstules jeb
iesniegumi no vairākām iedzīvotāju
grupām, iestādēm un uzņēmumiem,
tai skaitā – no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kalna ielas 2, Pils ielas
4 iedzīvotājiem, Smiltenes pensionāru apvienības, SIA „Laura”, AS
„Narvesen Baltija” veikala 613, SIA
„Smiltenes NKUP”, SIA „VTU Valmiera”. Pret spēļu zāles atvēršanu
Pils ielā B šajos iesniegumos kopā
parakstījušās 86 personas, 1 persona
– par. SIA „VTU Valmiera” iebildumu nav.
Atbalstot spēļu zāles izvietošanu minētajā vietā, aptaujas
dalībnieki, kas pauduši pozitīvu
viedokli, norāda, ka Smiltenē trūkts
kvalitatīvu izklaides vietu, un šobrīd
spēļu zāle „Klondaika”, kas atrodas
Krāsotāju ielā 2, Smiltenē, ir vienīgā vieta, kur var kvalitatīvi atpūsties
draugu lokā, tiek organizēti mūzikas vakari, sporta spēļu tiešraides,
dažādi turnīri, plašākas telpas dos
iespēju paplašināt piedāvātos pakalpojumus. Izklaides vieta pašā centrā pamodinās pilsētu – būs tuvāk
cilvēkiem, ir plašāks stāvlaukums,
tuvāk policijas pārraudzībai. Stabils
uzņēmums, kas jau pierādījis savu
kvalitāti kā ēdināšanas un izklaides
nozares pārstāvis.
Izanalizējot visus apstākļus,
pašvaldība konstatēja, ka azartspēļu
rīkošana minētajā ēkā radītu būtisku sabiedrības interešu aizskārumu,
tāpēc domes sēdē pieņēma lēmumu
atteikt atļaujas izsniegšanu SIA „Furors” azartspēļu organizēšanai Pils
ielā 1B.
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Tūrisms
Ar dažādiem pasākumiem un aktivitātēm atklās aktīvo
tūrisma sezonu Smiltenes novadā
Jau nākamās nedēļas nogalē
Smiltenes novadā ar dažādiem pasākumiem un aktivitātēm atklāsim
aktīvo tūrisma sezonu.
No 16. maija ikviens aicināts
piedalīties „Lauku ceļotāja” rīkotajā akcijā „Atvērtās dienas laukos”,
kas norisināsies līdz pat 18. maijam
ne tikai Smiltenes novadā, bet arī visā
Latvijā. Tā ir iespēja pavadīt pārsteidzošu nedēļas nogali ar ģimeni, draugiem vai darba kolektīvu, apbraukājot
visdažādākās ražojošās saimniecības
laukos, lai atklātu sev jaunus – gan
interesantus, gan garšīgus lauku labumus. Apmeklētāji varēs skatīties, kā
tie top, nogaršot vai izmēģināt, un arī
iegādāties.
Akcijā piedalās 129 saimniecības visā Latvijā, vairums no kurām
apmeklētājus uzņem arī ikdienā,
taču tieši akcijas laikā visas trīs dienas saimniecību durvis būs atvērtas
arī apmeklētājiem bez iepriekšēja
pieteikuma.
No Smiltenes novada akcijā iesaistījušās ir 4 saimniecības – lauku
māja „Donas’’, atpūtas komplekss
„Trīssaliņas’’, Z/S „Buliņi’’ (vieta
kur atrodas kafejnīca „Kukaburra’’)
un biškopja Valda Paegļa saimniecība.
Lauku mājā „Donas’’, kas atrodas Blomes pagastā, katrs ciemiņš,
kurš ieradīsies, varēs bez maksas
piedalīties nelielā ieskata ekskursijā
Maizes darbnīcā, saimniece pacienās ar maizīti un būs iespēja nopirkt
līdzi ciemakukuli ar atlaidi – 2,60
EUR/kg (ikdienā 3 EUR/kg). Būs
arī iespēja iegādāties rupja maluma
raušus un pīrāgus un pašu darinātu
kaņepju aizdaru.
Atpūtas un sporta kompleksā
„Trīssaliņas”, kas atrodas Grundzāles pagastā, akcijas laikā būs atlaides: 50% atlaide Dabas takas „Meža
draugu birztaliņa” apmeklējumam.

Dodoties takā, katrs saņems takas
karti, ar kuras palīdzību takā būs jāatrod kontrolpunkti un tie jāatzīmē
kartē. Takā izvietotas vairāk kā 40
koka zvēru skulptūriņas, kā arī liela
lapene ar jautrām spēlēm visai ģimenei. Bez papildus samaksas Trīssaliņu plašumus varēs aplūkot no skatu
torņa un iztrakoties bērnu
rotaļu laukumiņā, bet par
papildus samaksu pieejami izbraucieni ar „Zebrēnu” (nelielu auto), laivu,
katamarānu.
Zemnieku saimniecībā „Buliņi”, kas atrodas Launkalnes pagastā,
kur kafejnīca „Kukaburra” piedāvās maizes cepšanu un kaņepju sviesta
gatavošanu pēc senām
receptēm, tikko ceptas maizes baudīšanu – piedalīšanās bez maksas.
Maizes muzeja apmeklēšanu. Papildus tiks piedāvāta ēdināšana.
Valda Paegļa saimniecībā, kas
atrodas Smiltenē, Raiņa ielā 69, akcijas laikā tiks piedāvāta bezmaksas
medus degustācija un siltas pankūkas ar medu. Papildus tiks piedāvāta
ekskursija un saimniecības apskate,
vaska sveces.
16. maija vakarā Smiltenes
jauniešu dome ielūdz uz Maija
nakts skrējienu. Starts no Dārza
ielas 3 pulksten 21:00. Komandām,
4 – 6 cilvēku sastāvā bez vecuma ierobežojuma, jāpiesakās iepriekš līdz
15. maijam, sūtot pieteikumu dalībai
uz e-pastu smiltenesjauniesi@inbox.
lv. Jo īpaši aicināti 9. un 12. klašu
skolēni. Oriģinālākajai komandai
pārsteigums!
17. maijā pulksten. 10.30 Cērtenes pilskalnā visi aicināti piedalīties pirmajā Smiltenes novada
tūrisma sezonas atklāšanas pasākumā.

Aktīvo tūrisma sezonu atklāsim ar aktīvu pārgājienu Smiltenes
senākajā daļā – Cērtenes pilskalnā,
dodoties individuāli, divatā vai komandā (līdz 4 – 5 personām) vienkāršā pārgājienā vai izmantojot nūjas, kuras būs iespējams saņemt bez
maksas pirms starta. Nūjotājiem

pasākuma laikā būs iespēja iepazīties ar pareizu nūjošanas tehniku.
Maršrutā viesiem dalībniekiem būs
jāizpilda dažādi interesanti uzdevumi: advancētās foto medības, kreatīvais zibsnis u.c. uzdevumi, kas veicina patīkamas emocijas un aktīvu
izkustēšanos.
Pēc pasākuma būs kopīga zupas un kliņģera baudīšana, kā arī
precīzāko uzdevumu veicēju sumināšana. Par balvām un cienastu būs
parūpējušies pasākuma organizatori
un atbalstītāji – Smiltenes novada
Tūrisma informācijas centrs un SIA
„Sports S”, Smiltenes novada dome,
kafejnīca „Trīs pipari un kūkas’’,
fonds „Krustceles’’, viesnīca „Brūzis’’, sporta un atpūtas komplekss
„Trīssaliņas’’, viesu nams „Oāze’’,
amatnieku biedrība „Stiķis’’.
Visiem dalībniekiem iepriekš
gan ir jāpiesakās, un vēl to var paspēt izdarīt līdz 15. maijam. Dalības
maksa 3 EUR/personai, bet bērniem
līdz 15 gadiem EUR 1.
17. maijā noslēgsies Muzeju

nakts trīs gadu cikls, iepriekšējos
gados godinājām zilo jūru un zaļo
mežu. Šogad visā tā spožumā iemirdzas sarkanais dzintars. Mūsu
senči darinājuši rotas no dzintara jau
pirms vairākiem tūkstošiem gadu.
Dzintara brīnumainās spējas ir novērtējuši arī dziednieki, ārsti un astrologi. Mūsdienu pētnieki
un mākslinieki meklē iedvesmu dzintara struktūrā
un krāsā.
Kā teikts Muzeju
nakts ievadvārdos šā gada
pasākumam: „To ko mēs
mīlam un ar ko lepojamies, mēs nosaucam dzintara vārdā – tāpēc mums
ir Dzintra un Dzintars un
mūsu zeme ir Dzintarzeme. Mēs valkājam dzintara rotas, lietojam dzintara smaržas,
dziedam dzintara koros un mūziku
klausāmies dzintara koncertzālēs.
Dzintara dziesmas vieno paaudzes
Latvijā un latviešus visā plašajā pasaulē. Lai šī Muzeju nakts ir
vēl viens mīlestības apliecinājums
mūsu brīnumainajam saules akmenim!
Ar vēlējumu meklēt un atrast
savu dzintaru, aicinām iekļauties Muzeju nakts norisēs arī Smiltenes novada Kleperu meža, medību
un senu lietu muzejā – privātkolekcijā Lejas Kleperos 17. maijā.
No pulksten 18:00 līdz 20:00
meklējam un izpētām DZINTARU:
kāds viņš ir, kur viņš ir. Būs aktivitātes bērniem, ģimenēm, zinātkārajiem.
No pulksten 18:30 – dabas
dziednieks DZINTARS, dažādas
dzīves gudrības;
No pulksten 19:00 DZINTARS
rotās un mākslās: radošās darbnīcas, izstāde; vakarēšana ar dzintara
dzērienu, dziesmām, dzeju, pasakām

pie āra kamīna ar dzintara rotu darinātāju.
Pasākuma ieeja: sarkanā krāsa
apģērbā un/vai dzintara aksesuārs,
bet Dzintariem, Dzintrām pārsteigums!
Tāpat 17. maijā aicinām apmeklēt Smiltenes novada muzeju
Mēru muižā, kur no pulksten 22:00
norisināsies dažādas aktivitātes
par un ap tēmu „DZINTARS”.
Būs iespēja uzzināt, kas ir Smiltenes
dzintars un kas ir Smiltenes novada
dārgumi. Būs aplūkojami arī jauni
muzeja eksponāti, būs mūzika, dejas, dziesmas, nakts uzdevumi u.c.
pārsteigumi.
Smiltenes Kultūras centrs un
Smiltenes Jauniešu dome aicina
uz pasākumu „Ir it kā muzeju
nakts…”, kas notiks 17. maijā
Muzeju nakts ietvaros.
Smiltenes Kultūras centra kinozālē tiks izrādītas vēsturiskās filmas
par Smilteni – „Aprīļa ugunskuri”,
„Ieklausies akmenī” un dokumentālā filma par gleznotāju un dzejnieci
Birutu Žurovsku.
No plkst. 20.00 Kultūras centra
Mazajā zālē gan ar dziesmām un
dzeju, gan teatrālām performancēm
uzstāsies Smiltenes jaunieši.
Paralēli šiem pasākumiem Kultūras centra foajē būs apskatāma
Smiltenes novada un apkārtnes jauniešu mākslas darbu (foto, gleznu,
zīmējumu, u.c. vizuāli radošo izpausmju) izstāde.
Aicināts ikviens interesents! Ieeja: bez maksas!

