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10.00 Smiltenes kausa izcīņa zolītē
(Top centrā, pieteikšanās sacensību
vietā no plkst. 9.30)
10.00 – 13.00 Smiltenes Klondaikas
DART (šautriņu mešana) un Boksa
sitienu čempionāts
10.00 – 16.00 Speedminton
11.00 – 12.00 Jauniešu stunda
Smiltenes ģimnāzijas jaunieši,
Laura Vizule, Smiltenes centra
skolas jaunieši, pop grupa „Okay”
12.00 – 16.00 Ghetto Games,
Ghetto Floorball, Ghetto Basket,
Ghetto Arms armrestlinga
čempionāts, Ghetto Workout ielu
vingrošana
15.00 Retro frizūru paraugdemonstrējumi pie foto stūrīša
17.00 Jāņa Rozīša un Laura
Kleibaha komandas Stuntﬁghters
moto Freestyle šovs
17.45 Ghetto Games apbalvošana
18.00 Motociklistu parādes
brauciens pilsētas centrā
(Maršruts – Zemnieku sēta (Abulas
un Daugavas ielas krustojums) –
Baznīcas laukums – Dārza iela –
Dakteru iela – Meža iela –
Atmodas iela – Baznīcas laukums
(Pils iela) – Abulas iela – Daugavas
iela – Valkas rotācijas aplis,
Daugavas iela – Dzirnavu iela –
Stacijas iela – Valkas rotācijas aplis
– Audēju iela – Gaujas iela virzienā
uz centru – Raiņa iela – Rīgas iela –
Vaļņu un Rīgas ielas krustojums)

Šovasar aicinām jūs
izbaudīt saulgriežu burvību
Vidzemes sirdī – Smiltenē!
Ar aizraujošu svētku
programmu, nebijušiem
pasākumiem aicinām lielus
un mazus uz „Ceļinieku
lustēm Smiltenē”, kur savu
55 gadu jubileju ar mums
kopā svinēs ceļu un tiltu
būves uzņēmums „8 CBR”!
Smiltene allaž bijusi bagāta
ar daudzu gadu garumā
izbūvētām ielām, ceļiem,
tiltiem, dzīvojamām mājām
un sabiedriskām celtnēm.
Svētkos būs iespēja vērot
ceļu tapšanas šovu, ceļu
būves tehnikas parādi,
Ghetto Games sacensības,
Jāņa Rozīša Streetbike
Freestyle šovu, motociklistu
parādi, ienirt amatnieku
tirdziņā un veldzēt dvēseli
Laimes festivālā!

Programma
9.45 Smiltenes pūtēju orķestris
modina pilsētu Baznīcas tornī
Pie Lietišķās mākslas studijas
10.00 – 16.00
Aicinām pirkt un pārdot gribētājus,
radošus, dzīves mākslas baudītājus!
Atradīsiet sev daudz interesanta un
saistoša: varēsiet ienirt amatnieku
tirgū, sev un Pasaulei pateikt – Es
esmu Laimīgs, piedalīties „Fazer”
dzīvesprieka darbnīcā, izkalt savu
laimes pakavu, iegūt jaunas zināšanas par zāļu tējām, mieloties novadu konkursā „Siera saldā torte”,
izbaudīt mirkli, satikt savējos vai
vienkārši lieliski pavadīt laiku ar
smilteniešiem un viesiem!
10.00 – 15.00 Amatnieku tirgus
10.00 Svētku atklāšana kopā ar
Smiltenes koriem un mazajiem
dejotājiem
10.00 – 14.00 Interaktīvā Laimes
kamera. Ikviens apmeklētājs tiek
aicināts ierunāt atslēgas frāzi „Es
esmu laimīgs”! Un varbūt tieši Tu
būsi viens no laimīgākiem, kas
plkst. 23.00 Laimes loterijas izlozē,
brīvdabas estrādē „Jāņukalns”
saņems pārsteiguma balvas
11.00 – 14.00 Jautrās darbnīcas –
Laimes pakava kalšana, sapņu
ķērāja izgatavošana, laimes aka un
citas izdarības
11.00 – 12.00 Z/S „Bābēni” lekcija
„Dabas dotā laime” par zāļu tējām,
ārstniecības augiem, dārzeņiem un
laimes sajūtu
No 11.00 Citāda pēršanās ar
augu slotām bez pirts kopā ar
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Tepera auto trase
13.00 – 16.00 Ceļu būvniecības
paraugdemonstrējumi, tehnikas
parāde, iespēja nofotografēties un
iekāpt tehnikā, aprunāties ar ceļa
būvētājiem
11.30 Ekskursija „Smiltene –
ceļinieku pilsēta” (pietura pie TIC,
galapunkts Tepera auto trase)
15.00 Ekskursija „Smiltene –
ceļinieku pilsēta” (pietura pie
Tepera auto trases, galapunkts TIC)
Bērnu rotaļu laukumā
10.00 – 14.00 Bērnu rīts kopā ar
Pasaku nama varoņiem

dzīvespriecīgo masieri un pirtnieci
Annu Luteri
11.00 – 16.00 Laimes stūrītis
jauniešiem – Jauniešu stāsti un
dziesmas par laimi, laimes plakātu
zīmēšana
12.00 – 14.30 Novadu konkurss
„Siera saldā torte”
Nolikums www.sieraklubs.lv
12.30 Andžeja Reitera lekcija
„Laimes sajūta ir īstā cilvēka
daba” – par to, ko paveicam sevī,
apkārtējos, planētā un visumā, esot
laimīgi un kā to sevī attīstīt
13.30 Koncerts „Laimes virpulī” –
uzstājas Smiltenes novada
pašdarbnieki
14.30 Novadu konkursa „Siera saldā
torte” apbalvošana

15.00 Latviešu danči „Nāc
sadancot!”
15.00 – 16.00 „Zīmējam Smiltenes
jostu” – stundas laikā ar klātesošo
palīdzību tiks izveidots zīmējums
Smiltenes jostai, kuru izaudīs
TLMS „Smiltene” audējas.
Jostā raksts tiks veidots ar katra
dalībnieka ieliktu domu, stāstu,
simbolu, dziesmu vai zīmējumu
16.00 – 17.00 Koncerts „Vējš manos
spārnos” – Eiropas senās mūzikas
koncerts ar seno instrumentu
pazinējām Ievu Nīmani, Laumu
Bērzu, Lieni Brenci
Baznīcas laukumā
10.00 – 18.00 pasākumu vada
Renārs Zeltiņš

Aicinām sportiskus, azartiskus,
moto fanus un aktīvās atpūtas
cienītājus! Atradīsiet sev daudz
interesanta un saistoša – varēsiet
iegūt elegantu tetovējumu vai
jaunu frizūru salona „Tom Džī”
stendā, piedalīties Ghetto Games
spēlēs vai roku laušanās sacensībās,
fotografēties uz „Retro Smiltenes”
fona, ienirt zolītes spēlē, izbaudīt
Body art mākslu vai priecēt acis
motociklistu parādē, satikt savējos
vai vienkārši lieliski pavadīt laiku ar
smilteniešiem un viesiem!
10.00 – 12.00 Reģistrācija
Ghetto Floorball un Ghetto
basket turnīriem. Nolikums un
pieteikšanās www.ghettofamily.com

Brīvdabas estrādē „Jāņukalns”
19.00 Svētku uzrunas
Smiltenes Tautas teātra brīvdabas
izrāde „Sievu kari ar Belcebulu”
Režisors Agris Māsēns
Ieeja uz izrādi – 2,00 euro
22.00 Lustīga nakts balle ar
grupām – „Galaktika ”, Normundu
Jakušonoku un „Tipa orķestri” un
Latvijas enerģiskāko dīdžeju duetu
MBerg b2b Ansis Zvirgzdiņš
Ieeja uz nakts balli – 3,00 euro

Lustēsimies Smiltenē!
21. jūnijs Smiltenes pilsētas svētki
22. jūnijs Latvija čempionāta
3. posms super sprintā
„Līgo Smiltenē”
23. jūnijs Līgo vakars

2

Smiltenes novada Domes Vēstis

2014. gada 13. jūnijs

Smiltenes novada Domes lēmumi
2014. gada 28. maijā notika
kārtējā domes sēde, kurā tika
pieņemti 72 lēmumi, tai skaitā:
1. Par Smiltenes novada domes 2013. gada pārskata apstiprināšanu.
2. Par Smiltenes novada
Launkalnes pagasta Silvas ciema
nekustamā īpašuma „Silva 23”
(kadastra Nr. 94700030291) lokālplānojuma 1. redakcijas nodošanu
publiskajai apspriešanai.
3. Par būvniecības ieceres
„Vecā parka un tam piegulošo teritoriju kompleksā rekonstrukcija”
publiskās apspriešanas rezultātu
apstiprināšanu.
4. Par Nolikuma projekta
„Grozījumi Smiltenes novada domes 2009. gada 30. septembra nolikumā „Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikums”” apstiprināšana.
5. Par konkursa „Smiltenes novada sakoptākais īpašums
2014” nolikuma apstiprināšanu un
komisijas izveidošanu.
6. Par Nolikuma projekta
„Grozījumi 2010. gada 30. septembra nolikumā konkursam „Par
Smiltenes novada domes vispārizglītojošo mācību iestāžu 12. klašu
absolventu mācību darbu rezultātiem”” apstiprināšanu.
7. Par Smiltenes novada izglītības iestāžu vadītāju un vietnieku darba algu un piemaksu noteikšanas komisijas likvidēšanu.
8. Par Smiltenes novada izglītības iestāžu direktoru padomes
likvidēšanu.
9. Par izmaiņām Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvā.
10. Par izmaiņām Smiltenes
novada izglītības attīstības koncepcijas 2014.–2018. gadam izstrādes
darba grupā.
11. Par atsevišķu valsts amatpersonas funkciju izpildes uzdošanu citai valsts amatpersonai.
12. Saistošo noteikumu Nr.
5/14 „Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības 2009. gada 31. augusta saistošajos noteikumos Nr.
7/09 „Noteikumi par Smiltenes
novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”” projekta apstiprināšana.
13. Par dzīvojamo telpu rezervēšanu pašvaldības autonomo
funkciju nodrošināšanai.
14. Reģistrēt M.L. pirmām
kārtām pašvaldības dzīvojamās
telpas izīrēšanas reģistrā kā peronu, kurai nepieciešama palīdzība
dzīvokļa jautājumu risināšanā.
15. Par finansējuma piešķiršanu trūcīgo/ maznodrošināto ģimeņu bērniem, dalībai Smiltenes
Trīs pakalnu sākumskolas brīvā
laika pavadīšanas klubiņa „Velnēni melnēni” vasaras nometnē.
16. Piešķirt finansiālu atbalstu
grāmatas „Mīlēt zemi un cilvēkus”
izdošanai.
17. Apstiprināt Blomes pagasta brīvdabas estrādes „Jeberleja” izmantošanas maksas pakalpojumu cenrādi:
18. Par dalības maksas apstiprināšanu 8. Latvijas –Vācijas
sadraudzības forumam.

19. Par licences izsniegšanu
neformālās izglītības programmai
„Zini-Saproti-Dari”.
20. Par nekustamā īpašuma
„Silva 12”-3, Silvā, Launkalnes
pagastā, Smiltenes novadā atsavināšanu.
21. Par nekustamā īpašuma
„Vārpas”-4, Palsmanē, Palsmanes
pagastā, Smiltenes novadā atsavināšanu.
22. Par nekustamā īpašuma
„Skolas aka”, Grundzāles pagastā,
Smiltenes novadā atsavināšanu.
23. Par nekustamā īpašuma „Palsas”, Palsmanes pagastā,
Smiltenes novadā atsavināšanu.
24. Par dzīvokļa īpašuma
Gaujas iela 9-1, Grundzālē, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā
atsavināšanu izsolē.
25. Par dzīvokļa īpašuma
Gaujas iela 9-2, Grundzālē, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā
atsavināšanu izsolē.
26. Par dzīvokļa īpašuma
Gaujas iela 9-3, Grundzālē, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā
atsavināšanu izsolē.
27. Par dzīvokļa īpašuma
Gaujas iela 9-4, Grundzālē, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā
atsavināšanu izsolē.
28. Par ēku (būvju) īpašuma
Mētras iela 2A k-2, Smiltenē izveidošanu.
29. Par adreses maiņu ēkai
ar kadastra apzīmējumu 9490 003
0104 009.
30. Par nosaukuma un adreses maiņu Blomes pagasta īpašumam „Akmentiņi”.
31. Mainīt nekustamam īpašumam „Žīguri”, kadastra numurs
9448 501 0001, nosaukumu un adresi no „Žīguri”, Brantu pagasts,
Smiltenes novads (adreses kods
103784466) uz „Žīguriņi”, Brantu
pagasts, Smiltenes novads.
32. Mainīt zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 9444 010
0305 un uz tās esošām ēkām adresi no „Kalējiņi”, Bilskas pagasts,
Smiltenes novads (adreses kods
103671467) uz „Mēru Kalējiņi”,
Bilskas pagasts, Smiltenes novads.
33. Piešķirt zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 9444 003
0006 un uz tās esošām ēkām ar kadastra apzīmējumu 9444 003 0006
001, 9444 003 0006 002, 9444 003
0006 003 adresi „Jaunzemes”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads.
34. Mainīt zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 9444 007
0076 un uz tās esošām ēkām adresi no „Jaunzemi”, Bilskas pagasts,
Smiltenes novads (adreses kods
103669173) uz „Jaunzemi 1”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads.
35. Mainīt zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 9448 003
0290 un uz tās esošajām ēkām ar
kadastra apzīmējumu 9448 003
0109 001, 9448 003 0109 002,
9448 003 0109 003 adresi no „Vecapses”, Brantu pagasts, Smiltenes
novads uz „Liepziedi”, Brantu pagasts, Smiltenes novads.
36. Par nekustamā īpašuma
Smiltenes pagasta „Vecbaltači” sadalīšanu.

37. Par nekustamā īpašuma
Smiltenes pagasta „Robenes” sadalīšanu.
38. Par nekustamā īpašuma
„Lielkļavaiši”, Palsmanes pagastā
sadalīšanu.
39. Par nekustamā īpašuma
Brantu pagasta „Birzuļi” sadalīšanu.
40. Par nekustamā īpašuma
Grundzāles pagasta „Brīvnieku
kalns” sadalīšanu.
41. Par nekustamā īpašuma
„Osīši”, Bilskas pagastā sadalīšanu.
42. Par nekustamā īpašuma
„Mežaaizvēji”, Grundzāles pagastā nomu.
43. Par nekustamā īpašuma
Rīgas iela 8A, Smiltenē nomu.
44. Par nekustamā īpašuma
Egļu iela 18, Mēri, Bilskas pagastā
nomu.
45. Iznomāt Z.K. zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem –
9444 010 0369, 0,3000ha platībā,
9444 010 0166 0,1000ha platībā,
9444 010 0179 0,2000ha platībā,
9444 010 0138 0,4000ha platībā,
9444 010 0135 0,2000ha platībā
bez apbūves tiesībām.
46. Par nekustamā īpašuma
„Riekstiņi”, Smiltenes pagastā
nomu.
47. Par lauku apvidus zemes
nomas līguma Nr.SND-G-ZN/1-11
grozīšanu.
48. Par starpgabala statusa
noteikšanu zemes vienībai „Skolas
aka”, kadastra apzīmējums 9458
008 0089.
49. Par zemes ierīcības projekta „Skaistkalni”, Smiltenes pagastā apstiprināšanu.
50. Par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumiem A.K.
51. Par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumiem A.G.
52. Piedzīt no R.K. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR
161,30 (viens simts sešdesmit
viens euro 30 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka
naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
53. Piedzīt no SIA “Džaivs”,
Reģ. Nr. 44103052435, nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR
287,55(divi simti astoņdesmit septiņi euro 55 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka
naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
54. Piedzīt no M.G. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR
4,20 (četri euro 20 centi) bezstrīda
kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam
piederošo kustamo un nekustamo
mantu.
55. Grozīt Smiltenes novada domes 2014. gada 30. aprīļa
lēmumu Nr. 7,18.§.6. „Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu”, izslēdzot lēmuma 1. Pielikuma „Zemes vienību saraksts ar personām,
kuras nav noslēgušas zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku banku
līdz 2011. gada 30. decembrim
un ir identificētas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā” 13. punktu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu I.P. uz