apkārtnes tūrisma piedāvājumu. Mobilā lapa ir īpaši veidota apskatei no
mobilajiem tālruņiem.
Lapa satur īsu un pārskatāmu
informāciju par atpūtas iespējām un
apskates objektiem Smiltenes pilsētā
un tās tuvākajā apkārtnē trīs valodās – latviešu, angļu un krievu. Par
katru objektu ir īss apraksts, tā piedāvājums, foto galerija un kontaktu
sadaļa ar tālruni rezervācijai un pla-

šākai informācijai, mājas lapu, adresi, GPS koordinātām un karti vieglai
atrašanai. Ir izgatavotas uzlīmes ar
QR kodu un mobilās lapas adresi,
kas tiks izplatītas pilsētvidē.

Plašāka informācija par šiem
un citiem pasākumiem, notikumiem,
aktivitātēm www.smiltene.lv vai zvanot uz tūrisma informācijas centru
pa tālruņiem 64707575, 26428336,
26584237!

pasākumos, lai veicinātu veik- par Smiltenes HES, ūdens apgādi,
Tiekas novada citos
smīgu un vienotu sadarbību, tūrisma attīrīšanas sistēmu, kanalizāciju un
attīstības veicināšanai mūsu novadā. tās attīrīšanas procesiem. Ekskurtūrisma
sijas laikā bija iespējams ielūkoties
Ekskursija
Brutuļu attīrīšanas stacijā un redzēt
uzņēmēji
attīrīšanas procesu klātienē.
„Ūdens ceļš
10. aprīlī Smiltenes novada
Smiltene –
Tūrisma informācijas centrs or- Smiltenes
ganizēja tūrisma uzņēmēju sapiestāj, lai
nāksme, kuru apmeklēja 20 da- pusē”
lībnieki – tūrisma uzņēmēji, pašatpūstos!
valdības un mediju pārstāvji.
30. aprīlī Smiltenes novada
Klātesošos iepazīstināja ar iepriekšējā periodā paveikto, kā nozīmīgāko un aktuālāko minot dalību
starptautiskajās tūrisma izstādēs,
Smiltenes novada ceļveža izveidi,
skolēnu ekskursiju piedāvājuma izstrādi pa Smiltenes novadu, Smiltenes pilsētas reklāmas banera un mobilās tūrisma lapas (mobile.smiltene.
lv) izveidi u.c. Sanāksmes laikā tika
spriests par daudziem svarīgākajiem
un aktuālajiem jautājumiem. Tūrisma uzņēmēji tika aicināti iesaistīties
akcijā „Atvērtās dienas laukos’’, rosināti kopīgi piedalīties un prezentēt
Smiltenes novada aktīvās atpūtas
piedāvājumu pasākuma „Rīgas sporta nakts’’ ietvaros, kā arī iesaistīties

Tūrisma informācijas centrā notika izloze, kurā noskaidroja 17
laimīgos, kas bija piedalījušies
„Lielajā talkā” un 3. maijā devās
izzinošā ekskursijā „Ūdens ceļš
Smiltenes pusē”. Kopumā saņēmām
261 aizpildītu kuponu no Smiltenes
novada talkošanas vietām.
Tūrisma informācijas centra
veidotā ekskursija saistīta ar Lielās
talkas tēmu „Tīra Baltijas jūra sākas
tavā vannas istabā”. Ekskursijas laikā dalībnieki iepazinās ar ūdens ceļu
no zemes dzīlēm līdz mūsu mājokļiem un tā nokļūšanu atpakaļ dabā.
Uzzināja par ūdens nozīmi dabā un
cilvēka organismā, Abula upi un uz
tās uzstādināto ezeru kaskādi, kā arī

Rīga – Veclaicene šosejas A2
stāvlaukumu malās, braucot no
abām pusēm pirms pagrieziena uz
Smilteni, izvietoti baneri, kas aicina braucējus piestāt, lai atpūstos
un izbaudītu Smilteni un tās piedāvājumu. Reklāma atspoguļo Smilteni kā krāšņu un ziedošu pilsētu, kas
piedāvā dažādas atpūtas iespējas un
nepieciešamo servisu ceļotājiem.
Trīs valodās uzsvērts galvenais, ar
ko Smiltenes pilsēta lepojas – skaistā
vide, aktīvās atpūtas iespējas un bagātā kultūra. Savukārt plakāta lejas
daļā ir vizuāls aicinājums noskenēt
QR kodu un atvērt Smiltenes mobilo lapu (mobile.smiltene.lv), kur
iepazīt Smiltenes pilsētas un tuvākās

Sagatavoja:
Modris Apsītis,
Smiltenes novada Tūrisma
informācijas centra
Tūrisma specialists
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Kultūra

Noskaidroti Smiltenes novada Cāļi 2014

Otrajās Lieldienās, 21. aprīlī,
Smiltenē notika ikgadējais mazo
vokālistu konkurss „Smiltenes
novada Cālis 2014”, kura mērķis
ir veicināt pirmsskolas vecuma
bērnu muzikālo spēju attīstību,
pilnveidot uzstāšanās iemaņas un
skatuves kultūru, sekmēt latviešu
komponistu dziesmu un latviešu
tautas dziesmu apgūšanu.
Šogad salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, dziedātājus konkursam izvirzīja un pieteica Smiltenes
novada pagastu un pilsētas kultūras
iestāžu vadītāji, kas konkursa kārtībā

savos pagastos un Smiltenes pilsētā
noteica labākos mazos vokālistus,
kuri saņēma ceļazīmi uz „Smiltenes
novada Cālis 2014”. Par galveno cāļa
titulu trijās vecuma grupās sacentās
25 Smiltenes novada mazie cālēni
vecumā no 2 līdz 7 gadiem.
Mazo konkursantu vērtēšana
notika desmit punktu sistēmā, ņemot
vērā skatuves kultūru, radošo pieeju
priekšnesumam un repertuāra izvēli atbilstoši vecumam un vokālajām
spējām. Mazo vokālistu sniegumu
vērtēja profesionāla žūrija – Smiltenes pūtēju orķestra vadītājs Pēteris

Vilks, bijušais Smiltenes
pilsētas Kultūras centra
mākslinieciskās
daļas
vadītājs, mūziķis Juris
Rozenbergs, Fonda „Pasaku nams bērniem” dibinātāja un valdes locekle
Baiba Sirmoviča, Priekuļu Kultūras
nama mākslinieciskās daļas vadītāja,
Cēsu karmīnkrāsas kora dalībniece
Gunita Bārda.
Galveno titulu „Smiltenes novada Cālis 2014” jaunākajā vecumu grupā (2–3 gadi) saņēma trīsgadīgā Keita Kalniņa no Palsma-

nes pagasta. Vēcāki Keitu raksturo
kā atraktīvu trīsgadnieci ar raksturiņu! Dziedātgriboša, patīk dejot un
iet rotaļās. Konkursā Keita dziedāja
dziesmiņu „Vinnijs Pūks”, vokālais
pedagogs Laura Līdaciņa.
Četru līdz piecu gadīgo vecuma grupā Cāļa titulu ieguva piecgadīgā Tīna Rieksta no Smiltenes
pagasta. Tīna vienmēr ir dzīvespriecīga un mīļa meitene. Viņai patīk dziedāt, kustēties, smaidīt
un svinēt svētkus. Konkursā
Tīna izpildīja dziesmu „Cāļus
skaita rudenī”, sagatavoties
konkursam palīdzēja vokālais pedagogs Eva Uldriķe.
Jāpiebilst, ka Tīna Cāļa titulu ieguva jau otro reizi,
pirmā reize bija 2012.
gadā, kad Tīna ieguva
Cāļa titulu jaunākajā
vecumā grupā.
Vecākajā grupā (6 –7 gadīgo vecuma grupa) Cāļa titulu ieguva sešgadīgais
Emīls Čukurs no Smiltenes. Emīls ir atraktīvs, aktīvs
un zinātkārs puika. Viņam ir
laba humora izjūta. Patīk sportot – braukt ar riteni, skrejriteni, spēlēt futbolu. Viņš dejo
„Dadzīšos”, mācās vācu valodu. Labprāt palīdz saimniekot
virtuvē. Emīlam patīk rotaļāties ar
mašīnām un LEGO konstruktoriem,
it īpaši viņam patīk domāt un salikt
no LEGO klucīšiem jaunas mašīnas.
Ļoti patīk braukt ar traktoru. Emīls
ir muzikāls – dzied ansamblī „Šurumburums” jau ceturto gadu. Kad
paaugsies, pūtīšot lielo tauri. Kon-