īpašumu „Blāzmas”, Bilskas pagastā, 0.55 ha platībā, zemes vienības kadastra apzīmējums 9444
005 0156.
56. Grozīt Smiltenes novada domes 2014. gada 30. aprīļa
lēmumu Nr. 7,18.§.6. „Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu”, izslēdzot lēmuma 1. Pielikuma „Zemes vienību saraksts ar personām,
kuras nav noslēgušas zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku banku
līdz 2011. gada 30. decembrim un
ir identificētas Nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmā” 48. punktu par par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu A.B. uz
īpašumu „Pavāri 39”, Launkalnes
pagastā, Smiltenes novadā, 0.1899
ha platībā, zemes vienības kadastra apzīmējums 9470 003 0210.
57. Grozīt Smiltenes novada domes 2014. gada 30. aprīļa
lēmumu Nr. 7,18.§.6. „Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu”, izslēdzot lēmuma 1. Pielikuma „Zemes vienību saraksts ar personām,
kuras nav noslēgušas zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku banku
līdz 2011. gada 30. decembrim
un ir identificētas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā” 19., 20., 21., 22., 23., 24.,
25. un 26. punktus par par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu M.K.
uz īpašumu „Jaunmiķeļi”, Bilskas
pagastā, Smiltenes novadā, 73,7 ha
platībā (zemes vienības kadastra
apzīmējums 9444 005 0141 – 6,7
ha, 9444 007 0228 – 1,7 ha, 9444
009 0071 – 10,1 ha, 9444 010 0278
– 1,4 ha, 9444 011 0125 – 7,7 ha,
9444 011 0127 – 9,5 ha, 9444 011
0128 – 18,3 ha, 9444 011 0130 –
18,3 ha).
58. Grozīt Smiltenes novada
domes 2014. gada 30. aprīļa lēmumu Nr. 7,18.§.6. „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”, izslēdzot
lēmuma 1. Pielikuma „Zemes vienību saraksts ar personām, kuras
nav noslēgušas zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.
gada 30. decembrim un ir identificētas Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā” 52.
punktu un 53. punktu par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu U.Ķ.
uz īpašumu „Rauznieki”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, 5,7
ha platībā (zemes vienības kadastra
apzīmējums 9470 005 0210 – 5,1
ha, 9470 005 0212 – 0,6 ha).
59. Grozīt Smiltenes novada
domes 2014. gada 30. aprīļa lēmumu Nr. 7,18.§.6. „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”, izslēdzot
lēmuma 1. Pielikuma „Zemes vienību saraksts ar personām, kuras
nav noslēgušas zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.
gada 30. decembrim un ir identificētas Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā” 67.
punktu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu A.K. uz īpašumu
„Jaunpīpuļi”, Smiltenes pagastā,
Smiltenes novadā, 13,1 ha platībā
(zemes vienības kadastra apzīmējums 9480 005 0163 – 13,1 ha).
60. Grozīt Smiltenes novada
domes 2014. gada 30. aprīļa lēmumu Nr. 7,18.§.6. „Par zemes lie-

tošanas tiesību izbeigšanu”, izslēdzot lēmuma 1. Pielikuma „Zemes
vienību saraksts ar personām, kuras
nav noslēgušas zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.
gada 30. decembrim un ir identificētas Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā” 27.
punktu par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu R.L. uz īpašumu „Jaunmālupes”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā, 2,8 ha platībā (zemes
vienības kadastra apzīmējums 9444
011 0022 – 2,8 ha).
61. Grozīt Smiltenes novada domes 2014. gada 30. aprīļa
lēmumu Nr.7,18.§.6. „Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu”, izslēdzot lēmuma 1. Pielikuma „Zemes vienību saraksts ar personām,
kuras nav noslēgušas zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku banku
līdz 2011. gada 30. decembrim
un ir identificētas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas
sistēmā” 74. punktu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu V.B. uz
īpašumu „Kamaldiņa 25”, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā,
0,149 ha platībā (zemes vienības
kadastra apzīmējums 9480 006
0138 – 0,149 ha).
62. Grozīt Smiltenes novada
domes 2014. gada 30. aprīļa lēmumu Nr. 7,18.§.6. „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”, izslēdzot
lēmuma 1. Pielikuma „Zemes vienību saraksts ar personām, kuras
nav noslēgušas zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku banku līdz 2011.
gada 30. decembrim un ir identificētas Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā” 44.
punktu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu J.E. uz īpašumu
„Priežkalni”, Grundzāles pagastā,
Smiltenes novadā, 3,9 ha platībā
(zemes vienības kadastra apzīmējums 9458 006 0056 – 3,9 ha).
63. Grozīt Smiltenes novada domes 2014. gada 30. aprīļa
lēmumu Nr. 7,18.§.6. „Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu”, izslēdzot lēmuma 1. Pielikuma „Zemes vienību saraksts ar personām,
kuras nav noslēgušas zemes izpirkuma līgumu ar Hipotēku banku
līdz 2011. gada 30. decembrim un
ir identificētas Nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmā” 58. punktu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu L.Ā. uz īpašumu „Krasti”, Palsmanes pagastā,
Smiltenes novadā, 0,09 ha platībā
(zemes vienības kadastra apzīmējums 9474 004 0435 – 0,09 ha).
64. Par Variņu pagasta nekustamo īpašumu „Parks” un Parka
iela robežu precizēšanu.
65. Komandēt domes priekšsēdētāju Aināru Mežuli un domes
priekšsēdētāja vietnieku Gintu Kukaini uz Novopolocku (Baltkrievija) no š.g. 12. līdz 15. jūnijam.
66. Par projekta iesnieguma
Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.–2013. gadam pasākumam „Meža ekonomiskās vērtības
uzlabošana” un Smiltenes novada
domes 2013. gada 25. novembra
lēmuma precizēšanu.
Dina Kaupe,
Kancelejas nodaļas vadītāja
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Pašvaldībā
Smiltenes novada dome 2014. gada 1. jūlijā rīko pašvaldības
nekustamo īpašumu izsoles
Rīko pašvaldības nekustamā
īpašuma ar adresi „Birztalas”,
Grundzāles pagastā, izsoli
Smiltenes novada dome 2014.
gada 1. jūlijā plkst. 10:00, Pils
ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā rīko pašvaldības nekustamā
īpašuma ar adresi „Birztalas”,
Grundzāles pagastā, Smiltenes
novadā atkārtotu mutisku izsoli
ar augšupejošu soli.
Atsavināmais
Nekustamais
īpašums sastāv no vienas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu
9458 009 0036 1,52 ha platībā un
uz tā esošās apbūves: dzīvojamā
māja (Nr. 001) ar kopējo platību
452,3 m2 un saimniecības ēkas (Nr.
002, 003, 004, 005).
Izsoles objekta sākumcena
noteikta 34148,92 euro (trīsdesmit
četri tūkstoši viens simts četrdesmit
astoņi euro un 92 centi). Maksājumi par objektu veicami 100% euro.
Nekustamais īpašums tiek pār-

dots uz nomaksu, samaksu veicot 5
(piecu) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas brīža.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai dalībai
izsolē, jāiemaksā Smiltenes novada
domes norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, banka: AS
„SEB banka”, kods UNLALV2X:
• izsoles reģistrācijas maksa
25,00 euro (divdesmit pieci euro)
ar maksājuma mērķi „Reģistrācijas
maksa nekustamā īpašuma „Birztalas”, Grundzāles pagastā izsolei”;
• nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta nosacītās
cenas – 3414,89 euro (trīs tūkstoši
četri simti četrpadsmit euro un 89
centi) ar maksājuma mērķi „Nodrošinājuma maksa nekustamā īpašuma „Birztalas”, Grundzāles pagastā
izsolei”.
Pirmpirkuma tiesību uz atsavināmo nekustamo īpašumu nav.
Iepazīšanās ar izsoles noteiku-

miem www.smiltene.lv un Smiltenes
novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Kancelejas
nodaļā darba dienās no plkst. 9:00
līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00.
Rīko pašvaldības nekustamā
īpašuma – dzīvokļa īpašuma ar adresi „Imantas”-2, Mēros, Bilskas
pagastā, atkārtotu izsoli
Smiltenes novada dome 2014.
gada 1. jūlijā plkst. 11:00, Pils
ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā, Smiltenes novada domes
administrācijas ēkas zālē 2. stāvā, rīko pašvaldības nekustamā
īpašuma – dzīvokļa īpašuma ar
adresi „Imantas”-2, Mēros, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā
atkārtotu mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamais īpašums–dzīvokļa īpašums ar adresi „Imantas”-2,
Mēros, Bilskas pagastā, Smiltenes
novadā (kadastra numurs 9444 900
0074) sastāv no atsevišķa četristabu

Uzsāks Smiltenes Trīs pakalnu
sākumskolas pirmsskolas grupu telpu
remontdarbus
EIROPAS SAVIENĪBA

Ieguldījums Tavā nākotnē!
Šā gada 3. jūnijā, pēc iepirkuma procedūras rezultātiem, tika noslēgts līgums ar SIA „Evento” par
Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas
ēkas Rīgas ielā 16c vienkāršotās renovācijas būvdarbu izpildi projekta
„Smiltenes pirmsskolas izglītības
iestāžu attīstība” ietvaros. Smiltenes
Trīs pakalnu sākumskolas telpās paredzēts veikt divu grupiņu un ar to
saistīto telpu vienkāršoto renovāciju, ar kopējo platību 180 m2. Realizējot esošo telpu vienkāršoto renovāciju plānots uzlabot pirmsskolas
izglītības iestādes darbību. Veicot
iekšējās apdares remontu, izmantojot mūsdienīgus materiālus un krāsas, telpas tiks padarītas mājīgākas.

Papildus paredzēts nomainīt sildķermeņus un siltumapgādes sistēmu
koridora daļā. Renovācijas ietvaros
paredzēts arī nomainīt spēka un apgaismojuma tīklus, un veikt ventilācijas sistēmas izbūvi. Vienkāršotās
renovācijas darbus plānots pabeigt
līdz šā gada augusta beigām.
Projekta mērķis ir veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas, kā
arī nodarbinātību un pakalpojumu
pieejamību ģimenēm ar bērniem
pirmsskolas vecumā Smiltenē, renovējot Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas telpas un izveidojot jaunas
vietas pirmsskolas vecuma bērniem
izglītības programmas apguvei, tādējādi samazinot bērnu skaitu rindā
un pirmskolas izglītības iestādēm
Smiltenes novada pašvaldībā.
Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Eiropas Reģionālās
attīstības fonda līdzfinansējumu
„Infrastruktūra un pakalpojumi" pa-

pildinājuma 3.1. prioritātes „Infrastruktūra un cilvēku kapitāla nostiprināšana” 3.1.4. pasākuma „Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu
infrastruktūra” 3.1.4.3. aktivitātē
„Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros”.
Noslēgtā līguma ietvaros veicamo būvdarbu izmaksas ir EUR
57890,28. Kopumā 2013. gadā uzsāktā projekta „Smiltenes pirmsskolas izglītības iestāžu attīstība”
kopējās plānotās izmaksas ir EUR
212162,99, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir EUR 180338,12, Valsts
budžeta dotācija ir EUR 4773,01 un
Smiltenes novada domes finansējums EUR 27051,86.
Lita Kalniņa,
Attīstības un plānošanas nodaļas
Projektu vadītāja

Noslēgusies Vecā parka būvniecības
ieceres sabiedriskā apspriešana
2014. gada 28. maijā domes
sēdē deputāti apstiprināja „Vecā
parka un tam piegulošo teritoriju
kompleksā rekonstrukcija” būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātus, lai turpinātu darbu
pie tehniskā projekta gala varianta
izstrādes.
Sabiedriskā apspriešana notika no š.g. 25. aprīļa līdz 23. maijam, kuras laikā iedzīvotāji varēja
iepazīties ar projekta materiāliem
un izteikt viedokli. Būvniecības
ieceres informatīvie materiāli un
projekta skices visu sabiedriskās
apspriešanas laiku bija pieejami
apskatei Smiltenes novada ēkā Pils
ielā 2 un Smiltenes novada mājas

lapā www.smiltene.lv.
Sabiedriskās
apspriešanas
sanāksme notika 15. maijā, kurā
piedalījās 18 personas, tajā skaitā
6 iedzīvotāji un 12 projektā iesaistītie pašvaldības un projektētāja
darbinieki. Kopumā Smiltenes
novada dome saņēma 9 rakstiskas
aptaujas lapas, kur visi būvniecības ieceri atbalsta. Iedzīvotāji kā
atbalstīšanas iemeslus norādīja, ka
tiks sakopta un labiekārtota teritorija, uzlabosies celiņu segums, veidosies jauna un pievilcīga atpūtas
vieta gan vietējiem iedzīvotājiem,
gan tūristiem. Priekšlikumi un ierosinājumi no iedzīvotājiem ir par
atsevišķām projekta detaļām un risi-

nājumiem. Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas laikā saņemtie
priekšlikumi, kas attiecas uz tehniskā projekta izstrādi, nodoti projektētājiem izvērtēšanai un, ja iespējams
un atbilst darba uzdevumam, ir iekļaujami tehniskajā projektā.
Pēc pašvaldības pasūtījuma
tehniskā projekta izstrādi veic SIA
„Belss”. Tehnisko projektu plānots
izstrādāt līdz šā gada jūlijam.
Ziņojums par publiskās apspriešanas rezultātiem apskatāms
www.smiltene.lv.
Lita Kalniņa,
Attīstības un plānošanas nodaļas
Projektu vadītāja

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.
Izsoles objekta izsoles sākumcena – 1479,79 euro (viens tūkstotis četri simti septiņdesmit deviņi
euro un 79 centi). Maksājumi par
objektu veicami 100% euro saskaņā ar izsoles noteikumos noteikto
kārtību.
Nekustamais īpašums tiek pārdots uz nomaksu, samaksu veicot 3
(trīs) gadu laikā no pirkuma līguma
noslēgšanas brīža.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai dalībai
izsolē, jāiemaksā Smiltenes novada
domes norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, banka: AS

„SEB banka”, kods UNLALV2X:
• izsoles reģistrācijas maksa 25,00 euro (divdesmit pieci
euro) ar maksājuma mērķi „Reģistrācijas maksa nekustamā īpašuma
„Imantas”-2, Mēros, Bilskas pagastā izsolei”;
• nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta sākuma
cenas – 147,98 euro (viens simts
četrdesmit septiņi euro un 98 centi) ar maksājuma mērķi „Nodrošinājuma maksa nekustamā īpašuma
„Imantas”-2, Mēros, Bilskas pagastā izsolei”.
Pirmpirkuma tiesību uz atsavināmo nekustamo īpašumu nav.
Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv un Smiltenes novada domē, Dārza ielā
3, Smiltenē, Smiltenes novadā,
Kancelejas nodaļā darba dienās no
plkst. 9:00 līdz 12:00 un no 13:00
līdz 17:00.

ZAAO EKO laukumos
plašāks pakalpojumu
klāsts

No 2. jūnija darbu sāks jauni
SIA ZAAO (ZAAO) reģionālie biroji Smiltenē un Valkā. Pakalpojumi tiks nodrošināti EKO laukumos Smiltenē, Limbažu iela 8 un
Valkā, Austras ielā 10. Savukārt
4. jūnijā tiks atklāts jauns EKO
laukums – birojs Apē, „Druvās”.
EKO laukumā – birojā būs iespējams noslēgt jaunus atkritumu
apsaimniekošanas līgumus, izdarīt
izmaiņas atkritumu izvešanas grafikos, pieteikt konteineru mazgāšanu, saņemt vai pieteikt saņemšanu
dažāda veida maisiem (melni – ievietošanai 240l konteineros, dzelteni – sadzīves atkritumu izvešanai,
Big-bag maisi būvgružiem), kā arī
iegūt visu nepieciešamo informāciju par ZAAO pakalpojumiem.
Minētajās adresēs turpinās šķiroto atkritumu pieņemšana. Šķiroto
atkritumu pieņemšanas laukumos
iedzīvotāji un uzņēmumi bez maksas var nodot pudeļu stiklu, logu
stiklu, papīru, kartonu, polietilēnu,
metālu, baterijas, akumulatorus,
koka paletes. Par pārējiem atkritu-

mu veidiem, kurus var nodot katrā
no EKO laukumiem, jākonsultējas
ar ZAAO speciālistiem pa tālruni
64281250 vai jāiepazīstas ar informāciju uzņēmuma mājas lapā.
EKO laukuma – biroja darba
laiks Smiltenē: pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās, piektdienās no
plkst.10.00 – 19.00, sestdienās no
plkst.12.00 līdz 16.00, trešdienās un
svētdienās slēgts.
ZAAO atgādina, ka līgumu
pieteikumus vai izmaiņas atkritumu izvešanas grafikā var pieteikt
arī telefoniski t. 64281250, e-pastā zaao@zaao.lv, kā arī mājas lapā
www.zaao.lv sadaļā privātpersonām
vai juridiskām personām. Norēķini
par saņemtajiem pakalpojumiem ir
jāveic bankās, veikalos Maxima vai
caur uzņēmuma mājas lapu (banneris – Klientiem, mani pakalpojumi
un norēķini) piekļūstot aktuālajam
rēķinam un norēķinoties ar interneta
banku starpniecību.
Zane Leimane,
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību
speciāliste
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Smiltenes NKUP ziņas

Atjauno kapsētas mūri
SIA „Smiltenes NKUP”, sadarbojoties ar SIA „Baltik Haus”, pēc
Smiltenes novada domes pasūtījuma veic Smiltenes pilsētas kapsētas
mūra atjaunošanu un ūdensapgādes
sistēmas sakārtošanu kapos. Plānots,
ka darbi jābeidz līdz jūnija beigām.
Taču jau šobrīd pilsētas iedzīvotāji
var izmantot septiņas ūdens ņemšanas vietas, kas izvietotas pilsētas
kapu teritorijā.
Kapusvētki šogad 20. jūlijā.
Izsludinās iepirkuma
procedūru
Tuvākajās dienās tiks izsludināta Iepirkuma procedūra „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Smiltenes novada Variņu ciemā.
Būvdarbi.”, Variņu attīrīšanas iekārtām. Sekojiet līdz informācijai www.
smiltenesnkup.lv.
Aicina norēķināties par
pakalpojumiem
Vēlreiz vēršamies pie tiem,
kuri ilgstoši nav norēķinājušies par
saņemtajiem pakalpojumiem vai to
uzkrātais parāds sasniedzis ievērojamu summu. Parādnieki savās pastkastītēs ir saņēmuši brīdinājumus
par nenomaksātiem parādiem ar aicinājumu norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem.
Pret tiem, kuri šo brīdinājumu
ignorē, sāksim tiesvedības procesus par parāda piedziņu, vēršot to
uz klienta naudas līdzekļiem, kā arī
kustamo un nekustamo mantu. Jebkurš tiesas process ir nepatīkams,
tādēļ SIA „Smiltenes NKUP” aicina

ar maksājumiem nekavēties. Brīdī,
kad tiesā iesniegta prasība par parāda piedziņu, ir visai sarežģīti procesu apturēt. Turklāt papildus jau
esošajam parādam, klientam nāksies
samaksāt arī ar tiesāšanos un parāda
piedziņu saistītos izdevumus, kas
nav mazi.
Nākot pretī iedzīvotājiem, kuri
ir nokļuvuši īslaicīgās finansiālas
grūtībās, un norādītajā termiņā nespēj pilnībā norēķināties, uzņēmums
aicina izmantot iespēju un slēgt līgumu par parāda samaksu pa daļām
saskaņā ar vienošanos. Turklāt, šī
garantija ir spēkā vienīgi ar nosacījumu, ka maksājumi tiek veikti
atbilstoši vienošanās noteikumiem
un parāds tiek nomaksāts pilnā apmērā noteiktajā termiņā. Tiklīdz tiek
pārkāpti līguma nosacījumi, SIA
„Smiltenes NKUP” sniedz prasību
tiesā par nenomaksāto parādu, turklāt atkārtota iespēja slēgt līgumu
par tā paša parāda maksāšanu pa
daļām parādniekam netiek dota. Jāatzīmē tas, ka uzņēmums nav gatavs
bezgalīgi ilgi gaidīt, līdz klients būs
gatavs samaksāt par izmantotajiem
pakalpojumiem. Aicinām mūsu
klientus savlaicīgi un bez kavēšanās
norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem.
SIA „Smiltenes NKUP”

Noslēgts līgums
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Smiltenes novada
Palsmanes ciemā. Būvdarbi”
EIROPAS SAVIENĪBA

Ieguldījums Tavā nākotnē!
2014. gada 27. maijā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Smiltenes
novada Palsmanes ciemā” Nr.
3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/
152/116 ietvaros tika noslēgts līgums „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Smiltenes novada Palsmanes ciemā. Būvdarbi.” starp finansējuma saņēmēju
SIA „Smiltenes NKUP”, reģ. Nr.
43903000435, adrese Pils ielā 3a,
Smiltenē un SIA „Vidzemes energoceltnieks”, reģ. Nr. 44103008831,

adrese Ausekļa iela 31, Valmiera, iepirkuma procedūras nosaukums „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Smiltenes novada Palsmanes ciemā. Būvdarbi”
ID SNKUP/2014/1/ERAF.
Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Smiltenes novada Palsmanes ciemā. Būvdarbi.”
Būvdarbu veikšana saskaņā ar SIA
„Inženiergrupa” izstrādāto tehnisko
projektu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Smiltenes novada Palsmanes ciemā”.
Līguma summa bez PVN EUR
506 272,91.
Lēmums par iepirkuma līguma
slēgšanu – 27.05.2014.