kursā Emīls bija sagatavojis teatralizētu uzvedumu, izpildot dziesmu
„Ūsainā puķe”, vokālais pedagogs
Eva Uldriķe.
Paldies visiem mazajiem konkursantiem par patiesi skaistiem un
priecīgiem priekšnesumiem.
Emīlijai Ješkinai (2 g.)
Reičelai Vītolai (2 g.)
Ketijai Annai Masaļskai (3 g.)
Paulai Šūtelei (3 g.)
Evijai Čerņakovskai (4 g.)
Megijai Ķesterei (4 g.)
Sārai Kļaviņai (4 g.)
Mišelai Jakimenko (4 g.)
Egilam Jorenam Melbārdim (4 g.)
Dārtai Balodei (5 g.)
Keitai Vaitkunai (5 g.)
Valteram Kveldei (5 g.)
Adrianai Marikai Sausai (5 g.)
Rūtai Priedītei (5 g.)
Tomasam Šalderim (6 g.)
Martai Nēgelei (6 g.)
Leo Lucānam (6 g.)
Sanijai Kaņipovai (6 g.)
Anetei Stabiņai (6 g.)
Enijai Annai Martinsonei (7 g.)
Annijai Sīpolai (7 g.)
Ancei Kukainei (7 g.)
Paldies vecākiem par ieguldīto
darbu un pacietību bērnus pucējot
un gatavojot konkursam, vešanu uz
mēģinājumiem un par pacietīgo un
sirsnīgo jušanu līdz konkursā. Paldies
pedagogiem par personīgo ieguldījumu un atdevi ar kādu jūs gatavojiet
mazos dziedātājus konkursam. Paldies jums visiem kopā par skaistiem
svētkiem, ko mums izdevās radīt!
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Koris „Pakalni” viesojas
„Gada izrāde 2013” – Smiltenes
sadraudzības pilsētā Villihā Tautas teātra iestudējums „Pusdūša”
Gada sākumā Smiltenes kul- sarunas. Par kora viesošanos Vācijā

tūras centra jauktais koris „Pakalni” saņēma ielūgumu no Villihas (Willihas) kora „Laudate”,
kas ir seni mūsu kora draugi.
Ar Smiltenes novada domes atbalstu no 30. aprīļa līdz 4. maijam
bijām Vācijā. Tikām ļoti sirsnīgi
uzņemti viesģimenēs un jutām lielu
gādību un uzmanību visu viesošanās laiku. Kopīgi ar vācu draugiem
1. maijā sniedzām koncertu Nerzenes pilī un 3. maijā muzicējām
dievkalpojumā. Mūs vienoja kopīga
dziesma, draudzība un patīkamas

ziņu raidījumā informāciju sniedza
arī WDR 7 televīzijas kanāls.
Ciemojoties guvām daudz jaunu
iespaidu un izbaudījām atkalredzēšanās prieku. Tagad gaidām vasaru,
kad daļa no mūsu draugiem brauks
uz Smilteni.
Par jauko ceļojumu liels paldies
Smiltenes novada domei, Kultūras
pārvaldei un ikvienam, kas palīdzēja
realizēt ieceri doties uz Villihu.
Kora „Pakalni” vārdā
Vinete Brunovska

Smiltene patiesi var lepoties
ar tās amatiermākslas kolektīvu ieguldīto darbu, paveikto un viņu panākumiem. Esam lepni, ka tieši no
Smiltenes nāk viens no labākiem
bērnu un vidējās paaudzes deju kolektīviem, viens no labākajiem pūtēju orķestriem Latvijā un arī viens no
labākiem amatiermākslas teātriem,
jo par 2013. gada labāko Latvijas
amatierteātru izrādi skatē „Gada izrāde 2013” atzīts Smiltenes Tautas
teātra iestudējums Paula Putniņa lugai „Pusdūša”, par gada režisoru nominēts Agris Māsēns, gada aktieris
– Aigars Veldre par Zigmunda lomu,
gada aktrise – Dace Purvlīce par
Dzidras lomu. No septiņām nominācijām četri galvenie tituli Smiltenes
Tautas teātra komandai – izcili!
Latvijas amatierteātru iestudējumu skates „Gada izrāde 2013” fināli
notika trīs dienas – 9. aprīlī Balvu
Kultūras un atpūtas centrā, 12. un
13. aprīlī Rīgā, Dailes teātrī. Finālā
tika izrādīti 12 labākie amatierteātru
iestudējumi, kas tika noskaidroti skatēs Latvijas reģionos. Fināla izrādes
vērtēja Latvijas teātra profesionāļi:
režisori Māra Ķimele, Mihails Gruzdovs un Juris Jonelis, kā arī teātra
zinātniece, mākslas zinātņu doktore

Edīte Tišheizere un Latvijas Kultūras
akadēmijas rektors, profesors Jānis
Siliņš. Smiltenes Tautas teātris savu
iestudējumu „Pusdūša” izrādīja pēdējā dienā, klātesot arī lugas autoram
Paulam Putniņam, kas bija divtik
atbildīgi un emocionāli. Pēc izrādes
viņa meita pateicās režisoram Agrim
Māsēnam un piebilda, ka tēvs bija
aizkustināts, iepriecināts un saviļņots
par redzēto.
Fināla izrāžu gala rezultātu paziņošana notika nākamajā dienā, 14.
aprīlī. Sveikt un sumināt kolektīvu
šajā dienā devās arī Smiltenes novada domes pārstāvji – domes priekšsēdētājs Ainārs Mežulis un Finanšu

nodaļas vadītāja Līvija Trapane.
Smiltenes Tautas teātra aktieri
par triumfu ir patiesi gandarīti un laimīgi. Dace Purvlīce atzina, ka jūtas
nereāli, ka tas notiek tieši ar viņu.
„Tad, kad mēs tur bijām, palīdzēja
Dievs un tie svētie Dailes teātra skatuves dēļi un cilvēki, kas bija atnākuši, kas ļoti labi saprata izrādi un deva
tādu impulsu!”
Agris Māsēns atzīmēja, ka pa
šiem gadiem ir izveidojies brīnišķīgs
kolektīvs, kas var darīt lielas lietas.
„Man ir liels prieks par savu kolektīvu! Gadu uz gadu esam nopietni un
cītīgi strādājuši un kaut kad tam bija
Turpinājums 8. lpp.
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Turpinājums no 7. lpp.

jārezultējas – kādā patīkamā notikumā. Rīgā spēlēt bez šaubām ir lielāks
stress, liekāks uztraukums aktieriem,
lielāka atbildības sajūta, taču pēc
publikas reakcijas spiežot, izrāde bija
laba. Rīgā publika bija ļoti atsaucīga,
kas ik pēc piecām minūtēm smēja un
plaudēja!”
Jautāju, kā režisoram vienmēr

izdodas nokomplektēt tik spēcīgu
aktieru sastāvu un atklāt jaunos talantus. Agris stāsta, ka vairāk vai
mazāk palīdz intuīcija, kā arī brīnišķīgs palīgs ir režisora asistente
Zinaida Bērza, viņa vienmēr atrod
un atved jaunus, mūsu pašu cilvēkus
– pie mums spēlē aktieri no Palsmanes, Mēriem, Blomes. Režisors pie-

bilsts un vēlas atvainoties vietējiem
režisoriem, ka speciāli aktieri netiek
atvilināti no viņu kolektīviem, viņi
paši nāk pie mums un lai viņi piedod
par to. Savukārt par Aigara un Daces
aktierspēli režisors saka, ka viņi jau
strādā profesionālā līmenī, ko arī atzīmēja Rīgas žūrija.
Režisors Agris Māsēns stāsta,

2014. gada 9. maijs
ka šis ir tikai sākums, jo jau rudenī
plāno iestudēt lielo pasaules klasiku,
sīkāk gan vēl nevēlējās atklāt detaļas, jo svarīgi ir, kā veidosies ansamblis un kā tiks sadalītas lomas,
jo amatierteātros ārkārtīgi svarīgs ir
lomu sadalījums. Ja izdodas katrai
lomai precīzi atrast personāžu, tēlotāju, tad arī ir garantēti pavisam citi

panākumi izrādei.
Tikmēr jau maijā beigās un jūnijā skatītāju vērtēšanai tiks nodota
jauna brīvdabas izrāde, Annas Brigaderes komēdija „ Sievu kari ar Belcebulu”.
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Izglītība
Smiltenē
viesojas brāļi
Šici

29. aprīlis Smiltenes Centra
vidusskolas skolēniem bija īpaši gaiša un saulaina, jo viņiem
bija vienreizēja iespēja satikt
slavenos vairākkārtējos olimpiskos medaļniekus: brāļus Juri un
Andri Šicus.
Brāļi Šici ir piedalījušies
pavisam trijās Ziemas Olimpiskajās spēlēs (2006. g., 2010.
g., 2014. g.). 2006. gadā Turīnā ieņēmuši septīto vietu divnieku sacensībās, pēc četriem
gadiemVankūverā izcīnījuši otro
vietu (sudraba medaļu), kas bija
pirmā sudraba medaļa Latvijai
Ziemas Olimpiskajās spēlēs pēc
neatkarības atjaunošanas. Un šogad Sočos brāļi izcīnījuši bronzas medaļu divniekos, tādējādi
kļūstot par pirmajiem latviešiem,
kas Ziemas Olimpiskajās spēlēs
izcīnījuši vairāk nekā vienu medaļu.
Vispirms slavenie brāļi pastāstīja skolēniem nedaudz par
savām dzīves gaitām, skolas gadiem un kā sākuši nodarboties
ar sportu. Bet tad sekoja interesantākā daļa, ļaujot skolēniem
pašiem aptaustīt un apskatīt īstu
kamaniņu sporta inventāru – sākot no cimdiem, sporta tērpa,
aizsargķiveres un beidzot ar pašām kamaniņām. Iesākumā brāļi
paši nodemonstrēja, kā pareizi
jāiekāpj un kāda poza jāieņem
kamaniņās. Bet pēc tam jau to
varēja pamēģināt visi, kuri vien
vēlējās. Un interesentu tiešām
netrūka – ap kamaniņām veidojās
garas rindas. Savukārt otra rinda
izveidojās ap pašiem brāļiem
Šiciem, kuri nenoguruši dalīja
autogrāfus. Skolēni vēlējās, lai
mūsu slavenie sportisti parakstās ne tikai uz viņu fotokartītēm,
bet arī uz krekliņiem, cepurītēm,
blociņos utt. Īpašu skolēnu sajūsmu izsauca olimpisko medaļu
apskate, bērni tās varēja arī uzlikt kaklā un nofotografēties.
Paldies brāļiem Šiciem par
vērtīgo informāciju, lai spētu
saprast, cik patiesībā lielu ieguldīto darbu prasa šis sporta veids.
Mēs ar jums lepojamies!
Elīna Kubuliņa-Vilne

Robeža kā iespēja Latvijas – Igaunijas projektā
„ Jaunieši sadarbojas”

No 2014. gada 22. aprīļa līdz
2015. gada 21. jūnijam Latvijas
Kopienu iniciatīvu fonds sadarbībā ar diviem Latvijas partneriem – Naukšēnu pašvaldību un
Smiltenes Ģimnāziju – un diviem
Igaunijas partneriem – Varstu
vidusskolu un Parksepa vidusskolu- īsteno projektu „Jaunieši
sadarbojas”.
Projekta mērķis ir Latvijas un
Igaunijas pierobežas jauniešu sadarbības veidošana un veicināšana, izglītojot viņus par kaimiņvalsts kultūru, kā arī par izglītības un darba
iespējām. Un, izmantojot pierobežas
skolu sadarbību abās valstīs, veicināt
dialogu un kopienu sadarbību ilgtermiņa attīstībai. To plānots sasniegt
vidusskolēnu izglītojošu sadarbības
aktivitāšu veidā divās Igaunijas un
divās Latvijas kopienās.
Projektā plānotas gan izglītojo-

24. aprīlī notika mūsu novada skolu 1. un 2. klašu skolēnu
pāru Zināšanu turnīri un 4. klašu skolēnu latviešu valodas olimpiāde. Šajos pasākumos bērniem
bija iespēja parādīt savas zināšanas un erudīciju.
Zināšanu turnīrs notiek pa
darbstacijām – katrā stacijā jāizpilda viens uzdevums piecu minūšu laikā. Protams, ka uzdevumi
ir dažādas grūtības pakāpes. Kas
vienam pārim šķiet viegls, citam
sagādā grūtības. Veiksme atkarīga
arī no lasītprasmes un uzdevuma
izpratnes. Katrs pāris startē nevis
ar saviem vārdiem vai skolas nosaukumu, bet ar pašu izdomātu pāri
raksturojošu nosaukumu. 1. klašu
konkursā uzvarēja „Ugunsliesma”
no Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas (Karīna Fjodorova un Sabīne Lapiņa), „Pūcītes” no Smiltenes
Centra vidusskolas (Jasmīna Pakalne un Jānis Ošiņš) un Palsmanes
pamatskolas „Cīrulīši” (Džeina
Ikkerte un Ernests Grišjānis). No
pirmajām vietām nedaudz atpalika
„Gudrīši” no SCV (Patriks Kārlis
Kalniņš un Lauma Šeptere), „Blomes strazdi” (Evelīna Daldere un
Ričards Āgaris), Launkalnes „Zibens” (Daniels Ozoliņš un Artūrs
Nils Namnieks), „Fantastiskais
divnieks” no Variņiem (Mareks
Tupmacis un Rodrigo Ķikulis) un
„Kārlis un Dāvis” no Smiltenes
Trīs pakalnu sākumskolas.
Daudzi šā gada otrklasnieki
konkursa gaisotni bija izbaudījuši
jau iepriekšējā gadā kā pirmklas-

šas un radošas nometnes, gan kultūras iepazīšana, dalībniekiem
viesojoties kaimiņvalstu skolās, uzņēmumos un apskates vietās. Jaunieši piedalīties interaktīvās nometnēs, kuru
laikā dalībniekiem būs iespēja attīstīt sadarbības prasmes, veidot starpkultūru dialogu un radoši darboties
kopā ar pārrobežas vienaudžiem.
Projektā plānoti arī audiovizuālās apmācības kursi, kur jaunieši
apgūs filmu veidošanas iemaņas ar
mērķi veidot 4 dažādas filmas par
sev aktuālu tēmu. Šīs filmas, kopā
darbojoties, veidos paši projekta
dalībnieki un tās parādīs jauniešu
skatījumu uz dzīvi laukos, iespējām,
izaicinājumiem un motivāciju sadarbībai ar jauniešiem pārrobežā.
Projekta laikā jauniešiem būs
iespēja apgūt igauņu un latviešu
valodu, kas sekmēs turpmāko sadarbību jauniešu vidū arī pēc projekta
beigām. Ilgtermiņā skolēni apgūs
pierobežas kopienu dzīves ekonomiskās, sociālās un kultūras priekš-

rocības, kas sekmēs viņu turpmāko
ieguldījumu dzimto kopienu attīstībā un atturēs no migrācijas.
„Pierobežas reģioni varēs attīstīties tikai tad, ja tajos dzīvojošie
jaunieši vēlēsies turpināt dzīvot un
strādāt savā dzimtajā novadā. Jauniem cilvēkiem ir jārada interese
un jāsniedz informācija par iespējām iegūt izglītību un strādāt, veicinot vēlmi palikt un iesaistīties reģionu sociālajos un ekonomiskajos
procesos. Šāds projekts jauniešiem
dod iespēju ne tikai iepazīt pārrobežā sniegtās iespējas darbam un
izglītībai, ber arī vienaudžiem rada
iespēju labi pavadīt laiku un iegūt
jaunus draugus, nodibinot ilgtermiņa kontaktus” atzīst Elita Uzulēna,
projekta „Jaunieši sadarbojas” vadītāja.
Projekts „Jaunieši sadarbojas”
tiek īstenots Igaunijas – Latvijas
pārrobežu programmas ietvaros, to
finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
Papildu informācija par
LKIF:

Zināšanu parāde

nieki, tādēļ izbrīnu neradīja pirmo
3 vietu ieguvēji. Uzvarētājpāris
Tomass Veismanis un Rūdolfs
Rudzītis no Trīs pakalniem ar ļoti
interesanto nosaukumu „Die sambreros” visus uzdevumus paveica
simtprocentīgi. Arī 2. vietas ieguvējas „Sikspārnītes” Una Gaine un
Katrīna Bērziņa no tās pašas skolas

un 3. vietas ieguvēju Centra
vidusskolas „Matemātiķu”
pārstāvis Kristers Krauklis
šajā konkursā jutās kā zivis
ūdenī. Vienīgi „Matemātiķu” otrai pusei Reinim
Martinsonam šī bija pirmā
konkursa pieredze. Ļoti
labu erudīciju rādīja arī
„Centrīši” Kate Kadiķe un
Ritvars Bole, Palsmanes
„Bārbijas” Deina Mize un Linda
Lejasmeijere, Grundzāles „Zvaigznītes” Agnija Kalēja un Laura
Andersone, Launkalnes „Cietie

rieksti” Ralfs Liepiņš un Ralfs Blūmenfelds, „Blomes cīrulīši” Sandis
Auza un Amanda Vaidre un Bilskas

Latvijas Kopienu iniciatīvu
fonds darbojas vietējās attīstības
veicināšanai, atbalstot kopienu iniciatīvas sociālā atbalsta un integrācijas, veselības veicināšanas, mūžizglītības jomās. Šiem nolūkiem
LKIF piesaista līdzekļus no individuāliem ziedotājiem, uzņēmējiem,
valsts, struktūrfondiem un citiem
avotiem.
Izvērtējot projektus un lemjot
par atbalstu, LKIF būtisku nozīmi
pievērš tam, lai projekta īstenošanā
būtu iesaistīta vietējā pašvaldība un
iedzīvotāji.
Kopš 2005. gada LKIF ir atbalstījis 230 dažādas kopienu iniciatīvas, tostarp uz jauniešu nodarbinātību un interešu izglītību vērstus
pasākumus, senioru, jauno māmiņu
veselības un dzīves kvalitātes uzlabošanas pasākumus, nometnes
īpašajiem bērniem un skolu atbalsta
biedrību aktivitātes.
Sabīne Šmite,
LKIF sabiedrisko attiecību
speciāliste

„Saules zaķi” Evelīna
Vilne un Aleksis Lapiņš.
Ja pirmklasnieku un otrklasnieku
Zināšanu
turnīrā
darbošanās notika
pāros un, ko nezināja viens, otrs varbūt
zināja, tad 4. klašu
latviešu valodas olimpiādes telpā
valdīja pilnīgs klusums un gaisā
bija jūtama milzīga koncentrēšanās
deva. Te katrs rādīja savas individuālās zināšanas. Izrādās, ka labāk
latviešu valodu mūsu skolās pārzina meitenes, jo starp olimpiādes
dalībniekiem bija tikai viens stiprā
dzimuma pārstāvis – Deniss Jakovļevs no Trīs pakalnu sākumskolas.
Pēc diezgan gara un ne viegla darbu labošanas procesa tika noteiktas
4. klašu latviešu valodas olimpiādes
uzvarētājas: 1. vieta Santai Vinterei, 2. vieta Diānai Ģērmanei (abas
Smiltenes Trīs pakalnu sākumskola), 3. vieta Grundzāles
pamatskolas skolniecei
Ancei Bērziņai.
Lai ikvienu skolēnu
sagatavotu šim pasākumam, daudz darba iegudījuši viņu vecāki un
it īpaši – skolotāji, tādēļ
liels jums paldies, mīļās
kolēģes!
Vita Leite,
Smiltenes novada
sākumskolas skolotāju metodiskās
apvienības vadītāja
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Smiltenes novada Domes Vēstis

2014. gada 9. maijs

Ļoti zaļa Zaļā ceturtdiena jeb „no sēkliņas
līdz jaunam mežam”
5. klašu skolēni 17. aprīlī, pateicoties Strenču MRS vadītāja Andra
Krastiņa ierosmei un atbalstam, devās mācību ekskursijā, lai iepazītu
meža nozari.
Trīs svarīgās „pieturas”: Strenču
kokaudzētava – viena no Eiropā modernākajām jaunā meža audzētājām;
Strenču MRS darbs mežā – mežizstrādes tehnikas koku gāzēja un pievedējtraktora jaudīgā darbība; Jauno
kociņu stādīšana cirsmā.
Dažu skolēnu domas:
Roberts Kundziņš: „Ekskursija
bija fantastiska, savādāka kā citas
reizes. Es tik daudz ieguvu, iemācījos. Vislabāk man patika stādu savākšana un eglīšu stādīšana. Es iegādājos
ciedrupriedi savām mājām.”
Agnis Bārda: „Uzzināju, ka eglīšu stādus ievasko, pirms tie aizceļo
no kokaudzētavas. Ka vienā siltumnīcā ieaug vairāk kā miljons stādu.
Es gribētu iemācīties tur strādāt.”
Estere Žēbina: „Man visvairāk
patika, kā audzē mazās eglītes milzīgā siltumnīcā un ieguvu atziņu, ka
par koku stādiņiem ir ļoti labi jārūpējas”.
Amanda Hirte: „Kad iegāju iekšā siltumnīcā, tā izskatījās tik liela kā
stadions!”
Vilnis Buldurs: „Varējām iztēloties, kā no stādiņa izaug viss mežs.
Ļoti patika, ka varējām izmēģināt
pasēdēt meža traktorā.”
Toms Taurenis.: „Man patika novērot, kā cirsmā egles ņēma ar traktoru ārā. Es uzzināju, kā jāstāda koki,
lai atkal izaugtu mežs. Mēs katrs iestādījām dažas eglītes.”
Kristīne Būce.: „ Ekskursija bija