2014. gada 13. jūnijs

Apstiprināts projekts „Zivju resursu aizsardzības
pasākumi Smiltenes novada ūdenstilpēs”

Zivju fonda padome 2014. gada
17. aprīļa sēdē pieņēma lēmumu apstiprināt Smiltenes novada domes
iesniegto projektu „Zivju resursu
aizsardzības pasākumi Smiltenes
novada publiskajos ūdenstilpēs”.
Projekta mērķis ir zivju resursu aizsardzība un maluzvejniecības samazināšana Smiltenes novada ūdenstilpēs, pilnveidojot materiāltehnisko
nodrošinājumu un piesaistot papildus
cilvēku resursus nārsta laikā.
Neskatoties uz to, ka pēdējos
divos gados Smiltenes novada Pašvaldības policija aktīvi iesaistās zivju resursu aizsardzībā, maluzvejniecības gadījumi, to pazīmes un fakti,
vēl jo projām tiek konstatēti. Projek-

ta aktualitāti nosaka tas, ka pārsvarā
pretlikumīgā zveja notiek tieši diennakts tumšajā laikā, kas rada papildus
grūtības konstatēt pārkāpējus. Lai
ūdenstilpju uzraudzība un kontrole
tiktu atvieglota, būtu efektīva pārkāpēju novērošana un aizturēšana, kā
arī, lai tiktu iegūti pierādījumi – video materiāli pārkāpumu izdarīšanas
un/vai pārkāpēju aizturēšanas brīdī,
Smiltenes novada Pašvaldības policija papildinās materiāltehnisko nodrošinājumu. Projekta ietvaros paredzēts
iegādāt termokameru un divas GoPro
videokameras ar stiprinājumiem.
Rudens periodā Vecpalsas un
Rauzas upēs (aptuveni 24 km garā
posmā) ir vairākas taimiņu un foreļu berzes vietas, kur to populāciju regulāri apdraud maluzvejnieki.
Īpaši aizsargājamo zivju – lašu,
taimiņu, nēģu – dabiskās populācijas palielināšanai Smiltenes novada

ūdenstilpēs tiks algoti Zemessardzes
darbinieki, kas nodrošinās šo vietu
uzraudzību un apsardzi.
Projekta īstenošanas rezultātā
Smiltenes novadā tiks samazināta
maluzvejniecība un uzlabota sabiedrības informētība par Pašvaldības
policijas darbību zivju resursu aizsardzības jomā. Iegūtos video un foto
materiālus, atbilstoši normatīvo aktu
prasībām, Pašvaldības policija plāno
atspoguļot plašsaziņas līdzekļos un
medijos.
Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Zivju fonda līdzekļus.
Projekta kopējās plānotās izmaksas
ir EUR 6620,00. 100% no projekta
finansē Zivju fonds.
Projektu plānots īstenot līdz
2014. gada novembrim.
Lita Kalniņa,
Attīstības un plānošanas nodaļas
Projektu vadītāja

Izsludināts Smiltenes bijušās izgāztuves
„Drandu ielā 24” rekultivācijas iepirkums
Smiltenes novada dome

EIROPAS SAVIENĪBA

Projektu „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Smiltenes novada Smiltenes pilsētas
izgāztuves „Drandu ielā 24” Nr.94155/3371/PPV rekultivācija” līdzfinansē Eiropas Savienība.
Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir Smiltenes novada dome.
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Projekta „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Smiltenes novada Smiltenes pilsētas izgāztuves
„Drandu ielā 24” Nr. 94155/3371/
PPV rekultivācija” ietvaros SIA
„Geo Consultants” 2014. gadā izstrādāja tehnisko projektu izgāztuves rekultivācijai un, pamatojoties
uz tehnisko projektu, šā gada 6. maijā uzsludināts rekultivācijas būvdarbu iepirkums – atklāts konkurss.
Projekta mērķis ir normatīvo
aktu prasībām neatbilstošas atkri-

tumu izgāztuves rekultivācija, izgāztuves negatīvās ietekmes uz vidi
novēršana un monitoringa sistēmas
nodrošināšana izgāztuvē. Projekta
ietvaros paredzēts izstrādāt tehnisko
projektu un veikt atkritumu izgāztuves rekultivāciju 1,57 ha platībā, kā
arī veikt izgāztuves teritorijas apzaļumošanu 1,83 ha platībā, piekļautās
teritorijas sakopšanu, piebraucamā
ceļa un ielas posma sakārtošanu.
Realizējot projektu tiks maksimāli
novērsta atkritumu negatīvā ietekme

uz vidi un cilvēka veselību un nodrošināta ar atkritumiem piesārņotās teritorijas iekļaušanās apkārtējā
ainavā.
Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Eiropas Savienības
Kohēzijas fonda līdzfinansējumu
3.5.1.2.1. apakšaktivitātē „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija”.
Projekta
kopējās
plānotās izmaksas ir EUR 304226,29
(LVL 213811,45), 85% jeb EUR
258592,34 (LVL 181739,73) no
projekta finansē Eiropas Savienības
Kohēzijas fonds un 15% jeb EUR
45633,95 (LVL 32071,72) ir pašvaldības līdzfinansējums.
Projektu plānots īstenot līdz
2015. gada jūnijam.
Sīkākai informācijai:
Lita Kalniņa,
tālr. 64707866

Valkas ielas satiksmes intensitātes dati
EIROPAS SAVIENĪBA

Ieguldījums Tavā nākotnē!
Šajā mēnesī, projekta „Smiltenes pilsētas Valkas ielas rekonstrukcija” ietvaros rekonstruētajam tranzītielas posmam, veikti satiksmes
intensitātes mērījumi. Pēc satiksmes
intensitātes datiem, vidēji diennaktī
Valkas ielas infrastruktūru izmanto
2761 automašīna, no kurām 21,7%
ir kravas transportlīdzeklis.
Kopējais Valkas ielas posma

rekonstrukcijas garums ir 305 m.
Projekta ietvaros veiktā Valkas ielas
rekonstrukcija, tajā skaitā autoceļa
tilta pār Abuls upi, ir uzlabojusi satiksmes drošību un kvalitāti.
Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Eiropas Reģionālās
attīstības fonda līdzfinansējumu „Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2. prioritātes „Teritoriju
pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.1. pasākuma „Pieejamības un transporta sistēmas attīstība” 3.2.1.2. aktivitātē „Tranzītielu
sakārtošana pilsētu teritorijās”.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir EUR 839494,36 (LVL
590000), no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir EUR 713486,26 (LVL
501441,00), Valsts budžeta dotācija
EUR 18888,62 (LVL 13275,00),
Smiltenes novada domes finansējums EUR 107119,48 (LVL
75284,00).
Projektu kopumā plānots realizēt līdz 2014. gada 30. septembrim.
Lita Kalniņa,
Attīstības un plānošanas nodaļas

Dzimtsarakstu nodaļa informē
2014. gada maija mēnesi dzimtsarakstu nodaļa noslēdza ar pozitīvu demogrāfisko bilanci. Maija mēnesī dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti 16 jaundzimušie – 12 zēni
un 4 meitenes. Bilskas, Brantu un
Grundzāles pagastā – 1 jaundzimušais, Blomes pagastā – 2 jaundzimušie, Launkalnes pagastā – 3
jaundzimušie, Smiltenes pilsētā un
Smiltenes pagastā – 4 jaundzimušie.
No visiem jaundzimušajiem 3 vecāki

sastāv laulībā, 13 bērniem atzīta paternitāte. Vienā ģimenē piedzimuši
dvīnīši – zēni. 5 māmiņām jaundzimušie ir pirmie bērniņi, 7 ģimenēs
šie ir otrie bērniņi, 3 ģimenēs – trešie
bērni, vienā ģimenē piedzimis ceturtais bērniņš. Vecāki dēliem izvēlējušies vārdus: Alekss Dāvids, Edžus,
Mareks, Teodors, Kristaps Kristiāns,
Kristers, Jānis, Kristaps, Sandis, Jānis, Dāvids, Martins. Meitām dāvāti
vārdi: Sabīne, Evelīna, Ērika, Elza.

Maija mēnesī reģistrēti 13 miršanas gadījumi. Aizsaulē aizgājuši
pieci vīrieši un astoņas sievietes. Miruši 6 – Smiltenes pilsētas iedzīvotāji
un 1 – Bilskas, Blomes, Grundzāles,
Palsmanes, Variņu un Zaubes pagasta, un Rīgas pilsētas iedzīvotājs.
Kopumā līdz 2014. gada 1. jūnijam reģistrēti 69 jaundzimušie un 66
miršanas gadījumi.
Dace Ērģele,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
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Smiltenes novada Domes Vēstis

2014. gada 13. jūnijs

Konkurss „Smiltenes
novada sakoptākais
īpašums 2014”
Jau vairākus gadus Smiltenes novadā notiek konkurss „Smiltenes novada sakoptākais īpašums 2014”, kur savu dalību līdz 11. jūnijam varēja pieteikt pats īpašnieks vai tā pārstāvis, kaimiņi, draugi,
radi, darba kolēģi un citi novada iedzīvotāji.
Šobrīd notiek pieteikto īpašumu izvērtēšana piecu komisijas locekļu
sastāvā – Smiltenes novada deputātes Ilze Vergina un Gunta Mangale,
Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas ainavu arhitekte Baiba Cīrule, Saimnieciskās darbības nodaļas teritorijas apsaimniekošanas speciāliste Baiba Miķe, un konkursa „Smiltenes novada sakoptākais īpašums 2013” laureāte, palsmaniete Daiga Jurģe.
Konkursa mērķis ir ieinteresēt un veicināt Smiltenes novada iedzīvotājus un uzņēmējus radīt pievilcīgu novada ainavisko telpu, popularizēt
sakārtotu un sakoptu apkārtējo vidi un novērtēt iedzīvotāju un uzņēmēju
veikumu.

Smiltenes novadā tiek
organizētas un darbu turpina
atbalsta grupas
Sociālais dienests sadarbībā ar
Cēsu novada pašvaldības aģentūras
„Sociālais dienests” 2013. gadā realizēja Smiltenes novada pašvaldībā
1.4.1.2.4. apakšaktivitātes „Sociālās
rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu
attīstība reģionos” otrās kārtas otrajā
apakškārtā” apstiprināto ESF projektu „Vidzemes reģiona mobilais sociālo pakalpojumu Resursu centrs”.
Projekts tiek īstenots septiņās
Vidzemes reģiona pašvaldībās Cēsu
novadā, Beverīnas novadā, Jaunpiebalgas novadā, Mazsalacas novadā,
Smiltenes novadā, Valkas novadā,
Valmieras pilsētā. Projekta mērķis –
attīstīt jaunu sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu Vidzemes reģionā –
mobilo sociālo pakalpojumu Resursu centru, lai uzlabotu projekta mērķa grupu klientu (personu ar funkcionāliem traucējumiem, pensijas
un pirmspensijas vecuma personu,
daudzbērnu ģimeņu un nepilno ģimeņu, bērnu no maznodrošinātām un
trūcīgām ģimenēm, no vardarbības
cietušo personu, no psiho aktīvām
vielām atkarīgo personu) funkcionālās prasmes un veicinātu iekļaušanos
sabiedrībā un darba tirgū.
Turpinot šajā projektā iesāktās
aktivitātes, 2014. gadā Smiltenes
novada Sociālais dienests saviem
klientiem piedāvā piedalīties Atbalsta grupās.
Atbalsta grupas vada mūsu novada sociālie darbinieki. Savu darbību grupa uzsāka š.g. 12. martā, kuru
plānots pabeigt 16. jūlijā. Šobrīd
Smiltenes pagasta Sociālās istabas
telpās notiek atbalsta grupas nodarbības māmiņām. Nodarbības notiek
reizi 2 nedēļās, nodarbība ilgst 2
stundas. Nodarbību laikā dalībnieces

labāk iepazīst sevi, apzinās savas
prasmes un resursus, kā arī apgūst
jaunas iemaņas. Grupā tiek iepazītas sekojošas tēmas: savu resursu
apzināšanās, atbalstoši / neatbalstoši
cilvēki, robežas, to noteikšana, attiecības ar līdzcilvēkiem, vērtības, rakstura iezīmes, pašvērtējums, dusmas,
stereotipi, aizspriedumi, tiesības,
pienākumi. Tiek sniegts atbalsts un
palīdzība grupas dalībnieku konkrētajās tā brīža problēmās. Grupa tiek
aktīvi apmeklēta.
Pēc Atbalsta grupas beigām
dalībniekiem ir iespēja darbu turpināt pašpalīdzības grupā. Viena šāda
pašpalīdzības grupa norisinājās no
7.11.2013. līdz 24.04.2014. Grupas
darbību nodrošināja iepriekšējās atbalsta grupas aktīvākās dalībnieces.
Viņas piesaistīja radošo darbnīcu
pasniedzēju no Raunas, ar kuru kopā
dalībnieces apguva dažādas jaunas
rokdarbu tehnikas.
Jauna atbalsta grupa pirmspensijas un pensijas vecuma personām ir
ieplānota 2014. gada oktobrī. Grupa
plānota divās daļās. Pirmajā daļā grupas dalībnieki varēs saņemt atbalstu
un palīdzību problēmu risināšanā,
otrajā daļā notiks nodarbības kopā ar
radošo darbnīcu pasniedzēju, kur dalībnieki varēs apgūt jaunas prasmes
dažādos rokdarbos un tehnikās (dekupāža, marmorizēšana u.c.).
Pieprasījums pēc šāda pakalpojuma – atbalsta grupas arvien pieaug.
Ņemot to vērā, Sociālais dienests
darbu turpinās, nodrošinot arvien
jaunas atbalsta grupas.
Dalībai atbalsta grupā pieteikties var Sociālajā dienestā, kā arī pie
pagastu sociālajiem darbiniekiem.
Anita Šteinberga,
Sociālā dienesta vadītāja
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Smiltenes novadā darbu sāk
unikāla aprūpes automašīna
Sadarbībā ar Smiltenes novada pašvaldību un Sociālo dienestu
pie novada ļaudīm dosies Latvijas
Samariešu apvienības īpaši uzbūvēta un speciāli aprīkota automašīna, kurā ir pieejams viss nepieciešamais, lai 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.
„Priecājamies, ka esam viena no
nedaudzajām pašvaldībām, kurām šis
jaunais pakalpojums būs pieejams.
Ieguvēji noteikti būs mūsu novada
un arī kaimiņu novadu iedzīvotāji.
Nevienam nav noslēpums, ka sabiedrība strauji noveco un ir daudz veco
un vientuļo cilvēku laukos, kuriem
ikdienā pašsaprotamas lietas nav pieejamas, tāpēc šie pakalpojumi ir ļoti
nepieciešami,” automašīnas prezentācijā sacīja Smiltenes novada domes
priekšsēdētājs Ainārs Mežulis.
„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 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 ārvalstīm 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.
„Lauku rajonos galvenā problēma nodrošināt kvalitatīvu aprūpi
mājās ir infrastruktūras, mūsdienīgu
apstākļu un ērtību trūkums, kamdēļ

Samariešu Smiltenes nodaļas darbinieki_Samariešu Apvienības direktors
Andris Bērziņš un Novada domes vadītājs Ainārs Mežulis
cilvēks ir jāved prom no ierastās vides, kas viņam sagādā lielu diskomfortu,” stāsta projekta „Samariešu
atbalsts mājās” koordinators Viesturs
Kleinbergs. „Tāpēc šī iespēja ļauj
tiem cilvēkiem, kuri dzīvo laukos,
kuriem nav pieejamas ērtības un ir
grūtības pašiem sevi pilnvērtīgi apkopt, palikt savās mājās un dzīvot
pilnvērtīgu dzīvu ierastajā vidē. Aprūpe un palīdzība cilvēkiem tiks nodrošināta ar „Drošības pogu”, kas ir
īpaša saziņas sistēma – saziņas iekārta un signālpoga, kas atrodas aprocē
vai kulonā. Drošības poga ir ērta
lietošanā – atliek piespiest signālpogu un informēt par to, kas atgadījies.
Signāls centrālē nonāk no jebkuras
vietas dzīvoklī vai mājā. Vienlaikus
ar signāla saņemšanu Dienesta operatoram datora ekrānā redzama iepriekš
apkopota informācija par personu –
veselības stāvoklis, kontaktpersonas,
kas palīdz operatīvāk un precīzāk
nodrošināt palīdzību. Atkarībā no
katra individuālajām vajadzībām pie
cilvēka dosies palīdzības un aprūpes
dienesta darbinieki. Palīdzība var būt
gan ikdienišķās lietās – ienest malku
mājās, palīdzēt nokļūt līdz pastam,
veikalam, sociālajam dienestam, vai
arī aprūpe – palīdzība izmazgāt veļu,
nomazgāties dušā, palīdzēt apkopt
pēdas,” par projekta īstenošanu stāsta
Viesturs Kleinbergs. Uz katru no projektā iesaistītajiem novadiem dosies
viena lielā automašīna un viena mazā
automašīna. Mazās automašīnas ir
pielāgotas guļošu pacientu transportēšanai.
Ir sagatvotas 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. Piecas
automašīnas kursēs Latvijas novados,
bet sestā ir kā rezerves automašīna,
ja rodas kāda tehniska problēma. Tad
automašīnu var nekavējoties aizstāt
un tiek nodrošināta pakalpojuma nepārtrauktība. 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.
Tuvāka informācija par pakalpojuma saņemšanu iegūstama
pagastu pārvaldēs un pilsētā pie
sociāliem darbiniekiem.
Baiba Pare,
Latvijas Samariešu apvienības
komunikācijas speciāliste