Ģimnāzisti savu skolu 105
gadu jubilejā sveic ar darbu ,,Kur
Smiltenes ģimnāzijas dvēsele”.
Otrajā semestrī šie vārdi klasēs
izskanējuši ne vienu reizi vien un
rosinājuši katru skolēnu veikt
savu domu meklējumus. Beigu
pieturzīmi darba autors varēja izvēlēties pats: likt jautājuma zīmi,
uztvert kā apgalvojumu, izvēlēties
daudzpunkti. Arī darba forma autora paša ziņā: jaunrades darbs
vai viedokļa izpaudums, plašāks
pārspriedums.
Paveiktā rezultātā skolas bibliotēkā ir izveidots Smiltenes ģimnāzijas skolēnu rakstisks un daudzos
darbos māksliniecisks vēstījums nākamajām paaudzēm. Skolēnu darbi
ir saturā daudzveidīgi, pārdomām
rosinoši, un paši skolēni saka – šim
krājumam vērtība pieaug ar katru
dienu. Daļa domu no skolēnu darbiem ir nokļuvušas pie lasītājiem
ar Smiltenes ģimnāzijas jubilejas
izdevumu, daļa – tagad ar ,,Domes
Vēstīm”. Vēl top literārās jaunrades
publikācijas: skolēnu radošie meklējumi dzejā, prozā. Varu teikt, manas
skolas dvēsele ir tās darbīgumā.
Es tagad te mācos un esmu
lepna par to. Mani vecāki un
vecvecāki šeit ir mācījušies, un
par to es priecājos. Smiltenes ģimnāzijas dvēsele esam mēs visi kopā,
mēs skolā mācāmies un pavadām te
dienas lielāko daļu. Mēs aizpildām to

Par pelēm un sieru

5. aprīlī Smiltenes Trīs pakalnu
sākumskolas trešās klases skolnieki
devās ekskursijā uz Valmieras Drāmas teātra izrādi „Visām pelēm garšo siers!”. Izrāde bija par divu peļu
ģimeņu sadzīvošanu. Divas naidīgas
peļu ģimenes, viņu bērnu mīlestības
vārdā, ar Mura Bura palīdzību izlīga
mieru. Un viens ir skaidrs, visām pelēm garšo siers!
Pēc izrādes devāmies uz Valmieras piena kombinātu. Mana māmiņa
Ligita Meldere bija noorganizējusi
mums iespēju iepazīt piena pārstrādes procesu. Mēs sadalījāmies divās
grupās un uzvilkām spectērpus. Ekskursiju vadīja Ligita un Krista. Ražo-

ļoti interesanta, jo tas bija dabā. Mēs
aizbraucām uz mežu un varējām aplūkot lielās meža mašīnas. Iesaku
visām klasēm aizbraukt uz Strenču
kokaudzētavu!”
Roberts Kaļickis: „Visvairāk
man patika, kā zāģēja kokus un izveda tos. Es iedomājos, ka es tur strādāju. Es biju laimīgs!”
Mēs sakām paldies par rūpīgi

saplānoto dienu, garšīgajām pusdienām un iespēju droši un ieinteresēti
pavadīt šo dienu!
Ir iesēta arī mūsu prātos kāda
sēkliņa – atziņa, ka nākotnē mūsu
rokām un prātam būs darbs Latvijā!

ar smiekliem, prieku un balsīm. Bez
dvēseles skola vairs nebūtu skola.
Paula Raiskuma, 7.a

jā, kas izjūt gandarījumu, katru rītu
ienākot pa skolas durvīm. Tā rodas
mūsu domās un darbībās. Ja skolēns
spēj saskatīt dvēseli sevī, viņš to arī
spēs saskatīt skolā.
Sandija Gotmane, 9.a

Smiltenes Trīs pakalnu
sākumskolas 5. klašu audzinātājas
un skolēni
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šanā mēs apskatījām, kā tiek ražoti
un fasēti piena produkti. Mums patika, kā veido Tetra Top pudeles un, kā
robots tās sakārto kastēs. Vēl mums
patika lielā mājas siera vanna, kur
ietilpst desmit tonnas piena. Es uzzināju, kā ražo sausā piena pulveri.
Ekskursijas noslēgumā mēs
varējām degustēt piena produktus
– sieru un jogurtu. Vēl mēs pagaršojām, kā garšo sausais piens. Citās
valstīs to izmanto kā izejvielu biezpiena, šokolādes, jogurtu, saldējuma ražošanā.
Mums visiem ļoti patika šī ekskursija!
Ainārs Melderis 3.b klase

Smiltenes AFS ziņas
2012. gadā AFS Latvija EVA
Exchange programmas ietvaros astoņas latviešu mammas, kuras savās ģimenēs uzņēmušas apmaiņas studentus, viesojās pie astoņām čehu mammām Prāgā. Pērn viņas uzņēmām no
6. līdz 13. maijam Latvijā atbildes
vizītē Smiltenē un tās apkārtnē.
No 17. līdz 24. aprīlim AFS Lat-

vija ciemojās skolotāji no Taizemes.
Smiltenes „sūniņa” skolotājus uzņēma Lieldienās.
Viesi bija sajūsmā par skaisto
Latvijas dabu, interesantām tradīcijām. Mēs uzņēmām savās ģimenēs
tālās zemes cilvēkus, kas dalījās savā
sirdsmīlestībā un daudz smaidos ar
mums.

paliek sirdīs mūžam.
Annija Albertiņa, 10.b

Skolas dvēsele ir dzīvīga un
radoša. Es ikvienā cilvēkā saskatu mazu daļiņu no skolas dvēseles. Mēs visi kopā radām šo dvēseli
un ikdienu, kurā pavadām savu laiku
kopā.
Baiba Pērkone, 12.a

Kur Smiltenes ģimnāzijas dvēsele
Ģimnāzijas direktore Velga
ir pati labākā. Viņa palīdz visur, kur vajag, un var pateikt ko
skaistu – viņa ir patiesā ģimnāzijas
dvēsele.
Krists Ūdris, 7.b
Skola ir spēcīga un intelektuāla vieta, un uz to katru dienu
dodas daudz cilvēku, kas mēģina
no skolas iegūt pašu labāko – zināšanas dzīvei. Svarīgs ir ikkatrs skolotājs, skolēns un skolas darbinieks.
Nozīmīgas ir skolas dežurantes,
kas, sagaidot katru cilvēku, kurš ienāk pa šiem zinību vārtiem, sniedz
atvērtu smaidu. Smiltenes ģimnāzija būs tik ilgi, cik ilgi būs skolēni un
skolotāji – patiesā skolas dvēsele.
Matīss Velps, 8.a
Dvēseles siltumu var izjust,
kad sasniedzam arvien jaunus
mērķus, izdarām labus darbus,
palīdzam citiem. Man ir svarīgi apzināties savas skolas dvēseli. Es to
izjūtu, kad palīdzu skolai pilnveidoties, cenšos sasniegt savus mērķus.
Loreta Drone, 8.b
Smiltenes ģimnāzijas dvēsele slēpjas katrā skolēnā, kurš
Smiltenes ģimnāziju var nosaukt
par savu skolu, skolēnā vai skolotā-

Skolas dvēsele ir tā, kas mūs
ved no tagadnes uz nākotni. Tā
ir kā karogs. Skolas karogs ir
zilā un dzeltenā krāsā, kas simbolizē gaismu un, manuprāt, arī dvēseli.
,,Skola sirds un prāta gaismai,” –
tāds ir skolas moto.
Inese Gailuma, 9.b
Ģimnāzija ir labākā skola,
kurā esmu mācījies. Eju uz šo
skolu ar lielu prieku un vienmēr
šeit jūtos labi. Dvēsele ir tā, kas satur visus kopā, un bez tās nevar nekas pastāvēt.
Jānis Skraustiņš, 9.c
Es zinu: manas skolas dvēsele ir cilvēkos, kas dodas šai
skolai cauri kā ceļinieki. Un,
kad esi tālumā, tad tā liek par sevi
manīt, ka daļu dvēseles esi sev līdzi
paņēmis.
Mārcis Ivanovs, 10.a
Smiltenes ģimnāzija ieliek gabaliņu savas dvēseles
katrā no mums. Tās dvēsele
ir kā saules stars lietainā dienā,
kas dod spēku cīnīties un nekad
nepadoties. Šis dvēseles gabaliņš

Man patīk vērot savu skolu un apbrīnot tās varenību
un skaistumu. Uz stipriem pamatiem atrodas varena ēka. Gadu
vēji to ir norūdījuši. Kad tuvojas
vasara, tā kļūst domīga un skumja,
jo uz brīdi sastingst skolas dvēsele
un pieklust skolas skanīgā balss.
Bet septembrī tā uzzied atkal no
jauna.
Marta Velpe, 11.a
Skolas dvēselīte citreiz ir
ļoti klusa un mierīga, bet citreiz
ir nemierīga un trakulīga, tomēr
tā vienmēr ir pilna ar atmiņām un
skolas laika piedzīvojumiem.
Liene Zirdziņa, 11.b
Manas skolas dvēsele ir vecajā korpusā. Tas ir pamats un
sākums skolai šai vietā. Šeit ir
mana pirmā klases telpa Smiltenes
ģimnāzijā. Tieši tāpēc man šī daļa
ir tik ļoti svarīga.
Dārta Meldere, 11.b
Droši varu teikt, ka Smiltenes ģimnāzijas dvēsele ir bijušie
absolventi, kas jūtas pateicīgi
skolai par dotajām zināšanām, apciemo skolu salidojumos un ne tikai
tad. Smiltenes ģimnāzija ir tas, ko
mēs radām ap sevi.
Anna Melānija Skadiņa, 11.c