Aicinājums nopļaut piegulošās zālienu teritorijas Smiltenes pilsētā
Iestājoties siltajam vasaras laikam, daba parāda savu krāšņumu –
zaļo koku lapotnes, zied puķu dobes
un, protams, arī piemājas un ceļmalu zālāji steidz augt arvien kuplāki.
Lai garā zāle nesagādātu neērtības
gan pašiem, gan kaimiņiem un citiem pilsētas iedzīvotājiem, Smiltenes novada dome aicina Smiltenes

pilsētas iedzīvotājus, nekustamo
īpašumu īpašniekus un apsaimniekotājus sakopt zālājus un zālienus
savos īpašumos un tiem piegulošajās teritorijās, atbilstoši 2012. gada
29. novembra saistošo noteikumu
Nr. 12/12 „Smiltenes novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas
noteikumi” prasībām. Ar noteiku-

miem var iepazīties novada mājas
lapā www.smiltene.lv sadaļā „Saistošie noteikumi”.
Atbilstoši augstākminēto noteikumu prasībām, zālāja (biotopi,
kuros augu segu veido daudzgadīgi lakstaugi un kuru pastāvēšanas
nosacījums ir pļaušana un/vai ganīšana) pļaušana jāveic ne retāk kā

vienu reizi gadā līdz 15. augustam,
savukārt zālienam (kopts, blīvs, ilggadīgs dažādu kopā augošu zemo
graudzāļu sugu zelmenis, kas apklāj augsni un kas netiek izmantots
lauksaimniecībā un kam ir svarīga
nozīme ainavā; tas tiek regulāri
pļauts un kopts Smiltenes pilsētas
un novada pagastu ciemu terito-

rijās) jānodrošina regulāra zāles
pļaušana, uzturot to 4 – 12 cm garumā, nepieļaujot zāles vidējo garumu virs 15 cm.
Sakopsim savu pilsētu kopā, lai
tā šā gada 21. jūnija pilsētas svētkos būtu skaista, tīra un pievilcīga
ikvienam tās apmeklētājam.
Paldies par sapratni!
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Tūrisms/ Kultūra
Tūrisma aktualitātes Smiltenes novadā
Smiltenes pusē tiek
uzņemti Krievu
žurnālisti
No 12. līdz 16. maijam Vidzemes tūrisma asociācijas projekta
„Green Heritage” ietvaros noritēja
Krievu žurnālistu vizīte Vidzemē.
Šī projekta ietvaros liela uzmanība
tiek veltīta projektā iesaistītās teritorijas popularizēšanai kā bagātīgam
kultūras un vēsturiskā mantojuma
tūrisma galamērķim. Projekta ietvaros ir izstrādāts arī kopīgs tūrisma
maršruts pa visām trijām valstīm
Latviju, Igauniju un Krieviju, kā arī
izdota jauna tūrisma karte vairākās
valodās. Ar šo tūrisma piedāvājumu
vizītes laikā iepazinās žurnālisti no
Maskavas, Sanktpēterburgas, Pleskavas un Rīgas.
Vizītes ietvaros, 16. maijā, žurnālisti pabija arī Smiltenes pusē, iepazīstoties ar lauku mājas „Donas”
piedāvājumu, iemēģinot roku maizes cepšanā, nobaudot latviskas vakariņas, kā arī iepazīstoties ar firsta
madāmas kārumu līnijas piedāvājumu Smiltenes muižas kompleksā.
Gandrīz visi žurnālisti Latvijā
bija ieradušies pirmo reizi un vizītes
laikā redzētais un piedzīvotais viņus
patīkami pārsteidzis, par ko noteikti
jāstāsta krievu tūristiem, kas vēlas
doties uz Latviju.

Aktīvi atklāta tūrisma
sezona Smiltenes
novadā
17. maijā ar aktīvu pārgājienu
Cērtenes pilskalna apkārtnē tika atklāta oficiāli pirmā Smiltenes novada aktīvā tūrisma sezona.
Pasākuma laikā dalībniekiem
bija jādodas aktīvā pārgājienā pa
Cērtenes pilskalna apkārtni un jāveic
dažādi interesanti uzdevumi. Uzdevumos ietilpa fotoorientēšanās, kreatīvo zibšņu ķeršana, matemātikas
elementu izmantošana u.c. Pasākumā piedalījās 8 komandas, kurās kopumā bija gandrīz 30 dalībnieki.
Pasākuma mērķis bija mudināt
cilvēkus nesēdēt mājas, bet doties
dabā, lai kopā ar ģimeni, draugiem
jauki pavadītu dienu, dodoties nesteidzīgā pastaigā, baudot Smiltenes
apkārtnes dabu, putnu dziesmas un
varžu kora izpildījumu, iepazīstot
Smiltenes pilsētas apkārtni caur atraktīvu uzdevumu veikšanu.
Atgriežoties dalībniekus sagaidīja silta zupa ar pīrāgiem, svētku
klinģeris, bērza sulas. Vēlāk tika
suminātas komandas un katra tika
pie kāda tūrisma uzņēmēju sarūpēta
pārsteiguma.

16. maijā Smiltenē notika
Smiltenes jauniešu domes rīkotais
Maija nakts skrējiens. Skrējienam
pieteicās 25 komandas, piedalījās
23 komandas. Skrējienā piedalījās
ne tikai skolu jaunieši, bet arī pieaugušo komandas. Skrējiens visos
dalībniekos raisīja pozitīvas emocijas un labu un lietderīgu maija
vakara pavadīšanas laiku.
Komandas septiņus kilometrus

Žurnālisti viesojas lauku mājās „Donas”

mā maizes krāsnī.
Kamēr maizīte cepās, ir iespēja
ieturēt kafejnīcā gardu maltīti vai
nesteidzīgi aplūkot saimnieka izveidotu kolekciju, kas tapusi ilgākā laikā. Saimnieks Jānis Krieķis sakrājis
dažādus senus etnogrāfiskus priekšmetus, kas bija raksturīgi latviešu
lauku sētai 19. gadsimta nogalē un
20. gadsimta sākumā. Kolekcijā
aplūkojamas oriģinālas tā laika mēbeles, lauksaimniecības darbarīki,
virtuves piederumi, apģērbs, apavi,
rokdarbi un citas lietas.
Izcepto kukulīti ir iespēja iegādāties līdzņemšanai.
Maizes muzeja apskate iespējama tikai vasaras sezonā no maija
līdz septembrim bez maksas, tāpat
arī kafejnīca „Kukaburra”. Vēlama
iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni
+37126188872.

Iespēja doties ar
ekskluzīvu braucamrīku
uz Cērtenes pilskalnu

Atraktīvie un aktīvie pārgājiena dalībnieki
Tūrisma informācijas centra
darbinieki saka lielu paldies visiem
pasākuma dalībniekiem par jauki pavadīto dienu dabā un kopīgi atklāto
pirmo Smiltenes novada aktīvo tūrisma sezonu.
Īpašs paldies Santai Paeglei,
fondam „Krustceles’’, Jānim un Andai Dingām, kafejnīcai „Trīs pipari
un kūkas’’, viesnīcai „Brūzis’’, sporta un atpūtas kompleksam „Trīssaliņas’’, viesu namam „Oāze’’, amatnieku biedrībai „Stiķis’’.

Smiltenē aizvadīts
pirmais foto
orientēšanās pasākums
ģimenēm
1. jūnijā akcijas „Balta, balta
mana sirds” ietvaros Smiltenē norisinājās pirmais foto orientēšanās
pasākums ģimenēm, kurā piedalījās 7 komandas ar kopumā 20 dalībniekiem.
Pirms starta, saņemot īpaši sagatavotu foto orientēšanās shēmu, komandas dalībnieki devās pilsētas ielās, lai pēc shēmā dotajām norādēm
un fotogrāfijām meklētu objektus vai
atsevišķas to detaļas, kā arī veiktu
interesantus uzdevumus. Atgriežo-

ties atpakaļ, tika veikta uzdevumu
pārbaude, aplūkoti foto zibšņi un apbalvoti visi dalībnieki, kas piedalījās
šajā neparastajā pilsētas izzināšanā.
Paldies visiem dalībniekiem un
pasākuma atbalstītājiem.

Vasaras sezonā
Smiltenes novada TIC
atvērts katru dienu
Smiltenes novada Tūrisma informācijas centrs vasaras sezonā, no
1. jūnija līdz 31. augustam, apmeklētājiem būs pieejams katru dienu:
darbadienās no 9.00 līdz 13.00, no
14.00 līdz 18.00, sestdienās un svētdienās no 10.00 – līdz 15.00.

Apmeklētājus gaida
maizes muzejs
„Kukaburrā”
Smiltenes novada Launkalnes
pagasta kafejnīca „Kukaburra” piedāvā maizes muzeja apmeklējumu
saviem viesiem. Divas reizes nedēļā
– sestdienās un svētdienās – ap pusdienlaiku apmeklētāji var redzēt, kā
muzeja saimnieks cep rudzu maizi:
kā tiek mīcīta mīkla, veidoti kukulīši
un ar „lizi” iešauti ar malku kurinā-

Tepat Smiltenē, kur rosīgās
pilsētas ielas nomaina klusas meža
taciņas, ikvienam iespēja doties
mierīgākā vai aktīvākā pastaigā jeb
pārgājienā. Daudziem jau zināmā
Veselības taka, kur iespējams pārvarēt dažādus šķēršļus, sniedz piedzīvojumu ar jaukām emocijām. Taču
tiem, kas vēlas gūt vēl pozitīvākas
un asākas emocijas, iespēja doties
elpu aizraujošā, nedaudz ekstrēmā
izbraucienā ar ekskluzīvu braucamrīku pa Cērtenes pilskalna apkārtni.
Šis būs piedāvājums nelielām grupām un privātiem pasākumiem, un
pozitīvais lādiņš visai dienai garantēts!

Tikšanās vieta Smiltenē, Drandu ielas galā, stāvlaukumā. Iepriekšēja pieteikšanās obligāta pa tālruni
+37129577078.

Smiltenē iespēja izzināt
visu par un ap bitēm
Valda Paegļa saimniecība, kas
atrodas Smiltenes pilsētā, klusā
meža ielokā, Raiņa ielā 69, piedāvā
ekskursiju un stāstījumu par bišu
dzīvi „Viss par un ap bitēm”. Turpat, iespēja iegādāties biškopības
produkciju (medu, ziedputekšņus,

Smiltenes Jauniešu domes ziņas
garajā trasē devās katra ar piecu minūšu intervālu. Noslēgumā visi tikās
jauniešu interešu centrā „Miteklis”,
kur tika pasniegti diplomi un balvas.
Kopumā tika atzīmēta katra komanda, piešķirot tai individuālu pateicību un balvas. Smiltenes jauniešu
dome bija sagādājusi dažādus pārbaudes elementus trasē. Tie bija gan
komandu saliedējoši, gan atjautīgi,
gan smieklīgi un jautri. Šis skrējiens

visos raisīja pozitīvas emocijas, un
tika izteikts viedoklis, ka šāds pasākums ir jārīko vismaz reizi gadā.
17. maijā Smiltenes Kultūras
centrā Smiltenes jauniešu dome organizēja Muzeju nakts pasākumus.
Tika izveidota izstāde no darbiem,
ko Smiltenes jaunieši dara brīvajā laikā. Savukārt jaunie Smiltenes
mākslinieki uzstājās ar koncertu,
kurā dziedāja savas sacerētās dzies-

sveces u.c. ), kā arī iespējama medus
degustācija, īpaši ar karstām „bada
pankūkām”. Saimniecība reģistrēta
Latvijas biškopības biedrībā. Ekskursijām obligāta iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni +37129975297.
Cenas: EUR 2 pieaugušajiem, EUR
1 bērniem.

Ūdens bumbu
atrakcijas gan lieliem,
gan maziem
Smiltenē jau daudziem zināmas
ūdens bumbu atrakcijas, ko piedāvā
viesu nams „Oāze”. Lai Smiltenes
pilsētas svētkos, kas norisināsies 21.
jūnijā, vietējiem iedzīvotājiem un
svētku viesiem būtu iespēja gūt neaizmirstamus mirkļus un pozitīvu lādiņu, kuplinot svētku programmu, viesu
nams „Oāze” piedāvās ūdens bumbu
atrakcijas Vidus ezerā (ezera krastā
pirms kāpnēm uz Kalnamuižu).

Ezerlejās būs
iespēja cīnīties par
„Superģimenes’’ titulu
Jau trešo gadu pēc kārtas, otrajā
jūlija svētdienā (13. jūlijā.), Ezerlejās, Smiltenes novada Launkalnes
pagastā, jautru un atraktīvu sacensību laikā tiks noskaidroti šā gada
„Superģimenes’’ titula ieguvēji. Pasākuma laikā paredzētas jautras atrakcijas un sportiski, atraktīvi uzdevumi, dažādi pārsteigumi, savukārt
noslēgumā tiks pasniegtas balvas un
sumināti uzvarētāji.
Neskatoties uz sacensību nosaukumu, tiek aicinātas piedalīties ne
vien ģimenes, bet arī draugu kompānijas un komandas, gan ar lieliem,
gan maziem dalībniekiem, neatkarīgi
no dalībnieku vecuma vai skaita.
Ierašanās un dalībnieku reģistrācija no plks. 10:00, sākums plkst.
11:00. Pasākuma ieejas maksa –
labs garastāvoklis un vēlme piedalīties. Plašāka informācija pa tālr.
26357959.
Sanda Veismane,
Tūrisma informācijas centra
vadītāja

mās un citu autoru dziesmas. Runāja savu dzeju. Spilgts priekšnesums
bija Vidzemes augstskolas improvizācijas teātra VIA Gars uzstāšanās.
Smiltenes jauniešu dome saka
paldies visiem, kas uzdrīkstējās un
parādīja, ko katrs prot un dara savā
brīvajā laikā. Liels paldies Vidzemes
augstskolas improvizācijas teātrim
VIA Gars.
Smiltenes Jauniešu dome

7

Smiltenes novada Domes Vēstis

2014. gada 13. jūnijs

7

Lauksaimniekiem
Aktuāla informācija par piena kvotām 2014./2015. kvotas gadā
Zemkopības ministrija (ZM)
informē, ka ir sācies pēdējais piena
kvotas gads un šajā gadā valsts kopējās piena kvotas apjoms ir palicis iepriekšējais – 781 132 tonnas.
2014./2015. piena kvotas gadā valsts
kvota vairs netiek palielināta par
vienu procentu, kā tas bija līdz šim.
Kārtējais piena kvotas gads ir sācies
2014. gada 1. aprīlī un beigsies 2015.
gada 31. martā.
Ņemot vērā, ka 2013./2014.
kvotas gadā kvotas izpilde bija 99,1
procents, Latvijā pastāv iespēja pārsniegt piegādes piena kvotu, par ko
būs jāmaksā ES noteiktā soda nauda, tāpēc ražotājiem ir nepieciešams
rūpīgi apsvērt kvotas iespējamos
darījumus – kvotas pirkšana, pārdošana un kvotu pārveidošana, līdz
ar to piena ražotājs nepieciešamības

gadījumā var meklēt iespēju savu
kvotu samazināt vai attiecīgi palielināt. Ja saimniecība nespēj izpildīt
piena kvotu, pastāv iespēja iznomāt
vai pārdot daļu no piena kvotas vai,
ja ir pārtraukta piena ražošana, tad
var atteikties no piena kvotas, par to
informējot LDC, kas šo daudzumu
ieskaitīs valsts rezervē.
Pēc Lauksaimniecības datu centra (LDC) datiem no šā gada 1. aprīļa
līdz 5. maijam piena kvotas izpilde
ir 7,94 procenti. Salīdzinot piegādes
kvotas ietvaros iepirktā piena apjomu ar iepriekšējā gada aprīli, šogad
piens ir iepirkts par 12 procentiem
vairāk.
Piensaimniecības nozares attīstības un izslaukuma pieauguma
rezultātā piena kvota tiek pildīta
intensīvāk. Līdz ar to ZM atgādina,

ka katram ražotājam ir jāseko līdzi
savas kvotas izpildei. Tas nozīmē,
ka ražotājam ir jāveic piena kvotas
izpildes uzskaite un plānošana savā
saimniecībā (tiktāl, cik to neietekmē
ārējie faktori), lai novērstu piešķirto
piena kvotas pārsniegšanu vai tās
neizpildīšanu. Kvotu sistēmā katru
piena kvotu (t.i., piegādes un tiešās
tirdzniecības) administrē atsevišķi,
tāpēc, valsts mērogā pārsniedzot ierobežojošo daudzumu, ražotājam būs
jāmaksā soda nauda – 27,83 euro par
katriem 100 kilogamiem virskvotas
piena. Sods par pārsniegto kvotu būs
jāmaksā piena kvotas īpašniekam –
piena ražotājam.
Lai novērstu vai samazinātu
piena kvotas pārsniegšanu, ZM ierosina:
1) izmantot darījumus ar piena

Izglītība

Smiltenes ģimnāzija –
sirds un prāta gaismai
Smiltenes ģimnāzija izsludina skolēnu uzņemšanu 10. klasēs
2014./2015. m.g.
Piedāvājam:
• Matemātikas,
dabaszinātņu
un tehnikas virziena izglītības
programmu;
• Vispārizglītojošā virziena izglītības programmu ar padziļinātu
1. un 2. sevšvalodas apguvi;
• Vispārizglītojošā virziena izglī-

tības programmu ar iespēju apgūt
datortīklu administrēšanu vai datorgrafiku;
• Neklātienes apmācība vispārizglītojošā virziena izglītības programmā strādājošiem;
• Mūsdienīgās tehnoloģijas mācību
procesā ikdienā, trešās svešvalodas
apguvi;
• Saturīgu, tradīcijām bagātu skolas
laiku.

Dokumentu iesniegšana skolas
birojā Dakteru ielā 27, Smiltenē no
16. jūnija līdz 17. jūnijam no plkst.
9.00 – 17.00.
Par skolēnu uzņemšanu vakantajās 8.– 9. klases un 11.–12.
klases izglītības programmu vietās
interesēties pa tālruņiem 64707518
vai 64707515.

Jūs esat gaidīti skolā, kas iedvesmo, iemāca domāt, mīlēt un cienīt.

Mikroutik akadēmija 2014

Noslēdzies mācību gads skolēniem un beigušās arī fakultatīvās nodarbības datortīklos pēc
Mikrotik programmas – Mikrotik
akadēmija. Nodarbības notika
Smiltenes ģimnāzijas telpās, un uz
tām varēja pieteikties 9. – 12. klašu Smiltenes novada skolēni.
Apmācības kursa realizēšanu atbalstīja uzņēmums „Mikrotik” – pasaulē pazīstams datortīklu
maršrutētāju ražotājs, nodrošinot
audzēkņus ar maršrutētājiem un
Smiltenes novada dome ar finansiālu atbalstu. Liels paldies Smiltenes
novada domes izglītības pārvaldes
vadītājam Tālim Jaunzemim par
atbalstu un doto iespēju organizēt
Mikrotik akadēmijas apmācības.
Nodarbībās audzēkņiem bija
iespēja apgūt datortīklu pamatus,
iepazīties ar tīkla iekārtām, datu
pārraides principiem un izprast adresācijas mehānismu. Mācību gada
otrajā pusē galvenā uzmanība tika
veltīta Mikrotik maršrutētāju konfigurēšanai. Rezultātā skolēni apguva vienkārša datortīkla veidošanas
prasmes mājas vajadzībām, lietojot
gan vadu, gan bezvadu tehnoloģijas.
Piedaloties Mikrotik akadēmijas nodarbībās, skolēni iepazinās
ar datortīkliem saistītu profesiju
darba specifiku. Iegūtā pieredze
un zināšanas atvieglos audzēkņiem
nākamās profesijas izvēli. Tie jaunieši, kuri nākamo profesiju saistīs

ar
informāciju tehnoloģijām, būs
ieguvuši starta zināšanas, kas atvieglos mācības profesionālajās vai augstākajās mācību
iestādēs.
Uz Mikrotik akadēmijas nodarbībām pieteicās, un kaut vai dažas
nodarbības apmeklēja 28 audzēkņi.
Pirmajās nodarbībās piedalījās liels
skaits jauniešu, pēc tam aktivitāte
mazinājās. Daļa skolēnu saprata,
ka nodarbībās aplūkotās tēmas viņus neinteresē, pēc tam izvēlējās
citas interešu izglītības nodarbības.
Tomēr, vismaz puse no skolēniem,
kuri pieteicās uz nodarbībām, tika
līdz maršrutētāju konfigurēšanai.

Aktīvākie nodarbību apmeklētāji bija – Deniss Golubevs (Smiltenes Centra vidusskola), Dāvis Mizis (Palsmanes pamatskola), Lāsma
Troiņikova, Matīss Zīvers, Džūlija
Jātniece, Elvita Jakimova (Smiltenes Ģimnāzija). Ar visām Mikrotik akadēmijas tēmām iepazinās arī
apmaiņas programmas puisis no
Taizemes – Nattanon Tavonthammarit.
Ar loģiku pārpilnām nodarbībām noorganizējām arī emocionālu
atslodzes pēcpusdienu – Ziemassvētku svinēšanu Cērtenes pilskalnā. Uz pasākumu ciemos ieradās arī
daļa Smiltenes ģimnāzijas absolventu, kuru tagadējās mācības vai
darbs saistīts ar IT. Ar datora UPS
barotajā eglīšu virtenes gaismā absolventi dalījās pieredzē. Žēl tikai,
ka lija lietus un, cepot desiņas, apģērbs bija izlijis līdz ādai …
Kopumā izglītības iestāžu audzēkņu interese ir bijusi liela. Arī
2014./2015. mācību gadā tiek plānotas „Mikroutik akadēmijas” nodarbības. Ja audzēkņiem rodas interese par IT tēmu vai vienkārši ir
vēlēšanās pamēģināt kaut ko jaunu,
tad droši varat pieteikties uz Mikroutik akadēmiju 2014./2015. mācību gadā. Smiltenes novada izglītības
iestāžu audzēkņiem dalība Mikroutik akadēmijā ir bez maksas.
Andrejs Miķis un Arnis Platpīrs,
Mikroutik akadēmijas vadītāji

kvotām (pirkšana, noma, kvotas pārveidošana);
2) regulēt izslaukuma vai tauku
procentu, plānojot slaucamo govju
ēdināšanu;
3) palielināt pašpatēriņam paredzēto piena daudzumu – ataudzējamo telīšu un nobarojamo teļu ēdināšana;
4) izvērtēt ganāmpulka kvalitāti
– lielāka slaucamo govju brāķēšana
un plānota jaunu telīšu iegāde vai ataudzēšana pēc kvotas gada beigām;
5) izvērtēt slaucamo govju apsēklošanas laiku attiecībā uz atnešanās periodu (sākot ar 2015. gada
aprīli).
Izvērtējot saimniecības efektivitāti un ekonomisko situāciju, lauksaimniekam pašam būtu jāizlemj,
vai kvotas pārsniegšanas gadījumā

maksāt soda naudu un vai tomēr
samazināt piena apjomu. Par papildus iespējamiem risinājumiem, lai
novērstu vai samazinātu piena kvotu pārsniegšanu, lauksaimnieki var
vērsties Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centrā.
ZM uzsver, ka saskaņā ar 2009.
gada 8. septembra MK noteikumiem
Nr. 1040 „Piena kvotu administrēšanas noteikumi” piena ražotājiem, kuri
piegādā pienu vairākiem piena pircējiem, rakstiski jāinformē LDC par
to piena pircēju, kurš piena kvotas
pārsniegšanas gadījumā veiks maksājumu par ražotāja pārsniegto piena
kvotu Lauku atbalsta dienestam.
Pēc ZM informācijas sagatavoja
Gunta Mangale,
lauku attīstības speciāliste

AFS Smiltenes „šūniņas”
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.
Programma oficiāli bija beigusies, mēs ciemojāmies pie viņām, viņas pie mums, taču paliek draudzība
jau starp ģimenēm un vēlme visām
kopā tikties vēl. Pērn vienojāmies
šajā pavasarī tikties pusceļā starp
Čehiju un Latviju! Paskatāmies kartē – Varšava. Uzreiz noteicām datumu, ka tas būs no 1. līdz 3. maijam.
Jau rudens pusē tika apzināti AFS
brīvprātīgie Polijā, kas palīdzētu
mums orientēties šajā lielajā pilsētā.
Atsaucās mums bijusī AFS apmaiņas studente Joanna no Krakovas.
Joanna šobrīd mācās pa gidu un tas
arī viņai bija izaicinājums tikt galā ar
padsmit sievietēm un noorientēties
svešā pilsētā. Viņa tika galā lieliski
un mums tika daudz jauku emociju
– atkal tikšanās prieks ar čehietēm.
Pavasarīgās dienas Varšavā apvienojām ar sarunām par apmaiņas studentiem un to uzņemšanas specifiku.
Šogad no Latvijas dažādu objektīvu
apstākļu dēļ tika tikai piecas mammas, taču mājās palikušās apsolīja
nākamgad noteikti tikties Berlīnē.
Un mums Varšava noteikti vairs nav
tikai tranzītpilsēta, bet skaista, kopta
un patriotiska Polijas galvaspilsēta.
Maija beigās šīs pašas programmas ietvaros 4 Smiltenes „sūniņas”
mammas ciemojās Slovākijā, kur
kāpa zemajos Tatros, iepazina slovāku viesmīlību un skaisto slovāku vidienes pilsētu Nitru. Atbildes vizītē
slovākietes brauks nākamgad maijā.
Mēs noteikti viņām parādīsim ļoti
tīro un sakopto Smilteni un Latviju.
Aprīļa beigās AFS Latvija ciemojās skolotāji no Taizemes. Smiltenes „sūniņa” skolotājus uzņēma
Lieldienās. Pirmajās Lieldienās
pavisam jaunu pieredzi viesi guva
„Kalbakās”. Apguva dejas soļus

kopā ar Launkalnes mūsdienu folkloras kopu „Rudzupuķe”, Bilskas
jauniešu deju kolektīvu „Piesitiens”,
Blomes jauniešu deju kolektīvu „Atspēriens”. Šūpojās, tikās ar īstiem
Lieldienu zaķiem, krāsoja olas, piedalījās olu kaujās. Otrajās Lieldienās
izstaigājām sajūtu taku Valmierā.
Taču 22. aprīlī bija darba diena. Viesi vēlējās apskatīt Smiltenes skolas.
Aicinājumam atsaucās tikai Smiltenes ģimnāzija, par to dāvanā saņemot
pulksteni. Taizemes skolotāji tikās ar
direktori Velgu Mālkalni, apskatīja
skolas kabinetus un pārrunāja kopīgo un atšķirīgo mācību procesā.
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.
Ir paskrējis vēl viens mācību gads un tas ir visskumjākais un
vispriecīgākais mirklis viesskolēniem – skumji, jo nākas šķirties no
visa apmaiņas programmā pierastā, bet vispriecīgākais, jo tuvojas
atkal satikšanās prieks ar ģimeni
un draugiem. Uz savām māju zemēm – Itāliju un Taizemi – pošas
arī Smiltenē dzīvojošie viesskolēni
Margerita un Bank, bet atpakaļ no
Krievijas drīz atbrauks mūsu Annija.
No savas pieredzes varu teikt, ka tikai ceļot savu bagāžu nost no lentes
Rīgas lidostā, es sapratu cik tālu es
esmu bijusi prom un cik ļoti man
šīs zemes ir pietrūcis. Savas apmaiņas programmas beigās es domāju,
ka pametu savu ģimeni un labākos
draugos, lai atgrieztos atpakaļ pie
savas ģimenes un labākajiem draugiem. Un galvenais nevajag baidīties izmēģināt kaut ko jaunu, jo
tikai tā tu vari iemācīties vairāk par
sevi pašu. Tāpēc vēl aizvien aicinu
– piesakies par viesģimeni kādam
no iebraucošajiem viesskolēniem
vai kļūsti par viesskolēnu pats, jo
apmaiņas gads nav viens gads tavā
dzīvē, tā ir vesela dzīve vienā gadā.
Vairāk informācijas: www.afs.lv
Dita Pētersone
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Koris „Lido” Petera dziesmu kora vidū
dziedās Arēnā „Rīga”
Atzīmējot izcilā latviešu dzejdara Jāņa Petera 75. jubilejas gadu,
Latvijas mūziķi un tagad arī 23 kori
no 11 Latvijas pilsētām un novadiem
turpina gatavoties grandiozajam
koncertam „Jānim Peteram - 75 /
No Jāņiem līdz Pēteriem…” , kas
notiks 28. jūnijā arēnā „Rīga”.
Lielkoncertā, piedaloties koriem un solistiem, tiks izdziedātas
ne vien populārākās estrādes un
teātra melodijas, bet arī izcilākās
un „spēcīgākās” dziesmas no koru
repertuāra. Šobrīd, kad jau notikuši
vairāki kopmēģinājumi, par iecerēto
un paveikto ir apmierināts kora virsdiriģents Ints Teterovskis: „Ir atlasīti spējīgi kori no visas Latvijas, lai
apvienotos jaunā – Petera dziesmu
korī. Jāņa Petera dzeja ir tik melodiska un labskanīga, ka dzied pati
par sevi. Ne velti koru mūzikā dziesmas ar viņa vārdiem ir ieguvušas
„zelta klasikas” zīmolu. Ir dziesmas
ko zina ikviens un, es priecāšos, ja
publika mums dziedās līdzi, jo tieši kopā dziedāšana sevī slēpj īpašo
vienotības sajūtu”.
Koncertuzvedumā piedalīsies
vairāk nekā 700 koristi, kas pārstāv
23 korus no 11 Latvijas pilsētām un
novadiem: Liepājas jauktais koris
„Laiks”, Smiltenes jauniešu koris „Lido”, Dobeles jauktais koris
„Septiņi sapņi” un jauniešu koris
„Sadziedis”, Ogres kultūras centra jauniešu koris, Ikšķiles novada
jauniešu koris „Soare”, Ķeguma
jauniešu koris, Valmieras kamerkoris „Kaķi”, Olaines jauktais koris
„Dziesma”, Tukuma jauktais koris
„Savējie” un sieviešu koris „Noktirne”. Kupli pārstāvēti Jelgavas pilsēta un novads – meiteņu koris „Spīgo“, jauktais kamerkoris „Mītava”,
apvienotie kori „Svīri” un „Sidra-

be”, Vilces pagasta jauktais koris
„Vilce”. No Rīgas piedalīsies jauniešu koris „Balsis”, jauktais koris
„Skaņupe”, jauktie kori „Namejs”
un „Norise“, Rīgas latviešu biedrības jauktais koris, Latvijas zvērinātu
advokātu kolēģijas jauktais koris un
Rīgas Doma zēnu koris.
„Esam ļoti gandarīti par iespēju būt šo lielisko koru vidū, izbaudīt mēģinājumu atmosfēru tik ļoti
aizrautīgā diriģenta I. Teterovska
vadībā. Mēs priecājamies atkārtoti
būt par šāda ievērojama projekta dalībniekiem – 2006. gadā Raimonda
Paula 70 jubilejas un reizē Arēna
Rīga atklāšanas svētkos arī mūsu
„LIDO” dziedātāju balsis ieskandināja plašās arēnas sienas” – tā par
piedalīšanos šajos svētkos stāsta
kora vadītājas Valda Sedola un Ilze
Megne.
Koncertā uz skatuves kāps arī
maestro Raimonds Pauls, komponisti Mārtiņš Brauns, Zigmars
Liepiņš un Valdis Zilvers, dziesmām iegūstot jaunu spēku un skanējumu komponista Jāņa Strazda

aranžējumos, kā arī instrumentālās
grupas, solistu un kopkora izpildījumā. Dziesmas ar Jāņa Petera dzeju
izdziedās Igo, Ance Krauze, Ingus
Pētersons, Marija Naumova, Viktors Lapčenoks, Aija Andrejeva,
Andris Ērglis, Dainis Skutelis,
Dita Lūriņa, Intars Busulis, Antra
Stafecka, Atis Auzāns, Jānis
Paukštello un „Dzeguzīte”.
   Režisora Valda Pavlovska vadībā koncerts iecerēts kā grandiozs,
simbolisks un interaktīvs pasākums,
ko caurvīs arī video sižeti, foto atmiņas no Jāņa Petera radošā darba un
dzīves gājuma un dzeja paša gaviļnieka izpildījumā.
Biļetes uz koncertu jau nopērkamas visās „Biļešu paradīzes”
tirdzniecības vietās. Koncerts „Jānim Peteram – 75 / No Jāņiem līdz
Pēteriem...” top, pateicoties AS
„Latvijas Dzelzceļš” un Rīgas Brīvostas pārvaldes atbalstam. Koncertu
rīko Latvijas Radio 2 sadarbībā ar
„Izklaides producentu grupu 7”.
Ilze Megne,
Kora „Lido” kormeistare

Mans veiksmes stāsts Maltā
Pieteicu savu dalību Comenius profesionālās pilveides aktivitātei Maltā tāpēc, ka vēlējos
paaugstināt savu profesionalitāti
kā angļu valodas skolotāja un,
protams, uzlabot savas angļu valodas prasmes. Programmas nosaukums „The Playground Classroom: Methodology for Primary
level”. Kursu ilgums 2 nedēļas, 42
stundu kurss.
Ar gūtajām zināšanām un iespaidiem esmu ļoti apmierināta. Programma kopumā bija ļoti sabalansēta starp mācībām un atpūtu. Skolā
darbojas, manuprāt, ļoti pieredzējuši
un zinoši pasniedzēji. Skola ir ļoti
augstā līmenī. Kopumā skolotāji
tika sadalīti apakšgrupās pēc valodu
prasmēm un līmeņa, kādā skolotājs
māca savā skolā. Manā grupā darbojās 5 skolotājas no Polijas un pa
vienai no Bulgārijas, Čehijas, Slovākijas, Turcijas. Nodarbības bija ļoti
labi izplānotas, daudz darbojāmies
praktiski pāros, grupās. Pasniedzēja
mani personīgi iedvesmoja arī kā cilvēks un pedagogs. Visas praktiskās
aktivitātes tika izsniegtas aprakstu
veidā, lai pēc tam būtu vieglāk tās
pielietot un radīt līdzīgas. Nodarbību
temati papildināja viens otru no izrunas līdz rakstības prasmēm, no stāstiem līdz drāmas elementiem u. c.

Attēlā mana grupa (es trešā no kreisās puses) un pasniedzēja,
esam tiko ieguvušas tik svarīgo dokumentu – sertifikātu
Dzīvošanas veidu es izvēlējos tā
saucamo „self – cattering”, tas ir dzīvokļa veida, ar virtuvi, viesistabu un
atsevišķām istabām. Tas ir ļoti ērts
dzīvošanas veids attiecīgi 2 nedēļu
kursam. Dzīvošana ģimenēs vairs
nebija pieejama.
Maltas skaistums mani apbūra, tik atšķirīga daba no Latvijas.
Klintis un zilā Vidusjūra, kaktusi un
palmas. Maltiešu valoda, kas mijās
ar angļu valodu, skaistā blakus sala

Gozo. Tas ir neatsverams kultūras
mantojums manā krājumā. Visiem,
kas šaubās un pārdomā – Malta ir tā
zeme, kur ir vērts aizbraukt, apskatīt
un atgriezties.
Brīnišķīga iespēja būt atkal
studentam, apskatīt zemi un iepazīt
kultūru.
Inga Jurciņa,
Smiltenes Trīs pakalnu
sākumskolas angļu valodas
skolotāja

2014. gada 13. jūnijs

Domājam zaļi
14. maijā Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolā notika SIA „ZAAO”
rīkotā vides izglītības projekta
„Cilvēks vidē” noslēguma pasākums. Šogad vides projekta „Cilvēks vidē” konkursos piedalījušās
ZAAO darbības reģiona 74 skolas,
39 pirmsskolas izglītības iestādes
un 10 vispārizglītojošo skolu pirmsskolas grupas.