Kur tā ir, tava dvēsele, mana
skola? Vai tā mainās līdzi skolēniem? Vai arī pretēji – tā maina
katru, kas ienāk skolā? Brīdī, kad visi
dziedam skolas himnu, es jūtu, kā skolas dvēseles stīga skan, kā tā strāvo
katrā ģimnāzistā: ,,Uz sārtām kļavu
lapām ievas zied..” Jā, te satiekas
laiks. Te debesis pieskaras zemei...
Laura Akmentiņa, 12.b
Skola atgādina katram Smiltenes ģimnāzijas skolēnam par
viņa piederību. Skolas dvēsele
esam mēs – tie esam mēs, kuri nesuši
mūsu skolas vārdu plašajā pasaulē,
kuri radījuši jaunas paražas un uzturējuši skolas garu jau 105. gadu.
Toms Bogdānovs, 12.b
Ir paskrējis daudz dažādu
mirkļu, kas asociējas tikai un
vienīgi ar šo skolu. Skolas dvēsele
vienmēr būs pati skola ar tās pagalmu
un stadionu, bērzu birzi. Skola ir pieredzējusi daudz, un tas arī šeit paliek.
Tā ir vieta, kur gribēsies atgriezties.
Liene Cīrule, 12.c
Sagatavoja Jana Vīksna
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Smiltenes ģimnāzijas 105. jubileja
Laika skrējienā ir pieturas –
mirkļi, kas ieskanas drošāk, mirkļi, ko ieraksta košāk lielajā vēstures grāmatā. Tāds mirklis bija arī
26. aprīlis – Smiltenes ģimnāzijas
105. jubileja.
Tā bija satikšanās Laimes
zemē – bērnībā, jaunībā, savā skolā –, ikvienam, kas šīs skolas vārdu ierakstījis savā gājumā.
Bet vispirms par svētku gaidīšanu! Svētku gaidīšanas prieks
izvērtās jauks un sirsnīgs. Ģimnāzijas skolēni rakstīja radošo darbu
„Kur skolas dvēsele?”. Šie darbi
apkopoti un lasāmi vienā lielā radošo darbu grāmatā skolas bibliotēkā.
Tāpat, gaidot skolas jubileju, tika
izdots arī skolēnu radošais žurnāls
„Vulkāns”. Paldies arī absolventiem – M. Svīķei, K. Brūvelim, M.
Locam, Ilvai Degunei un Sonorai
Dimiņai – arī viņu darbi papildina
„Vulkāna” saturu. Tapa arī skolas
jubilejas avīze, ko palīdzēja sagatavot arī skolēni.
Absolventi aktīvi piedalījās
svētku gaidīšanas priekā, sūtot
vēstules savai skolai, skolotājiem,
stāstot, kā viņiem tagad iet. Tās
atceļoja uz skolu gan elektroniski,
gan rokrakstā – un cik daudz mīļuma un pozitīvu sajūtu šajās rindās.
Paldies visiem par atsaucību! Un
arī šī bagātība ir apkopota.
Un, kā jau ierasts, skola jau iepriekš vizuāli gaumīgi un eleganti
saposās svētkiem.
Skolas koridoros tika iekārtotas
absolventu – Ilvas Degunes, Kristiānas Pavasares-Veispālas, Artas
Balodes, Egitas Podnieces un Andra
Krūmiņa – gleznu un foto izstādes.
24. un 25. aprīlis skolā bija
svētku ieskaņas laiks. Ceturtdienā –
105 apļu skrējiens apkārt skolai, bet
piektdienā ieviesām jaunu tradīciju
– sākām ar sirsnīgu, svinīgu stundu
skolai aktu zālē, tās simboliem un
vērtībām, un pēc tam visi devāmies
ārā, sadevāmies rokās un samīļojām
skolu tās jubilejā.
Pati svētku diena iesākās ar
pedagoģisko sēdi, kurā piedalījās
esošie, pensionētie un bijušie ģimnāzijas skolotāji un direktori. Tā
bija sava veida atskaites stunda par
skolas darbību un attīstību piecu
gadu garumā, tā sakot, sākam jaunu
gadsimtu. Direktores prezentācija
mijās ar dažādiem skolēnu priekšnesumiem un viesmākslinieku – Trīs
pakalnu sākumskolas ansambļa un
vijolnieču – absolventu – ansambļa
uzstāšanos.
Sākot no plks. 13:00 skolas gaiteņus un klases piepildīja absolventu
sarunas un smiekli, tikšanās ar skolotājiem. Atmiņu liesmiņas – cieņas
apliecinājums – iedegās arī Smiltenes pilsētas kapos. Bet 17.00 kultūras centrā sākās koncerts – saruna par

Savu skolu absolvēju 1993. gadā, bet joprojām to atceros ar
lepnumu, tur tika aizvadītas brīnišķīgas dienas un satikti jauki cilvēki. Joprojām dzīvoju Smiltenē un sekoju līdzi notikumiem Manā
skolā. Šobrīd Smiltenes ģimnāzijā mācās mana meita Anna,un es
esmu droša par viņu un jūtos labi, jo viņa satiek tos pašus pedagogus, pie kuriem reiz mācījos es.
Veiksmi vēlot visam skolas kolektīvam, Ilze Mūrmane
Laiks tā kā vējš aizpūtis 50 gadus, kad absolvējām Smiltenes
vidusskolu. Vidusskolas laiks, noteikti, bija viens no nozīmīgākajiem dzīves pamatu veidošanās posmiem man un maniem klasesbiedriem, Novēlējumu skolas jubilejā un mūsu klases salidojumā
– 50 gadus pēc skolas beigšanas vēlamies izteikt dzejā:
Šo vietu, kas pie skolas bērziem svēta,
Šo vietu, kurai likteņbalsis klāt,
No jaunības līdz sava mūža rietam,
Mēs savās sirdīs spēsim saglabāt.
/K. Apškrūma/
Klases kolektīva vārdā Smiltenes vidusskolas 1964. gada absolvents Jānis Staša, LLU Docents, Analītiķis – eksperts vides un
darba aizsardzībā
2005. gada vasarā pēc izlaiduma es vēl pat nenojautu, cik
krāsains un pārsteigumiem bagāts izrādīsies mans ceļš. Šobrīd,
kad pēc izlaiduma ir pagājuši gandrīz 9 gadi, jūtos nedaudz apmulsusi. Laiks paskrējis nemanot. Šķiet, vēl pirms neilga brīža
bija 10. klases pirmais septembris, kad sāku gaitas Tavās sienās,
bet vēl tikko spiedu roku augstskolas rektoram, saņemot ārsta diplomu pēc valsts eksāmena nokārtošanas
Šobrīd, skatoties uz meitiņu, pārņem dīvainas sajūtas. Gandrīz jāsaka tā – vēl vakar rakstīju kontroldarbu Tavās sienās, bet
jau rīt mana meita ar gladiolām mēros ceļu uz Ogres ģimnāziju,
lai saņemtu pirmo ābeci. Laiks nepielūdzami rit.
Paldies Tev, skola, ka sagatavoji dzīvei!
Baiba Bārtule –2005 gada absolvente

to, kā klājas skolai, ģimnāzistiem,
absolventiem. Sarunu iesāka skolotāju un kora „Lido” kopkoris, bet to
vadīja ģimnāzisti Laura un Artūrs un
absolventi Inga un Emīls. Emocionālu un jautru koncertu veidoja koris
„Lido”, dejotāji – „Dadži”, „Ieviņa”,
VIP „Ieviņa”, tāpat solisti – Dace
Upīte, Jānis Krūmiņš un Viktors
Tilčiks – dažādu gadu skolas absolventi. Paldies arī vijolniecēm, viņas
šim pasākumam sāka gatavoties jau
februārī, ﬂautistei Zanei Megnei.
Jānis Bormanis uzrunāja klātesošos
ar I. Ziedoņa tekstu.
Skaistu dāvinājumu skola saņēma no skolotājas Martas Valdēnas
meitas Gunas – 1927. gada Smiltenes valsts ģimnāzijas 8. izlaiduma
fotogrāfiju. Bet 2007. gada absolvente Sabīne Lauze skolai dāvināja
savu datortehnikā veidotu gleznu.
Koncerta noslēgumā sasaucāmies
vienā dziesmā un vienā atbildē –
mums iet labi!
Pēc koncerta pūtēju orķestra

mūzikas ritmā visi devāmies uz skolu, lai turpinātu svētkus – satiekoties
klasēs, deju zālē, koridoros, kopā
fotografējoties. 23.00 skolas pagalmā iedegās 105 lāpas un noskanēja
vecā skolas zvana uzruna, bet balle
turpinājās līdz pat rītam.
Apkopojot salidojuma reģistrāciju, redzami 605 dalībnieku ieraksti, bet vakara gaitā dalībnieku noteikti bija vairāk.
Bagātīgus dāvinājumus saņēmusi arī skolas bibliotēka – gan
enciklopēdijas un uzziņu literatūru,
gan arī oriģinālliteratūru.
Paldies visiem, kas piedalījās
gan klātienē, gan domās, jo nav jau
svarīgi, vai tikšanās notiek pavasarī
vai vasarā – galvenais ir satikties.
Skolas jubilejās par labiem laika
apstākļiem daba vienmēr parūpējas.
Uz tikšanos atkal nākamreiz!
Dagnija Feldhūne,
Smiltenes ģimnāzijas direktores
vietniece

Sports
Smiltenes novada orientieristu starti aprīlī
„Rīgas Kausi 2014”
19. – 20. aprīlī Rīgā notika
pasaules ranga orientēšanās sacensības „Rīgas Kausi 2014”, uz
sacensībām bija ieradušies 19 valstu pārstāvji. Līdz ar to dalībnieku
skaits sasniedza gandrīz 1500. Tā-

dēļ jo īpašs prieks „par” Azimuts
OK-Smiltenes BJSS sportistu veiksmīgajiem startiem. Sacensības rīkoja BJC „IK Auseklis” un Biedrība
SAA „Magnēts”, sadarbībā ar Latvijas Orientēšanās Federāciju.
Abas dienas sacensības notika

vidējā distancē. M21E grupā 68 dalībnieku konkurencē Artūrs Pauliņš
uzrādīja labāko rezultātu no Latvijas
orientieristiem, divu dienu summā
izcīnot 4. vietu. Otrs mūsu kluba
pārstāvis Artjoms Rekuņenko izcīnīja 15. vietu. Veiksmīgi startēja arī

W14 grupas (35 dalībnieces) meitenes. Agnija Caune izcīnīja 2. vietu,
Elīna Skopāne 7. vietu un Zanda
Stabiņa 12. vietu. M16 grupā 40 dalībnieku konkurencē Matīss Slikšjānis izcīnīja 3. vietu un Ilgvars Caune
9. vietu.

W18 grupā, kur šoreiz bija vienāda distance ar Elites un 20 gadīgās
grupas dalībniecēm, Pārsla Kupriša
distanci veica ar 15. rezultātu un
Arta Glāzere ar 19. rezultātu. Pieaugušo grupās labāko divdesmitniekos
ieskrēja Ieva Godiņa 11. vieta W-35,
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Jānis Nulle juniors 12. vieta M21A,
Mārtiņš Godiņš 13. vieta M40 un
Jānis Nulle 17. vieta M45.
„Lieldienu balva”
21. aprīlī Vecrīgā notika
orientēšanās sacensības „Lieldienu balva”. Sacensību centrs bija
izvietots netālu no Melngalvja
nama.
Arī šeit mūsu spēcīgākais orientierists Artūrs Pauliņš pierādīja savu
meistarību, izcīnot dalītu 1. vietu 56
dalībnieku konkurencē Elites grupā.
Artūrs uzrādīja vienādu rezultātu ar
savu komandas biedru Latvijas izlasē Andri Jubeli. Otrs OK „Azimuts”
pārstāvis šajā grupā Artjoms Rekuņenko arī startēja veiksmīgi, uzrādot
8. rezultātu.
M21 grupā Ķauķītis Ilmārs finišēja 13. vietā. W35 grupā Ievai
Godiņai 5. vieta. M35 grupā Mārtiņam Godiņam 12. vieta, savukārt
pašā daudzskaitlīgākajā grupā M45,
kurā startēja 60 dalībnieki, Mārim
Stabiņam 40. rezultāts. Šajā grupā
labākajam Latvijas orientieristam
izdevās izcīnīt tikai 8. vietu.
Jauniešu grupās Vecrīgas ielu
labirinti šoreiz mūsējiem sagādāja
vairākas kļūdas, kas ietekmēja viņu

izcīnītās vietas. W-14 grupā Agnija Caune 9. vietā,
Elīna Skopāne 12. vietā
un Zanda Stabiņa 15. vietā. M16 grupā veiksmīgākais Matīss Slikšjānis
arī uzrādīja 15. rezultātu.
W18 grupā Pārslai Kuprišai 11. vieta un Artai
Glāzerei 14. vieta.
Eiropas čempionāts
Portugālē
No Eiropas čempionāta Portugālē atgriezies
Artūrs Pauliņš. Artūrs
startēja sprintā, vidējā
distancē un stafetē. Abās
individuālajās distancēs
viņam izdevās iekļūt finālā.
13. aprīlī Eiropas
čempionātā norisinājās
sprinta finālsacensības,
kurā Artūrs Pauliņš ierindojās 45. vietā, bet otra
Latvijas pārstāve, kas
kvalificējās finālam, Laura Vīķe – 49. vietā.
14. aprīlī netālu uz
dienvidiem no Portugāles
galvaspilsētas Lisabonas
tika aizvadītas vidējās
distances sacensības, un
tajās ļoti sekmīgi startēja Latvijas izlases līderis
Edgars Bertuks, izcīnot
piekto vietu, Artūram
Pauliņam 53. vieta.
Sacensību apvidus
un distances plānojums pieprasīja
no sportistiem ārkārtīgi lielu skriešanas ātrumu un absolūtu precizitāti – katru zaudēto sekundi bija īpaši
grūti atgūt līderu līdzīgā skriešanas
ātruma dēļ.
Vīriešu stafetes komandā
no iepriekšējā Eiropas čempionātā

Augstlēkšanas sacensības telpās
Jau otro gadu Smiltenē tiek rīkotas atklātās sacensības augstlēkšanā telpās. 15. aprīlī Smiltenes sporta
hallē pulcējās 101 augstlēcējs, kuri
sacentās 4 vecuma grupās. Sacensībās
šogad piedalījās arī Jaunpiebalgas vidusskolas augstlēcēji.
Augstvērtīgāko rezultātu meitenēm uzrādīja Ieva Ābola, pārlecot 1,50
m un Mārtiņš Strazdiņš – 1,85 m jauniešu grupā.
Uzvarētāji pa grupām:
2003. – 2004. g.dz. – Hanna Gabriela Ziemiņa 1,20, Sandra Meijere
1,15 (abas Grundzāle), Sanija Reičela
Feldmane (Variņi); Andris Miesnieks
1,20 (SCV), Andis Zvirbulis (Blome),
Roberts Lazdāns 1,10 (SCV).
2001. – 2002. g.dz. – Ieva Ābola 1,50, Marta Marksa 1,40, Sabīne
Marksa 1,35 (visas SCV); Toms Jānis
Kalniņš 1,40 (SCV), Salvis Lazda 1,35
(Jaunpiebalga), Renārs Akmins 1,35
(Grundzāle).
1998. – 2000. g.dz. –Monta Veronika Meijere 1,35 (Grundzāle), Antra
Elstiņa 1,30 (Palsmane), Daniela Šakociņa 1,30 (Grundzāle); Roberts Aubēns
1,55 (Grundzāle), Kaspars Purviņš 1,55
(SCV), 3.v. Dāvids Bērtiņš (Grundzāle)
un Artis Peilāns (Jaunpiebalga) 1,50.
1994. – 1997. g.dz. – Arta Glāzere 1,20 (Jaunpiebalga), Agate Zobena
1,15 (SCV); Mārtiņš Strazdiņš 1,85,
Mārtiņš Kanders 1,80, Mikus Miķelis
Reinis 1,70 (visi ST).
Kitija Klempnere,
Smiltenes BJSS metodiķe

sestās vietas izcīnījušā sastāva bija
atlicis tikai Edgars Bertuks no Strautiņiem, kuram šoreiz tika uzticēts
pēdējais etaps, kas bija nedaudz garāks par pārējiem. Pirmo etapu veica
gaujienietis Jānis Kūms, bet otro –
grundzālietis Artūrs Pauliņš.

Pirmajā etapā pārsteidza Latvijas otrās komandas pārstāvis Dāvis
Dišlers, kurš pārliecinoši
turējās līdzi pasaules spēcīgākajiem orientieristiem
un finšēja 10. vietā, zaudējot tikai 26 sekundes
Turpat netālu bija arī pirmās komandas pārstāvis
Jānis Kūms – 12. vietā, 32
sekundes aiz līdera.
Otrajā etapā pirmās
komandas pārstāvis Artūrs
Pauliņš saglabāja 12. vietu
un labas izredzes pacīnīties
ne tikai par vietu labāko
sešiniekā, bet pat par kādu
no medaļām, jo Edgara
Bertuka deficīts pret līderi,
dodoties trešajā etapā, bija
tikai 2:03. Lai gan bija iespējams aizķerties cīņā par
medaļām, Edgara Bertuka
sniegums komandai atnesa
9. vietu, 2:34 aiz uzvarētājiem no Zviedrijas un tikai
1:24 aiz bronzas medaļām.
Tā kā priekšā bija divas
otrās komandas – Šveices
un Zviedrijas, tad oficiālajā
rezultātu sarakstā Latvijas
pirmā komanda ierindojās
7. vietā.
OK Arona kauss 2014
26. – 27. aprīlī Madonas novada Ļaudonā orientieristi sadalīja
skaistos OK „Arona”
kausus. OK „Azimuts-Smiltenes
BJSS” sportisti izcīnīja 10 kausus.
Šīs bija arī vienlaicīgi Latvijas
kausa 4. posma sacensības un atlases sacensības jauniešu grupās uz
Latvijas izlasi startam Baltijas un
Eiropas čempionātos. Pirmajā dienā

dalībnieki sacentās vidējā distancē,
bet otrajā saīsinātajā garajā distancē. Apvidus pārsvarā priežu un egļu
mežs ar labu un vidēju skrienamību,
dažiem purviem un jaunaudzēm. Izteikts reljefs ar stāvām nogāzēm un
daudz ierakumu.
No „Azimuts” OK-Smiltenes
BJSS komandas vispārliecinošāko uzvaru izcīnīja Hanna Gabriela
Ziemiņa S-10 grupā. Otrās vietas
ieguvēju viņa pārspēja par deviņām
minūtēm. Ļoti veiksmīgs starts arī
S-14 grupas meitenēm. Pirmo reizi
šogad uz goda pjedestāla kāpa Zanda Stabiņa. Viņai pirmā vieta. Trešajā vietā Agnija Caune un ceturtajā
vietā Elīna Skopāne. Jāpiebilst, ka
šajā grupā startēja 23 meitenes.
Lielisks starts arī V-16 grupas
zēniem. Šeit 24 dalībnieku konkurencē Matīss Slikšjānis izcīnīja
pārliecinošu uzvaru. Viņam izdevās otrās vietas ieguvēju pārspēt
par vairāk kā sešām minūtēm. Arī
Ilgavrs Caune godalgotajā trešajā
vietā. V-10 grupas zēniem pirmās
lielās sacensības šogad veiksmīgas
Renāram Kļaviņam. Viņam otrā
vieta. Pašā daudzskaitlīgākajā V-14
grupā, kur startēja 29 dalībnieki,
Renāram Akminam 13. vieta. S-12
grupā Anna Anete Starzdiņa izcīnīja
desmito vietu.
Mūsu 18 gadīgo grupu sportisti
Anete Čama un Mārtiņš Mārcis Leimanis izcīnīja astotās vietas un Pārsla
Kupriša 13. vietu. Veterāniem W-45
grupā otrā vieta Videgai Gaigalai un
trešā vieta Vitai Cīrulei. Šī vecuma
vīriešu grupā Mārim Stabiņam trešā
vieta un Ilmāram Brikmanim 6. vieta. V-60 grupā Jānis Biezais izcīnīja
2. vietu.Vēl V-40 grupā Otārs Putrālis finišēja ar piekto rezultātu.
Sagatavoja
Māris Stabiņš