Izglītības iestāžu pārstāvji, skolēni un viņu skolotāji, pirmsskolas
pedagogi sanāca kopā noslēguma
pasākumā un iepazinās ar labākajiem projekta konkursos veidotajiem
radošajiem darbiem. Pasākumā tika
sveiktas aktīvākās skolas un pirmsskolas izglītības iestādes. Projekta
noslēguma pasākuma viesus priecēja jaunie mākslinieki no Smiltenes
ģimnāzijas.
Projekta laikā mūsu skolas skolēni iesaistījās dažādos radošajos
konkursos: zīmēja „ZAAO pastkarti” un 5.a klases skolniece Stella Ote
ieguva godalgoto vietu; atbildēja uz
jautājumiem konkursā „ZAAO mēneša jautājums” – apbalvoto vidū ir
6.b klases skolnieks Arvīds Bāliņš un
5.b klases skolnieks Jānis Mūrmanis,
zēni ieguva vērtīgas balvas.

Lielākais sasniegums mums ir
šķiroto atkritumu vākšanas akcijā,
kurā mūsu skola kopā ar Valmieras
skolām ir apbalvoto vidū. Mēs savācām 25 tonnas makulatūras. Par
šo veikto darbiņu saņēmām vērtīgas
balvas – dāvanu kartes kancelejas
preču iegādei un apmaksātu ekskursiju skolēniem par labi paveiktu
darbu.

Esam priecīgi par paveikto, dāvanām, jauko pasākumu, kas notika
mūsu skolā. Nākošajā gadā ar jaunu
sparu turpināsim iesākto. EKO skolas šā gada tēma – skolas vide un apkārtne. Un šķiroto atkritumu vākšanas akcijas rezultāti ir apliecinājums
tam, ka protam šķirot.
Vija Sokolova,
EKO skolas koordinatore
Foto laikraksts „Ziemeļlatvija"

12. klašu absolventu
sasniegumu
novērtējums

Šogad izlaidumu laiks novadā sācies neierasti – ar vidusskolu klasēm. 12. klašu absolventi
svinēja vidusskolas pabeigšanas
svētkus – 6. jūnijā Smiltenes ģimnāzijā, 7. jūnijā Smiltenes Centra
vidusskolā, – kopā pulcējot 71
jaunu cilvēku, kuri ir nokārtojuši
valsts centralizētos un vidusskolas
eksāmenus un gaida 30. jūniju,
lai saņemtu Izglītības un zinātnes
ministrijas sertifikātus. Trešajai
daļai no viņiem mācību rezultāti
vidējās izglītības apguvē šajā mācību gadā ir ļoti augsti – teicamā
un izcilā līmenī!
Kā Smiltenes novadā izglītības
norisēs iesaistītie esam gandarīti,
ka Smiltenes Centra vidusskolas
absolvente Baiba Alīna Lasmane
un Smiltenes ģimnāzijas absolventes Ance Lazdiņa, Aiga Rozentāle,
Liene Gruņiere, Laura Vizule, Baiba Pērkone par mācību, sabiedriskā
darba, brīvprātīgā darba u.c. aktivitāšu novērtējumu apbalvotas ar
Latvijas Republikas Ministru kabineta Atzinības rakstiem.

Ar Smiltenes novada domes
deputātu lēmumu, novērtējot
12. klašu mācību darba rezultātu
augsto līmeni, 22 absolventiem
piešķirta naudas balva – 150
euro. Smiltenes ģimnāzijā 17
balvas saņēmēji: Ance Lazdiņa,
Aiga Rozentāle, Liene Gruņiere,
Laura Vizule, Baiba Pērkone, Agate Leimane, Arta Līga Ābrama,
Artūrs Eimanis, Dāvids Groza,
Anete Anna Zālīte, Austris Cīrulnieks, Lelde Jevstigņejeva, Laura
Akmentiņa, Linda Elīna Austruma, Everita Kondratjeva, Andris
Papirats-Pfafrats, Adele Bērziņa. Smiltenes Centra vidusskolā
balvas saņēmēji – Baiba Alīna
Lasmane, Dita Pētersone, Agnese Ozola, Linda Skare, Viktorija
Jurčinska.
Prieks par jauniešu godprātīgo darbu, vecāku atbalstu un skolotāju ieguldījumu!
Alda Miķe,
Izglītības pārvaldes vadītāja
vietniece
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Mūsējie starptautiskās sacensībās
Šogad projekta „Rēķini galvā ”World Championship 2014”
starptautiskais fināls 3. maijā notika Igaunijā, mazās, jaukās pilsētiņas Viru pievārtē – Vaimelas
profesionālajā vidusskolā. Šeit
bija ieradušies labākie rēķinātāji
– nacionālo atlašu kārtu uzvarētāji no Igaunijas, Lietuvas un Latvijas. Diemžēl politiskās situācijas
dēļ mums nevarēja pievienoties
rēķinātāji no Krimas. Arī slovēņi
neieradās lielo attālumu dēļ.
Labākie rēķinātāji no trijām
Baltijas valstīm klātienē mērojās
spēkiem vairākās disciplīnās – saskaitīšanā, atņemšanā, reizināšanā,
dalīšanā, turkšo ailīšu aizpildīšanā
un skaitļu salīdzināšanā. Sacensību
dalībnieki tāpat kā nacionālajā atlasē sacentās 6 vecuma grupās. Viņu
sacensību laikā gūtie rezultāti „tiešraidē” nonāca rezultātu tabulā, kur

līdzjutēji gan tiem paredzētā auditorijā uz lielā ekrāna, gan mājās pie
saviem datoriem varēja sasniegumus
salīdzināt ar citu šī vecuma grupas
dalībnieku rezultātiem.
No 5100 neklātienē Latvijā star-

tējušajiem un pēc tam 84 nacionālajā
kārtā uzvarējušajiem finālistiem labāko vidū bija arī Smiltenes novada
skolēni. 1.–3. klašu skolēnu konkurencē tiesības pārstāvēt savu valsti
starptautiskajās sacensībās izcīnīja

Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas trešklasnieki Jānis Kāposts un
Kristers Stūris, 7. – 12. klašu meiteņu grupā – Smiltenes ģimnāzijas
7. klases skolniece Beāte Velpe
un Grundzāles pamatskolas devītklasniece Linda Meijere, 7. – 12.
klašu zēnu konkurencē – Smiltenes
ģimnāzijas septītklasnieks Rainers
Hermanovskis. Jauki, ka labi iesāktās tradīcijas turpina tie, kas skolu
jau beiguši. Smilteniete Guntra
Pakule pieaugušo sacensībās Latvijā ieguva otro vietu tūlīt aiz valcēnietes Anitas Kozlovskas. Guntra ar
galvas rēķiniem nodarbojas jau 13
gadus. Panākumi nav iespējami bez
paša rēķinātāja uzcītības un vēlmes
darboties, kā arī bez pedagogu un
vecāku dažādām pamudinājumu un
„ietekmēšanas” metodēm.
Pēc klātienes Galvas rēķinu sacensībām to dalībniekiem bija iespē-

ja apmeklēt Igaunijas Ceļu muzeju.
Iepazinām ceļu attīstības vēsturi no
sendienām līdz mūsdienām. Bija
interesanti iesēsties pasta karietē,
aplūkot dažāda vecuma ceļu būves
ierīces un mašīnas. Pieaugušajiem
nācās atsaukt atmiņā padomju laikus
un paskaidrot bērniem par tā laika
benzīna uzpildes stacijām, talonu
sistēmu.
Paldies Smiltenes novada pašvaldībai par doto iespēju apmeklēt
mums ne tik tālās ārzemes – Igauniju! Arī nākošajā gadā notiks gan
novada, gan Latvijas, gan arī starptautiskās Galvas rēķinu sacensības.
Un ļoti ceru, ka visaugstākā līmeņa
turnīrā, kas nākošgad notiks Latvijā,
atkal savu valsti pārstāvēs Smiltenes
novada rēķnātāji!
Vita Leite,
projekta „Rēķini galvā”
koordinatore

uzdevumi man patika, jo tie
lika domāt un veidot dažādas
sakarības.” (Matīss 11.kl.)
„Matemātikas nodarbības papildināja manas zināšanas, kuras noderēja stundās un noderēs arī turpmākajā dzīvē.” (Liene 11.kl.)
„Nodarbības bija pamācošas un kvalitatīvas. Labi
sagatavoja
olimpiādēm.”
(Ausma 11.kl.)
„Deva iespēju izprast matemātiku labāk, jaunus veidus, kā atrisināt uzdevumus. Man patika šīs nodarbības” (Santa 11.kl.)
„Matemātikas nodarbības palīdzēja sagatavoties olimpiādēm un
labi startēt novada olimpiādē. Palīdzēja saprast dažādus uzdevumus un
iemācīja domāt.” (Dārta 11.kl.)
Tie skolēni, kuri regulāri apmeklēja Jauno matemātiķu skolas

nodarbības, ir labi startējuši novada matemātikas olimpiādēs. Vairākums no šiem skolēniem piedalījās
arī Atklātajā matemātikas olimpiādē
Rīgā. Smiltenes ģimnāzijas skolēns
Roberts Dobelis ieguva 3.vietu 8.
klašu grupā, dažiem no dalībniekiem pietrūka vien pāris punktu līdz
godalgām.
Paldies skolēniem no Grundzāles
pamatskolas, Smiltenes Trīs pakalnu
sākumskolas, Smiltenes ģimnāzijas
un Smiltenes Centra vidusskolas,
kuri regulāri apmeklēja matemātikas
nodarbības! Paldies viņu skolotājām
par iedrošināšanu un uzmundrināšanu! Paldies Smiltenes novada domei
un Izglītības pārvaldei par talantīgo
matemātiķu atbalstu!

Jauno matemātiķu nodarbības 2013./2014. mācību gadā

„Matemātiski pierādīts, ka rīcība maina vidi. Savukārt mūsu rīcību
maina spējas, bet spējas maina vērtības. Ja zini savas vērtības, meklēsi
spējas, kas tām atbilst, attiecīgi rīkosies un mainīsi vidi.”
/Žanete Jaunzeme-Grende/
2013./2014. mācību gadā katru
mēnesi Smiltenes ģimnāzijā notika „Jauno matemātiķu nodarbības”
Smiltenes novada skolēniem. Nodarbības noritēja divās vecumu grupās 5.–8. klašu skolēniem, kuru vadītājas bija Vera Rācene un Inguna
Kondratjeva un 9.–12. klašu skolēniem – vadītāja Ārija Viļuma.
Nodarbībās skolēni padziļināti
apguva dažādas matemātikas tēmas:
Dirihlē princips, invariantu metode,
skaitļu teorija u.c.. Grūtākās tēmas
tiek apgūtas praktiski darbojoties,
kā arī izmantojot spēļu elementus.

Katrā tikšanās reizē nodarbību vadītājas domāja par
kādu interesantu ideju realizēšanu, kuras skolēni var
izmantot arī ikdienā.
90% no skolēniem labprāt apmeklēja matemātikas
nodarbības. Daži atsaucēs
gan bija rakstījuši, ka to liek
darīt vecāki vai skolotāja.
93% – nodarbībās apgūto
izmanto matemātikas stundās. Uz jautājumu „Kas tev patika
matemātikas nodarbībās?”, lielākā
daļa ir atbildējusi – spēles, Hanojas
torņi, sudoku, sērkociņu uzdevumi,
reizināšana ar 11, interesantā reizināšana, grūtie uzdevumi, kurus atrisinot viss šķiet vienkārši, patika arī
praktiskā darbošanās. Skolēnu pārdomas par nodarbībām:
„Man labāk patika interesantie
uzdevumi, un tas, ka es iemācījos

kaut ko jaunu. Es savai mammai parādīju daudzus uzdevumus, un viņa
nesaprata, bet es sapratu!” (Ieva
5.kl.)
„Šīs nodarbības būs noderīgas
nākamā gada eksāmenam un olimpiādei, kurai skolotāja sagatavoja ļoti labi. Viņas dotās lapas par
kongruenci palīdzēja olimpiādē.
Dalāmība ar 11 dažkārt palīdz, risinot uzdevumus klasē. Visi atrisinātie

Pasākums

Inguna Kondratjeva,
Smiltenes novada matemātikas
skolotāju MA vadītāja

Labdarības akcijā „Balta, balta mana sirds”
šogad saziedojām 926,79 euro

1. jūnijā,
Starptautiskajā
bērnu tiesību aizsardzības dienā, noslēdzās Smiltenes novada
Kultūras pārvaldes un Sarkanā
Krusta Smiltenes nodaļas organizētā labdarības akcija „Balta, balta mana sirds”, kuras laikā tika saziedoti 926,79 euro. Par saziedoto
naudu varēs palīdzēt visiem desmit
novada bērniem.
Jau informējām, ka labdarības
akcijā aicinājām palīdzēt 10 mūsu
novada bērniem – vienam no katra
pagasta un pilsētas, kuriem ir nepieciešama ilgstoša ārstniecība un rehabilitācija. Akcijas galvenais mērķis ir
uzlabot mūsu bērnu dzīves kvalitāti
un palīdzēt dzīvot pēc iespējas pilnvērtīgāku dzīvi. Tāpēc visi iegūtie
ziedojumi tiks izlietoti konkrētām aktivitātēm katram bērnam, piemēram,
audiologopēda konsultācijām, rehabilitācijai, medikamentiem, Montesori terapijai u.c.
Šogad, pavasara lietus pavadītiem, pasākuma apmeklētājiem
bija iespēja pabūt maģijas un ilūziju
valstībās kopā ar iluzionistu Robiju
Trankali. Ar pūkainiem sveicieniem

pie mums ciemojās dažādu šķirņu
truši no „Trusīšu mājām”. Mazie pasākuma apmeklētāji varēja izmēģināt
roku loku šaušanā, latvju rakstu zīmju izgatavošanā kokā, gredzenu kalšanā, kā arī piedalīties zīmēšanas un
auduma ziedu gatavošanas darbnīcās.
Pasākumu vadīja un par atrakcijām
gādāja Jautrais pingvīns un
multfilmas „Madagaskara”
varoņi no Valmieras kinostudijas.
Jau trešo gadu notika
„Labdarības tirdziņš”, kurā
ikviens tirdziņa viesis varēja
iegādāties daudzveidīgus un
oriģinālus darbiņus – rotaslietas, bērnu rotaļlietas un
maskas, dažādus rokdarbu
izstrādājumus, ko bija sarūpējuši mūsu novada radošie iedzīvotāji. Mēs sakām sirsnīgu paldies
visiem, kas atvēlēja savu laiku, sniedzot personisku ieguldījumu, un piedalījās tirdziņa sagatavošanā:
- Bilskas pamatskolai, skolotājai Irai
Ērmanei;
- biedrība „Spēkavots” un Birutei
Mežalei;
- Smiltenes PII „Pīlādzītis”, īpaša pa-

teicība Ingunai Slapjumai un Guntai Mežulei, kuras jau trešo gadu ir
šajā projektā ielikušas savu sirdi.
Šogad darbiņu radīšanā piedalījās
16 bērnudārza darbinieki un divas
mammas no „Rūķu”grupiņas. Atkārtoti savus darbiņus tirdziņam
atvēleja Zane Slapjuma;

- Blomes pamatskolai, skolotājai Ligitai Jēkabsonei;
- Bilskas pamatskolai;
- Palsmanes pamatskolai;
- Tautas lietišķās mākslas studijas
„Smiltene” dalībniecēm;
- Smiltenes novada amatnieku biedrībai „Stiķis”.
Šogad tika aizsākta jauna tradīcija bērnu rotaļlietu, apavu, apģērbu

un citu mantu tirdziņš „Andelīte–
sandelīte”. Tirdziņā varēja piedalīties
ikviena mamma un tētis, kuriem bija
bērnu mantiņas, apģērbs vai citas
lietas, kas pašiem nav vairs aktuālas.
Tirdziņā varēja gan pirkt, gan pārdot,
gan mainīties, gan andelēties. Paldies
tirdziņa organizatorēm Ievai Arnoldei un Danai Purmalei.
Īpaši vēlamies teikt paldies salona „Eva” meitenēm
un Evai Kazakai par sagādāto
prieku mazajām dāmām, kuras pasākuma laikā tika īpaši
sapostas.
Paldies Bilskas, Blomes,
Palsmanes, Variņu, Grundzāles, Launkalnes, Smiltenes un
Brantu pagastu pārvaldēm,
Smiltenes pilsētas Kultūras
centram, kultūras darbiniekiem, tūrisma uzņēmējiem un pagastu ļaudīm, kuri apmeklēja pasākumus un
ziedoja labam mērķim.
Mēs pasakāmies mūsu atbalstītājiem, kas palīdzēja mums sagādāt
dāvaniņas pirmajam fotoorientēšanās pasākumam Smiltenes ģimenēm,
ko rīkoja Smiltenes novada Tūrisma
informācijas centrs. Paldies Smilte-

nes tehnikumam, SIA „Līvena aptiekai”, biteniekiem Valdim Paeglim
un Gundegai Strazdiņai, kā arī Z/S
„Bābēni”.
Šogad lielu paldies sakām mūsu
īpašajiem draugiem – TLMS „Smiltene” un tās dalībniecēm, kuras
katram no mūsu šīgada akcijas 10
dalībniekiem sarūpēja krāsainus lupatu deķīšus. Sirsnīgs paldies Līgai
Kleperei par mīkstajiem spilventiņiem un Marikai Svīķei par dzejas
krājuma dāvinājumu katrai akcijas
ģimenei.
Vislielāko paldies sakām jums –
mūsu atbalstītājiem un ziedotājiem,
kas atsaucās aicinājumam palīdzēt
bērniem, piepildīt viņu lielāko sapni – būt tādiem pašiem kā citi bērni,
dzīvot pilnvērtīgu dzīvi – gulēt bez
sāpēm, redzēt, rotaļāties un iepazīt
pasauli.
Paldies STV studijai un laikrakstam „Ziemeļlatvija” par pasākuma
informatīvo atbalstu.
Paldies ikvienam, kuri atbalstīja
mūs ar darbiem, domām un laba vēlējumiem. Paldies par kopā paveikto
darbu un radīto prieku līdzcilvēku
sirdīs!
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Izlaidums Smiltenes
sporta skolā

30. maijā Smiltenes
Kultūras centra mazajā zālē pulcējās Smiltenes Bērnu un jaunatnes
sporta skolas audzēkņi,
vecāki un viesi uz kārtējo skolas izlaidumu. Šogad izlaidums bija ļoti vīrišķīgs,
jo skolu absolvēja septiņi futbola
grupas audzēkņi.
Skolas beigšanas Apliecību saņēma Toms Bogdanovs, Jānis Kauškals, Pēteris Ķepītis, Jēkabs Rancāns un Elvis Teremko. Objektīvu
apstākļu dēļ, uz izlaidumu nevarēja
ierasties Bruno Pērkons un Dagnis
Sausais, kuri beigšanas Apliecību
saņems vēlāk.
Tika sveikti arī skolas audzēkņi,
kuriem šogad piešķīra nosaukumu
„Censonis 2014”. Lai iegūtu šo nosaukumu, tika izvērtēti ne tikai sportiskie sasniegumi, bet arī nodarbību
apmeklējums, centība un atdeve treniņu procesā, kā arī sekmes vispārizglītojošajā skolā.
„Censonis 2014” nosaukumu
ieguva jaunie basketbolisti Kristaps

Grigulis, Ernests Cers, Ilvars Joksts,
futbolisti Tomass Rubņikovičs, Rodrigo Vidiņš, Edgars Timermanis,
Lauris Kudrjavcevs, Kārlis Briedis,
Vendija Traupele, Kristers Stūris,
Roberts Bleikšs, Sentis Fiļipovs,
orientieristes Agnija Caune, Elīna
Skopāne, Zanda Stabiņa, riteņbraukšanas grupas audzēkņi Nadīna Kučere, Eva Elīza Leikarte un Ernests
Eglītis, vieglatlēti Regnārs Tamms,
Markuss Petrovs, Eduards Svīķis,
Matīss Ābols, Hanna Gabriela Ziemiņa un Renārs Kļaviņš.
Ar skanīgām dziesmām absolventus un viesus priecēja Kārļa
Klauberga vadītā grupa un soliste
Linda Skara.
Kitija Klempnere,
Smiltenes BJSS metodiķe

Vieglatlēti uzsākuši āra sezonu
Ar labiem panākumiem āra
sezonu uzsākuši Smiltenes BJSS
jaunie vieglatlēti. 3. maijā Talsos,
olimpisko spēļu dalībnieka Mārča Štrobindera kausa izcīņā šķēpa
mešanā uzvaras savās grupās izcīnīja Jāzeps Groza 700 g šķēpu raidot 63 m un Matīss Velps (600 g., 58
m,). „C” grupā meitenēm māsām
Martai un Sabīnei Marksām otrā
un trešā vieta.
9. maijā Valmierā, kur norisinājās
Valmieras un Rūjienas sporta skolu
sezonas atklāšanas sacensības vieglatlētikā, Smiltenes BJSS audzēkņi
kopumā izcīnīja deviņas godalgas:
„C” grupā meitenēm Estere Ponciusa 2. v. šķēpa mešanā (31,58 m) un
3. v. tāllēkšanā (4,33 m); „C” grupā
zēniem Jānim Jansonam 2. v. šķēpa
mešanā (31,30 m); „D” grupā meitenēm Hannai Ziemiņai 1. v. augstlēkšanā (1,23 m) un 2. v. bumbiņas
mešanā (27,30 m), Sanijai Reičelai
Feldmanei 3. v. augstlēkšanā (1,20
m); „D” grupā zēniem Robertam Lazdānam 2. v. lodes grūšanā (8,44 m),
Matīsam Ābolam augstlēkšanā 2. v.
(1,20 m), Akselam Eglem, Eduardam

Svīķim, Andrim Miesniekam un Matīsam Ābolam 2. v. 4x100 m stafetes
skrējienā.
Labi panākumi šajās sacensībās
arī Valkas BJSS sportistiem. Pie divām uzvarām „C” grupā meitenēm
tika Veronika Lisovska, paliekot
nepārspēta augstlēkšanā (1,48 m)
un šķēpa mešanā (32,25 m); uzvara
300 m skrējienā „D” grupā arī Reinim Feldmanim. Trešās vietas ieguva
Monta Bogurdoviča „D” grupā bumbiņas mešanā (26,98 m) un Ieva Šulce
„C”grupā diska mešanā (16,03 m).
Savukārt no 14.05. Jēkabpilī
notikušajām „Latgales kausu” sacensībām šķēpa mešanā Smiltenes
šķēpraiži mājās atgriezās ar trim uzvarētāju kausiem:
„C” grupā meitenēm uzvarēja
Sabīne Marksa (27,88 m), „B” grupā
zēniem ar jaunu personisko rekordu nepārspēts palika Matīss Velps
(59,28 m), un „A” grupā jauniešiem
triumfēja Jāzeps Groza (64,82 m).
Vēl jāatzīmē arī Jāņa Jansona 5. v.
„C” grupā zēniem (32,75 m).
Guntars Markss,
Sporta pārvaldes vadītājs

2014. gada 13. jūnijs

Sports
Noslēgušās šā mācību gada skolu
sacensības
Sakarā ar stadiona rekonstrukciju, vieglatlētikas sacensību organizēšanai vajadzēja atrast variantus.
Vienojāmies ar Valkas BJSS, ka
1994.–2001. g. dz. var piedalīties
starpnovadu vieglatlētikas sacensībās „Ziemeļu stīga”. Šī iespēja bija
labs pārbaudījums mūsu novada
skolu komandām sacensties plašāka
mēroga sacensībās un pierādīt sevi.
Individuālie uzvarētāji
2000.–2001. g. dz.
Una Selīna Muižniece (Variņi) 2. v. 200 m; Daniela Šakociņa
(Grundzāle) 2. v. augstlēkšanā; Samanta Kalniņa (Variņi) 3. v. šķēpmešanā; Edgars Braslis (Variņi) 1. v.
800 m; Renārs Akmins (Grundzāle)
2. v. augstlēkšanā.
1998.–1999. g. dz.
Antra Elstiņa (Palsmane) 2. v.
tāllēkšanā; Ieva Russka (Palsmane) 3. v. augstlēkšanā; Monta Veronika Meijere (Grundzāle) 3. v.
šķēpmešanā; Gvenda Lange (SCV)
3. v. lodes grūšanā; Reinis Miders
(SCV) 2. v. 100 m; Matīss Slikšjānis (Grundzāle) 1. v. 800 m un 3. v.
tāllēkšanā; Agnis Sirmais (SCV) 2.
v. 800 m; Kārlis Brikmanis (Bilska)
1. v. augstlēkšanā un 3. v. šķēpmešanā; Andris Zvaigzne (Palsmane)
2. v. augstlēkšanā; Kaspars Purviņš
(SCV) 3. v. augstlēkšanā; Ervīns
Ķuzis (Blome) 2. v. lodes grūšanā;
Kristers Rullis (Palsmane) 3. v. lodes grūšanā; Grundzāles pamatskolai 2. v. mazā zviedru stafetē.
1994.–1997. g. dz.
Maruta Čuhnova (ST) 1. v. 100
m un 1. v. 800 m; Zita Mežinska
(SCV) 2. v. tāllēkšanā; Monta Dunda (ST) 1. v. augstlēkšanā; Pārsla
Kupriša (SCV) 3. v. lodes grūšanā;
Mārtiņš Strazdiņš (ST) 1. v. tāllēkšanā un augstlēkšanā, 2. v. 100 m;
Kārlis Priedītis (Bilska) 3. v. 100 m;
Elmārs Šīre (ST) 2. v. 800 m; Edgars Alksnis (SCV) 3. v. tāllēkšanā; Smiltenes tehnikums 1. v. mazā
zviedru stafetē.
Komandu vērtējumā 1994.–
1997. g. dz. grupā Smiltenes tehnikums izcīnīja 1. vietu; 1998.–1999.
g. dz. 3. v. Bilskas pamatskolai un
2000.–2001. g. dz. 1. v. Variņu pamatskolai (abas lauku skolu grupā,

kurās ir līdz 70 audzēkņiem).
Ar 1.–6. klašu vieglatlētikas
daudzcīņas sacensībām beidzās šā
mācību gada Smiltenes novada atklātās skolu sacensības. 23. maijā
mūs laipni uzņēma Bilskas pamatskola. Jāpiebilst, lai cik dīvaini tas
izklausītos, šis ir vienīgais Smiltenes novada skolu sporta laukums,
kurā var noorganizēt vieglatlētikas
sacensības...
Trīscīņā sacentās 1.–2. un 3.–4.
klašu mazie sportisti, bet 5.–6. klašu
grupā sacensības notika 4-cīņā.
Individuālie uzvarētāji
3-cīņā 1.–2. klašu grupā:
Meitenēm – Elīza Miglava
(SCV, 128 p.), Alise Zvejniece (TPS,
118 p.), Paula Rudīte (SCV, 114 p.).
Zēniem 1. v. Reinis Kaņipovs
(SCV, 119 p.), 2. v. Regnārs Tamms
(TPS, 109 p.), 3. v. – 4. v. Edgars Timermanis (SCV) un Aivis Zvirbulis

(Blome), abiem 106 punkti.
3-cīņā 3.–4. klašu grupā:
Meitenēm – 1.–2. v. Hanna
Gabriela Ziemiņa (Grundzāle) un
Sanija Reičela Feldmane (Variņi),
abām 180 punkti, 3. v. Sandra Meijere (Grundzāle, 174 p.).
Zēniem – Matīss Ābols (SCV,
156 p.), 2. v. Ronalds Kalniņš (Grundzāle, 140 p.), 3. v. Andris Kuriliks
(Palsmane, 139 p.).
4-cīņā 5.–6. klašu grupā:
Meitenēm – 1. v. Ieva Linda
Ābola (275 p.), 2. v. Sabīne Marksa
(260 p.), abas SCV, 3. v. Estere Elizabete Ponciusa (TPS, 252 p.).
Zēniem – 1. v. Toms Jānis Kalniņš (SCV, 212 p.), 2. v. Elvis Ābols
(TPS, 195 p.), 3. v. Toms Ķikuts
(SCV, 192 p.).
Pretstafetē – 1. v. Grundzāles pamatskola (1:10,0), 2. v. SCV
(1:10,9), 3. v. Palsmanes pamatskola
(1:12,0).
Kopvērtējums vieglatlētikā
1.–6. klašu grupā – 1. v. Smiltenes Centra vidusskola (181,5 p.),
2.–3. v. Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolai un Grundzāles pamatskolai (abām 141 p.)
2013./2014. mācību gadā par
skolu sacensību kopvērtējuma uzvarētājiem ir kļuvuši:
1.–6. klašu grupā – Smiltenes
Centra vidusskola, Smiltenes Trīs
pakalnu sākumskola, Grundzāles
pamatskola.
7.–9. klašu grupā – Grundzāles
pamatskola, Smiltenes Centra vidusskola, Palsmanes pamatskola.
10.–12. klašu grupā – Smiltenes tehnikums, Smiltenes Centra vidusskola, Smiltenes ģimnāzija.
Kitija Klempnere,
Smiltenes BJSS metodiķe

Uzvar Latvijas čempionātā
Aizvadītajā piektdienā Rīgā,
„Daugavas” stadionā, tika aizvadīts Latvijas čempionāts U-14
vecuma grupai vieglatlētikā. Ar
labiem panākumiem sacensībās
startēja Smiltenes un Valkas BJSS
jaunie vieglatlēti.
Visvairāk šoreiz iepriecināja
Smiltenes BJSS meitenes Estere Ponciusa, Sabīne Marksa, Ieva
Ābola un Marta Marksa, kuras izcīnīja pārliecinošu uzvaru 4x100 m
stafetes skrējienā; rez. 54,95 sekundes. Individuālajās disciplīnās smilteniešiem divas trešās vietas: Martai
Marksai 100 m skrējienā – 13,74
un Jānim Jansonam šķēpa mešanā
40,51 m. Jāatzīmē arī Ievas Ābolas
ceturtā vieta augstlēkšanā 1,53 m un

Sabīnes Marksas ceturtā vieta šķēpa
mešanā 30,68 m.
No Valkas BJSS šajās sacensībās izcēlās Veronika Lisovska, kuras kontā divas godalgas: sudrabs

šķēpa mešanā – 34,25 m un bronza
augstlēkšanā 1,53 m. Enijai Stahovskai ceturtā vieta 1000 m distancē.
Guntars Markss,
Sporta pārvaldes vadītājs
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Sekmīgi startē orientieristi
Jaunsargu sacensības
21. maijā Priekuļos notika
Jaunsargu sacensības orientēšanās biatlonā. Sacensībās piedalījās
septiņas jaunsargu komandas, to
vidū arī jaunsargu komandas no
Grundzāles un Smiltenes.

jaunsargu komandai arī panākums,
izcīnot otro vietu. Šajā komandā jāatzīmē Pārsla Kupriša, kura lieliski
tika galā ar zēnu distanci, jo Smiltenes komandā bija divas meitenes un
divi zēni.
Rīgas čempionāts
24. maijā un 25. maijā Baldones novadā Rīgas domes Izglītības,
kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvalde
sadarbībā ar orientēšanās klubu

Sacensību dalībniekiem vispirms
bija jāaizskrien līdz granātas mešanas
vietai, jāizmet mērķī 5 granātas. Tad
jāskrien uz šautuvi, kur jāveic 5 šāvieni, tālāk jādodas orientēšanās distancē. Pēc orientēšanās distances vēlreiz jāveic 5 šāvieni. Komandā bija
jāiekļauj trīs zēni un viena meitene.
Pirmo vietu izcīnīja Grundzāles
pamatskolas 8. klases jaunsargu komanda. Arī individuālajā vērtējumā
Grundzāles jaunsargi pārliecinoši
uzvarēja, izcīnot visas godalgotās
vietas zēnu konkurencē. Pirmajā vietā Ilgvars Caune, otrajā vietā Toms
Krumeņš un trešajā vietā Adrians
Djačuks. Meitenēm pirmajā vietā
arī Grundzāles jaunsargu komandas
dalībniece Elīna Skopāne. Smiltenes

„Ozons” un Latvijas Orientēšanās Federāciju rīkoja Rīgas 2014.
gada čempionātu, jaunatnes meistarsacīkstes un veterānu sacensības orientēšanās sportā. Sacensību
programmā jaunatnes meistarsacīkstes un veterānu sacensības individuālajā pavēles garajā distancē un stafetēs.
No Azimuts OK-Smiltenes BJSS
komandas abas dienās vislabāk veicās S-14 grupas meitenēm. Pirmajā
dienā labāko sešiniekā finišēja visas

SEB MTB maratona mājas
posms
11. maijā Smiltenē tika aizvadīts Latvijas lielākā riteņbraukšanas sacensību seriāla – SEB MTB
maratona – 2. posms. Veiksmīgi
sacensībās startēja arī Smiltenes
sporta skolas jaunie riteņbraucēji,
no kuriem Endijs Ramanis zēnu
M14 grupā ierindojās augstajā
piektajā vietā.
Mājas posmā startēja arī virkne
Smiltenes bērnu un jaunatnes sporta
skolas riteņbraucēji, kuri sev zināmajā trasē centās uzlabot pirmā posma
rezultātus. Trīs jaunie sporta skolas
riteņbraucēji cīnījās M14 grupā zēniem. Šeit augsto piekto vietu izcīnīja Endijs Ramanis. 14. vietā finišēja
Ingars Martionovs, bet 21. pozīcijā
35 dalībnieku konkurencē ierindojās
Daniels Mūrnieks.
M16 grupā uz starta izgāja 49
riteņbraucēji. Tehniskas problēmas distancē aizkavēja smiltenieti
Jēkabu Ceru, kurš pēc nomainītas
velosipēda kameras aizcīnījās līdz
27. vietai. Tāpat jāizceļ arī Ivo Šnē.
Viņam, startējot no beigām, mājas
posmā 39. pozīcija. TM 18 grupā
startēja vēl viens Smiltenes sporta
skolas riteņbraucējs – Arvīds Zants.
Viņam šoreiz 14. vieta 30 sportistu
konkurencē.
Divi sporta skolas audzēkņi gana
sekmīgi cīnījās arī bērnu braucienā,
kur distance bija jāveic pa Smiltenes
ielās izveidotu aplīti. V12 grupā augsto
trešo vietu izcīnīja Ernests Eglītis, bet
labāko sešinieku noslēdza Egīls Melderis. Smilteniešu treneris Agnis Apse
šoreiz ierindojās 14. pozīcijā Virši A
distances absolūtajā vērtējumā.