Telpu futbola rezultāti
Smiltenes BJSS futbolisti sekmīgi beiguši ziemas čempionātus
telpu futbolā.
Sasniegtie rezultāti –
Latvijas ziemas čempionāts
2014 – 2. v. U-9 grupā (Ritvars
Bole, Jorens Miķelsons, Kārlis Briedis, Reinis Kaņipovs, Valters Gaismiņš, Tomass Veismanis, Eduards
Putrālis, Vendija Traupele, Ernests
Dzenītis).
LFF Ziemas kauss 2014 Rīgā
– 2. v. U-15 (labākais aizsargs –
Kristers Aldis Puriņš, labākais uzbrucējs – Ralfs Akmins)
Vidzemes čempionātā
Iekavās minēts komandas vērtīgākais spēlētājs čempionātā.
U-7 (2007.) 11 komandas – 2. v.
BJSS (Tomass Rubņikovičs); 3. v. –
BJSS – 2 (Kristers Rozīts).
(BJSS komanda – Kristers Purmalis, Vendija Traupele, Oskars
Ūdris, Tomass Rubņikovičs, Evelīna Brikmane, Emīls Eglītis, Emīls
Dūmiņš, Adrians Muraška. BJSS-2
komanda – Emīls Čukurs, Roberts
Eglītis, Nils Freimanis, Matīss
Kalējs, Artis Palameiks, Markuss
Muižarājs, Rodrigo Vidiņš, Patriks
Zaļkalns, Kristers Rozīts, Daniels
Petrovskis).
U-8 (2006.) 22 komandas – 2. v.
(Edgars Timermanis).
(BJSS komanda – Kārlis Dūmiņš, Rūdolfs Laķis, Lauris Kudrjavcevs, Rainers Apīnis, Edgars

Timermanis, Vendija Traupele, Tomass Rubņikovičs).
U-9 (2005.) 19 komandas – 2.v.
(Jorens Miķelsons).
(BJSS komanda – Kārlis Briedis, Ritvars Bole, Valters Gaismiņš,
Jorens Miķelsons, Eduards Dāvis

Putrālis, Tomass Veismanis, Reinis
Kaņipovs).
U-10 (2004.) 15 komandas –
1. v. (Reinis Kaņipovs).
U-11 (2003.) 19 komandas –
5. v. B finālā (Kristers Stūris).
U-12 (2002.) 15 komandas –
3. v. (Rūdolfs Eberhards).
U-14 (2000.) 10 komandas –
3. v. (Jānis Mežiels).
U-15 (1999.) 5 komandas – 1.
v. (Rūdis Rozītis).
U-17 (1997.–98.) 5 komandas
– 1. v. BJSS-2 (Eduards Veģeris);
2. v. BJSS (Eduards Stīpnieks); 3. v.
BJSS 99 (Mārtiņš Rakštelis).
U-19 (1995.–96.) 5 komandas –
1. v. BJSS (Elvis Teremko).
Kitija Klempnere,
Smiltenes BJSS metodiķe

12 Smiltenes novada Domes Vēstis
Smiltenes novada
pasākumi
2014. gada
maijā
11. maijā Variņu tautas namā J. Norda filma ,,Mammu, es tevi mīlu”
11. maijā plkst. 8.00 Blomes pagasta Jeberlejā pavasara Gadatirgus. Tirgu kuplinās dejotāji no Raunas, Bilskas un Blomes
16. – 18. maijā piedalies Lauku ceļotāja akcijā
„Atvērtās dienas laukos”, apmeklē lauku saimniecības Smiltenes novadā un citviet Latvijā. Plašāka
informācija www.smiltene.lv
16. maijā plkst. 21.00 Smiltenes jauniešu dome ielūdz uz Maija nakts skrējienu. Sākums Dārza ielā 3
17. maijā plkst. 10.30 Smiltenes novada aktīvās
tūrisma sezonas atklāšana. Cērtenes pilskalna pļaviņā. Dalība 3 euro pieaugušajiem / 1 euro bērniem
(līdz 15 gadu vecumam). Plašāk www.smiltene.lv
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”

2014. gada 9. maijs

Smiltenes tautas teātra jaunais iestudējums
„Sievu kari ar Belcebulu”

31. maijā plkst. 17.00
un 1. jūnijā plkst. 15.00 pie
viesnīcas Park hotel „Brūzis” Smiltenes Tautas teātris
skatītāju vērtēšanai nodos
jauno iestudējumu – Annas
Brigaderes komēdiju „Sievu kari ar Belcebulu”. Muzikāla izrāde ar daudz dejām,
košiem tērpiem, krogu epizodēm un komiskām situācijām.
Izrāde trijos cēlienos, kur ar
teātra līdzekļiem cīnīsies pret
alkohola postu.
Lomās: Zinaida Bērza, Laura Akmentiņa, Lolita
Plūme, Ilona Krūmiņa, Rita
Treisnere, Ilga Kušnere, Iveta
Gutāne, Baiba Peneze, Māra
Leja, Sanita Mickeviča, Gaidis Bogdanovs, Vismants
Treisners, Pēteris Griezāns,
Gatis Klūga, Pēteris Jekums,
Dāvis Purviņš, Jānis Bormanis, Andris Miezītis, Oskars
Draulis, Mārtiņš Kandelis.
Režisors: Agris Māsēns
Režisora asistente: Zinaida
Bērza

Tērpu māksliniece: Indra Midere
Horeogrāfe: Dagmāra Leja
Vokālais pedagogs: Māra
Leja
Biļetes
iepriekšpārdošanā no 26. maija Smiltenes

Skriešanas seriāls TEPERA TAKAS

pilsētas kultūras centrā. Nākamā izrāde plānota 21. jūnijā
plkst. 19.00, Smiltenes pilsētas svētku ietvaros, Jāņukalna
estrādē.
Gatavojoties izrādei, teātris aicina atbalstīt izrādi ar

Smiltenes Kultūras
centra kinozālē
13. maijs plkst. 19.00
„Zem Žigolo maskas”
14. maijs plkst. 19.00
„Zem Žigolo maskas”
15. maijs plkst. 19.00
„Zem Žigolo maskas”

17. maijā plkst. 20.00 Smiltenes pilsētas Kultūras
centrā sadarbībā ar Smiltenes Jauniešu domi Muzeju nakts pasākums „Ir it kā muzeju nakts…”.
Kinozālē – vēsturiskās filmas par Smilteni, Mazajā zālē – Smiltenes jauniešu uzstāšanās, Foajē –
Smiltenes novada un apkārtnes jauniešu mākslas
darbu izstāde. Ieeja bez maksas

17. maijs plkst. 12.45 hokejs – Latvija:Krievija
19. maijs plkst. 20.45 hokejs – Latvija:Baltkrievija
20. maijs plkst. 16.45 hokejs – Latvija:Šveice

17. maijā plkst. 22.00 Palsmanes Kultūras namā
balle kopā ar grupu „Zeļļi”. Ieeja 3,00 euro
17. maijā plkst. 18.00 Muzeju nakts pasākums
„Atrodi savu dzintaru…” Launkalnes pagasta „Lejas Kleperos”

27. maijs plkst. 19.00
„Trīs dienas, lai nogalinātu”
28. maijs plkst. 19.00
„Trīs dienas, lai nogalinātu”
29. maijs plkst. 19.00
„Trīs dienas, lai nogalinātu”

17. maijā plkst. 22.00 Smiltenes novada muzejā
muzeju nakts pasākums „Smiltenes dzintars”.
Dažādas aktivitātes par un ap dzintaru. Ieeja par
ziedojumiem labdarības akcijai „Balta, balta mana
sirds”
22. maijā plkst. 18.00 Smiltenes pilsētas Kultūras
centrā Bērnu vokālā ansambļa „Šurumburums”
pavasara koncerts. Ieeja bez maksas
24. maijā – Jāņukalna estrādes atklāšana:
plkst. 17.30 gājiens
plkst. 18.00 koncerts „Ceriņu ziedu vējā” – piedalās Smiltenes apriņķa pieaugušo un bērnu deju
kolektīvi, Smiltenes pilsētas pūtēju orķestris un
Ingus Ulmanis. Ieeja 2,00 euro
plkst. 22.00 balle ar grupu „Ceļojums” un DJ Ģirtu Jaunzemu (Radio Skonto). Ieeja 5,00 euro
29. maijā plkst. 10.30 Smiltenes pilsētas Kultūras
centrā Latvijas politiski represēto apvienības Vidzemes kopas sanāksme
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”

dažādiem rekvizītiem – koka
soliņiem, alus muciņām, vecām pudelēm „Katrīnas”,
spieķiem, pulksteņu ķēdēm.
Sīkāk interesēties, zvanot režisora asistentei Zinaidai Bērzai, mob. 29227562.

Smiltenes novada
pasākumi jūnijā
1. jūnijā plkst. 11.00 Bērnu laukumā un Kultūras centrā Labdarības akcijas „Balta, balta mana sirds”
noslēguma pasākums
1. jūnijā Foto orientēšanās ģimenēm Smiltenē. Sākums bērnu laukumā Labdarības akcijas „Balta, balta
mana sirds” ietvaros
3. jūnijā plkst. 19.00 Smiltenes pilsētas Kultūras
centra Lielajā zālē Latvijas Nacionālā teātra izrāde
„Mīli manu sievu”. Biļetes iepriekšpārdošanā!
8. jūnijā plkst. 15.00 Jāņukalna estrādē senioru un
cilvēku ar īpašām vajadzībām „Sadancis”. Piedalās Latvijas un Igaunijas deju kopas, koris „Mežābele”
(Smiltene)
21. jūnijā Smiltenes pilsētas svētki
23. jūnijā plkst. 22.00 Palsmanes brīvdabas skatuve
Līgo nakts zaļumballe. Ieeja bez maksas

Smiltenes novada
bibliotēkā
PASĀKUMI:

12. maijs – Aldas Liukes privātkolekcijas izstāde „Ķiršu
lietus”
15. maijs – Ligitas Grīnbergas gleznu izstāde „Mans krāsu prieks”
1. maijs – Smiltenes mākslas skolas audzēkņu apgleznotā zīda darbu izstāde „Sapņi un īstenība”
15. maijā 17:00 – Elīna Vilnes Kubuliņas un Smaidas
Maskinas dzejas grāmatas „Mirkļi kā pērles” atvēršanas svētki

BēRNU APKALPOŠANAS NODAĻĀ:

13. maijs – „Māmulīt, saņem nu atkal šodienu!” pārrunu pēcpusdiena

VARIņU BIBLIOTēKĀ

Mātes dienai veltīta rokdarbu izstāde – tamborētas
galdsedziņas un 8 krustdūrienā izšūtas sienas glezniņas
Imantam Ziedonim veltīti pasākumi – literatūras
izstāde „ Imanta Ziedoņa gars nepazudīs”, epifāniju
lasījumi skolniekiem, krāsainās pasakas lasījumi
PII audzēkņiem

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