„Baltā Cerību kausa” Rīgas
posms
18. maijā lieliskos laika apstākļos Biķernieku sporta kompleksā tika aizvadīts tradīcijām
bagātā šosejas riteņbraukšanas
sacensību seriāla „Baltais Cerību kauss” otrais
posms. Sacensībās startēja
arī divi trenera Agņa Apses
trenētie Smiltenes bērnu
un jaunatnes sporta skolas
riteņbraucēji. Zēnu grupā
28 kilometru garajā distancē
startēja 40 dalībnieki. Endijs
Ramanis izcīnīja 10. vietu,
bet jauniešu konkurencē
15. pozīcijā ierindojās Jēkabs Cers. Kopvērtējumā
Jēkabam Ceram pēc diviem
posmiem 18. pozīcija. Jāpiebilst, ka Endijam un Jēkabam šīs bija
pirmās sacensības šosejas riteņbraukšanā grupas braucienā, kurā viņi guva
lielisku pieredzi, lai jau nākamajās
sacensībās pacīnītos par vēl augstākiem rezultātiem.
„Vivus MTB maratona” Apes
posms
25. maijā Apē tika aizvadīts
„Vivus MTB maratona” otrais
posms, kurā sarežģītajā un tehniski smagajā distancē sekmīgi cīnījās Smiltenes bērnu un jaunatnes
sporta skolas riteņbraucēji, tiekot
pie piecām godalgām. Tikmēr sestdien sporta skolas riteņbraucējs
Jēkabs Cers sekmīgi Igaunijā debitēja kritērija braucienā jauniešu
konkurencē
Aktīvi turpinās jaunā riteņbraukšanas sacensību sezona, kurā turpina
startēt arī Smiltenes sporta skolas

trīs meitenes. Pirmajā vietā Agnija
Caune, ceturtajā vietā Zanda Stabiņa
un sestajā vietā Elīna Skopāne. Arī
stafetēs meitenes spēja izcīnīt zelta
medaļu.
Stafetēs vēl pie zelta medaļām
tika V-18 grupas komanda (Valdemārs Nulle, Ilgvars Caune, Matīss
Slikšjānis), savukārt pirmajā dienā Valdemārs V-18 grupā izcīnīja
6. vietu, Ilgvars V-16 grupā
5. vietu un Matīss 9. vietu.
S-12 grupā Azimuta meitenēm
ceturtā vieta. Komandā startēja Annija Slikšjāne, Anna Anete Strazdiņa un Hanna Gabriela Ziemiņa. Individuālajā distancē no viņām vislabāk veicās Hannai, kas S-10 grupā
izcīnīja 2. vietu. S-12 grupā Anetei
13. vieta un Annijai 14. vieta.
Pieaugušo grupās pirmajā vietā
Jānis Nulle juniors (V21B grupa). Otrajā vietā Ieva Godiņa (S-35 grupa),
4. vietā Aivis Zetmanis (V-35 grupa),
6. vieta Mārim Stabiņam (V-45 grupa) un 8. vieta Jānim Nullem, astotais
V-40 grupā Mārtiņš Godiņš.
Paralēli šīm sacensībām notika
arī Latvijas augstskolu sacensības
– Latvijas universiāde. Šajās sacensībās vīriešu grupā uzvarēja Artūrs
Pauliņš (LSPA).
Baltijas čempionāts
31. maijā un 1. jūnijā Lietuvas
pilsētas Zarasai apkārtnē notika
viens no spēcīgākajiem izlašu čempionātiem pasaulē – Baltijas čempionāts. Sacensības notika garajā

distancē un stafetē. Latvijas izlase
turp devās 52 sportistu sastāvā.
Tiesības startēt Latvijas izlasē šogad bija izcīnījuši arī seši Azimuts
OK-Smilteneas BJSS sportisti.
Smiltenes BJSS audzēkne Agnija
Caune izcīna Baltijas čempiones
titulu. Bronza Elīnai Skopānei.
Abām meitenēm bronza arī Baltijas stafešu sacensībās.
Pirmās distancē devās W14E
meitenes. 3,5 km garo distanci ar deviņiem KP visātrāk veica Smiltenes
BJSS audzēkne grundzāliete Agnija
Caune. Agnija uzvarēja pārliecinoši,
otrās vietas ieguvēju no Lietuvas,
pārspējot par vairāk kā trijām minūtēm. Trešajā vietā vēl viena Smiltenes BJSS audzēkne Elīna Skopāne.
Zanda Stabiņa finišēja, uzrādot astoto
rezultātu.
M16E grupā startēja vēl viens
Smiltenes BJSS audzēknis Matīss
Slikšjānis. Viņam septītā vieta 22
sportistu konkurencē. Vīriešu Elites
grupā startēja Artūrs Pauliņš, kuram
otrais labākais rezultāts no Latvijas
sportistiem. Sieviešu Elites grupā
startēja smilteniete Liene Brūvele,
uzrādot 34. rezultātu 41 dalībnieces
konkurencē.
Stafešu komandas Latvijas izlasē šoreiz tika komplektētas, ņemot
vērā garās distances rezultātus. Latvijas otrajā komandā tika iekļautas
Elīna Skopāne un Agnija Caune, kuras finišēja trešajā vietā, bet trešajā
komandā startēja Zanda Stabiņa, kas

izcīnīja 5. vietu.
M16E grupā otrajā komandā
startēja Matīss Sliksājānis, viņiem 7.
vieta 13 komandu konkurencē. Ļoti
sīva cīņa notika vīriešu Elites stafešu
sacensībās, kur piedalījās 14 komandas. Latvijas pirmajā komandā startēja arī Artūrs Pauliņš, kas finišēja
7. vietā. Sieviešu Elites grupā Liene
Brūvele startēja Latvijas otrajā komandā, kas finišēja ar 12. rezultātu.
Vienlaicīgi notika arī Baltijas
veterānu sacensības, kur M40 grupā Otārs Putrālis izcīnīja 6. Vietu,
savukārt M45 grupā Māris Stabiņš
11. vietu. Tie jaunieši, kas netika iekļauti valstu izlasēs, sacentās atklātajās sacensībās. M16 grupā startēja
Ilgvars Caune un izcīnīja pārliecinošu 1. vietu.
A2 stafetes
18. maija notika Latvijas stafešu kausa otrā posma sacensības
– A2 stafetes, kur vīriešu elites grupā otro vietu izcīnīja Azimuts OK
–Smiltenes BJSS komanda (Matīss
Slikšjānis, Artūrs Pauliņš, Artjoms
Rekuņenko). Savukārt meiteņu S-14
grupā Azimuts OK – Smiltenes BJSS
meitenes Zanda Stabiņa, Elīna Skopāne un Agnija Caune izcīnīja pirmo
vietu, V-14 grupā zēnu komandai 4.
vieta.
Sagatavoja:
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Māris Stabiņš,
Smiltenes BJSS orientēšanās treneris

jaunie riteņbraucēji. Trenera Agņa
Apses audzēkņi aizvadītās nedēļas
nogalē startēja gan Apē notiekošajā
„Vivus MTB maratona” 2. posmā,
gan šosejas riteņbraukšanas kritērija
braucienā Igaunijas pilsētā Elvā.

rēto distanci un lielo vēlmi turpināt
treniņu. riteņbraukšanā. Veiksmīgi
sacensības aizvadīja arī Rūta Brakovska, kura bija ātrākā starp dāmām
pusmaratonā, pārliecinoši pārspējot
savas konkurentes. Tikmēr Arvīds
Zants bija 91. vietā starp vīriem
tautas distancē. Sacensībās
startēja arī treneris Agnis Apse,
kurš sporta distancē savā V40
grupā bija trešais, bet absolūtajā vērtējumā ieņēma respektablo desmito vietu. Komandu
vērtējumā „Smiltenes BJSS/
ALmežs” komandai devītā pozīcija.
Paši mazākie smiltenieši
startēja bērnu braucienos. Šeit,
startējot kopā ar divus gadus
vecākiem braucējiem, otrajā
vietā B10 grupā finišēja Edgars Timermanis. Piecus gadus veco
meiteņu grupā nepārspēta palika Tīna
Rieksta, bet 12 gadīgo puišu grupā
devītais bija Kristers Jānis Liepiņš.
Dienu iepriekš Elvā savu debiju
aizraujošajā un skatāmajā kritērija
braucienā piedzīvoja Jēkabs Cers,
kurš, lai arī punktus neizcīnīja, tomēr
sekmīgi sasniedza finišu grupā un ieņēma 13. vietu vairāk nekā 35 dalībnieku konkurencē.
„MySport” kausa Pļaviņu
posms
31. maijā Pļaviņu apkaimē tika
aizvadīts „MySport” kausa izcīņas
posma sacensības MTB maratonā.
Sacensībās sekmīgi cīnījās arī Smiltenes bērnu un jaunatnes sporta
skolas riteņbraucēji, savā īpašumā
iegūstot piecas godalgas.
Jaunajiem smilteniešiem, kuri jau
iekrājuši nelielu sacensību pieredzi,

šīs bija līdz šim smagākās sacensības.
Garajā distancē sportisti veica divus
apļus (50 km), bet īsās distances veicēji brauca vienu apli (25 km).
Junioru konkurencē startēja Jēkabs Cers un Arvīds Zants. Neskatoties uz to, ka Cers ir divus gadus jaunāks par saviem konkurentiem, viņš
spēja smagajā distancē izcīnīt otro
vietu. Arvīds Zants tehnisku problēmu dēļ no sacensībām izstājās.
Pārējie sporta skolas audzēkņi startēja īsajā distancē. V14 grupā
zēniem otrajā vietā finišēja Endijs
Ramanis, kura laiks trasē 1 stunda
13 minūtes un 4 sekundes. Jaunais
sportists šoreiz no uzvarētāja Artūra
Krasta atpalika vairs tikai par nepilnu minūti. Tikmēr uz goda pjedestāla zemākā pakāpiena kāpa vēl viens
Smiltenes BJSS audzēknis Ingars
Martinovs (01:16:25).
V12 zēnu grupiņā cīnījās divi
smiltenieši – Ernests Eglītis un Egīls
Melderis. Ernestam smago trasi izdevās pievarēt pēc 1 stundas 49 minūtēm un 59 sekundēm. Tas viņam deva
piekto vietu. Tikmēr tehniska problēma finišu neļāva sasniegt otram smiltenietim Egīlam Melderim.
Pļaviņu paugurainās takas sekmīgi spēja pievarēt arī abas S12 grupas Smiltenes sporta skolas meitenes.
Eva Elīza Leikarte bija otrā, bet Elza
Martiova sacensības noslēdza trešajā
vietā. Vēl sporta braucienā cīnījās arī
treneris Agnis Apse, kuram absolūtajā vērtējumā desmitā vieta, bet savā
grupā viņš bija otrais.
Apkopoja:
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Avots: Toma Marksa preses relīzes

Latvijas lielākajās riteņbraukšanas sacensībās turpina
sekmīgi startēt Smiltenes jaunie riteņbraucēji

Smiltenes sporta skolas jaunie
riteņbraucēji aktīvi piedalījās 32 kilometru garajā pusmaratonā, pārstāvot
savu komandu „Smiltenes BJSS/ ALmežs”. Jauniešu grupā ļoti veiksmīgi
startēja Jēkabs Cers, kurš distancē
pavadīja 1 stundu 20 minūtes un 1
sekundi, izcīnot pirmo vietu. Zēnu
konkurences grupā, kur startēja 10
dalībnieki, trešajā vietā finišēja Endijs Ramanis (01:22:43), bet ceturtais
palika Ingars Martivovs (01:25:47).
12 gadus veco zēnu grupā cīnījās divi
sporta skolas jaunie riteņbraucēji. Ceturtajā vietā ierindojās Ernests Eglītis,
bet piektais smagajā trasē bija Egīls
Melderis. Divas jaunās smiltenietes
startēja 12 gadīgo meiteņu grupā.
Pirmā šoreiz bija Eva Elīza Leikarte,
otrajā vietā atstājot Elzu Martinovu.
Abas meitenes, tāpat kā abi jaunie
zēni, īpaši jāuzteic par godam pieva-

12 Smiltenes novada Domes Vēstis
Smiltenes novada
pasākumi 2014. gada
jūnijā un jūlijā
20. jūnijā plkst. 20.00, Līgo kalnā, Smiltenes pagastā – iepretim Tepera kartingu trasei. Līgo lustes.
Piedalās Smiltenes un Brantu pagastu amatiermākslas kolektīvi ar teatrālu Līgo noskaņu ieskandināšanu, un skatītāju iesaistīšanu Līgo lustēs dziedot un
dejojot. Skatītājiem aicinājums ņemt līdz sežamos
paklājiņus. Darbosies arī Līgo dienas našķu tirgotava
ar alutiņu, pīrāgiem un desiņām. Pēc lielās lāpuguns
pacelšanas mastā muzicēs „Kreisais pagrieziens”.
Ieeja brīva
21. jūnijā Smiltenes pilsētas svētki
22. jūnijā plkst. 20.00, Grundzāles brīvdabas estrādē, Deju kolektīva „Rieda” 25 gadu jubilejas koncerts. Piedalās VPDK „Rieda”, JDK „Riedēni” un
Grundzāles pamatskolas dejotāji. Ieeja € 1,00
Plkst. 23.00 zaļumballe kopā ar grupu „Apvedceļš”. Ieeja bez maksas
22.jūnijā plkst. 20.00, Blomes pagasta „Jeberlejas’’ estrādē, Jāņu ielīgošana. Koncertā piedalās – jauniešu deju kolektīvs „Atspēriens’’, senioru
deju kolektīvs „Papardes’’, Blomes dziedošo bērnu
kolektīvs „Varavīksne’’, vīru un sieviešu vokālie
ansambļi, kā arī amatierteātris „Nenolaid rumpi”.
Ballēsimies kopā ar „Lauku muzikantiem’’. Ieeja
bez maksas
22. jūnijā plkst. 17.30, Bilskas centrā, Jāņu ielīgošana „Līgo jauni, Līgo veci”. Grundzāles amatierteātra izrāde A.Banka „Kredīts”. Plkat. 20.00 Jāņu
ielīgošana kopā ar JDK „Piesitiens”, vadītāja E.
Kaķīte-Brasa un Bilskas vokālo ansambli, vadītāja
I. Jansone. Plkst. 22.15 Jāņu ugunskura iedegšana,
līgošana, konkurss „Daiļākais Jāņu vainags”, brīvais mikrofons, jautrošanās un zaļumballe kopā ar
grupu „Kreisais pagrieziens”. Plkst. 01.30 Zaļais
skrējiens! Ieeja – zāļu vainadziņš. Darbosies kafejnīca „Pie Muižkundzes”
23. jūnijā plkst. 22.00, Palsmanes brīvdabas skatuve, Līgo nakts zaļumballe. Ieeja bez maksas
23. jūnijā plkst. 22.00, Jāņukalna estrādē, Līgo balle ar grupu „Jūrkant”
11. jūlijā plkst. 19.00, Launkalnes Tautas nama
pagalmā, Signes Lielpēteres autorkoncerts “Vieglāk pateikt dziesmā”. Plkst. 22.00 balle ar grupu
„Intro”
12. jūlijā 5. Smiltenes novada svētki
Mēru muižā
„BARONA BUNDULA DULLĪBAS!”
11. jūlijā Smiltenes pilsētas Kultūras centrā
plkst. 18.00 Smiltenes novada sakoptākā īpašuma
2014 apbalvošana, Čehu sadraudzības pilsētas Pisekas deju kolektīva koncerts,
plkst. 19.00 Mēru amatierteātra izrāde „Minhauzena
precības”
12. jūlijā Bilskas pagasta Mēros
Izstāde Vidzemes šatiera segas, aptiekas telpās Daces
Matules fotoizstāde, muižas parkā fotoizstāde „Smiltenes novada tagadne”, Ēvalda Viļumsona grāmatas
prezentācija „Mīlu zemi un cilvēkus”, amatnieku,
mājražotāju un zemnieku tirgus šeptes, iepazīšanās
ar piena ceļu lauku sētā un tās iemītniekiem, radošās
darbnīcas u.c. aktivitātes – ķermeņa daļu iekustināšana, ceļojums vilcieniņā, lielākā muļķa noteikšana,
Barona Bundula zābaka mešana utt.
Smiltenes novada lielizrādīšanās un svētku atklāšana. Novada spicāko kolektīvu un Pisekas draugu
lustēšanās. Izrāde „Barona Bundula dullības” apvienotās Smiltenes amatierteātru trupas un Rūdolfa
Plēpja (barona Bundula lomā) izpildījumā. Režisors
Ivo Mārtinsons.
Lielā svētku zaļumballe, kurā par mūziku gādās 7
Smiltenes novada grupas!

2014. gada 13. jūnijs

Lai saulgriežu naktī
Līgotājus silda
Jāņuguns liesmas
Un sirdī ikkatrā
Skan skanīgas dziesmas!

Smiltenes novada dome

Aicina pieteikt
bērnus
„Bērnības svētkiem”
Bērni ir puķes pasaules
dārzā, kas uz laiku ir uzticēti
mūsu mīlestībai un kopšanai...
Šā gada 5. jūlijā plkst.
12.00 Mēru muižā tiks rīkoti
Bērnības svētki Smiltenes novada bērniem vecumā līdz 10
gadiem. Aicinām pieteikt bērnus līdz šā gada 26. jūnijam.
Piesakoties jāsniedz šāda informācija:
· bērna vārds, uzvārds;
· krustvecāku vārds, uzvārds;
· vecāku dzīvesvietas adrese,
tālruņa numurs.
Pieteikšanās pa tālruņiem: 64707572, 29112602,
2922756, vai personīgi Smiltenes novada Dzimtsarakstu
nodaļā.
Dace Ērģele,
Dzimtsarakstu
nodaļas
vadītāja

Vasarā plānotie
pasākumi Grundzālē
10. jūlijā plkst. 19.00
Grundzāles brīvdabas
estrādē Čehijas pilsētas
Pisekas un Smiltenes novada
māksliniecisko kolektīvu
Sadraudzības koncerts.
Piedalās: čehu tautas dziesmu
un deju ansamblis „Pisečan”,
DK „Riedēni”, Launkalnes
folkloras kopa „Rudzupuķe”,
siev.vok.ans. „Prieks, kur tu
rodies?!” Ieeja brīva
2. augustā plkst. 22.00
Grundzāles brīvdabas
estrādē Zaļumballe kopā ar
Smiltenes pūtēju orķstri
Ieeja EUR 3,00
3. augustā plkst. 17.00
Grundzāles brīvdabas estrādē
Smiltenes Tautas teātra izrāde
„Sievu kari ar Belcebulu”
Režisors Agris Māsēns. Ieeja
EUR 4,00, skolēniem un
pensionāriem EUR 3,00
22. augustā plkst 22.00
Grundzāles kultūras namā
grupa „Transleiteris”

Laipni aicināti visi
interesenti!

Lai līst visskaistākais lietus,
Visdzidrāko rasu dod rīts
Un kaut ko no Saulgriežu brīnuma,
Lai katrs paņem sev līdz!

Svētīgus Vasaras saulgriežus
mūsu novada iedzīvotājiem un
viesiem vēl Bilskas pagasta pārvalde!

Gaidām jūs viesos 12. jūlijā plkst. 17.00 Mēru muižā –
Smiltenes novada svētkos!
Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca informē
Sakarā ar ārstu – speciālistu atvaļinājumiem, pirms
apmeklējuma par pieņemšanas laikiem interesēties
poliklīnikas reģistratūrā pa tālruni 64772534.

Smiltenes novada
bibliotēkā
IZSTĀDES:
19.06. – 25.06. „Smiltenes ielas un ceļi” – fotoizstāde
01.06. – 30.06. „Ķiršu lietus” – Aldas Liukes privātkolekcijas izstāde
01.06. – 30.06. „Mans krāsu prieks” – Ligitas Grīnbergas
gleznu izstāde
01.06. – 30.07. „Sapņi un īstenība” – Smiltenes mākslas
skolas audzēkņu apgleznotā zīda darbu izstāde

BĒRNU APKALPOŠANAS NODAĻĀ

16 06. – 24.06. Jāņu dienu pasākumi „Saulgrieži ir klāt!”

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

