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Smiltenes novada pašvaldības informatīvais bezmaksas izdevums

Izsaki viedokli par Bibliotēkas un
peldbaseina kompleksa ieceri

Septembrī Smiltenes novada domes sēdē deputātiem tika prezentēta
jauna ideja par Bibliotēkas un peldbaseina kompleksu. Izstrādātā ideja
paredz bibliotēkas un peldbaseina
apvienošanu vienā ēkā, kā arī projekta realizēšanai paredzot jaunu atrašanās vietu – Dārza ielā, kas ir pašvaldībai piederoša zeme, atrodas aiz
Smiltenes Centra vidusskolas, netālu
no Vecā parka un Sarkanās krusta
Smiltenes slimnīcas.
Jau vēstījām, ka 2014. gada 29.
janvārī pašvaldība lēma par atpakaļpirkuma tiesību izmantošanu
uz nekustamiem īpašumiem Kalēju iela 7 un Kalēju iela 8 (iesāktā
peldbaseina būvniecības teritorija),
lai atpirktu to no SIA „Waterland”
un turpinātu realizēt projektu ar
saviem resursiem, lēmumā ietverot
virkni nosacījumu, kuriem izpildoties, dome būtu gatava noslēgt atpakaļpirkuma līgumu un iegūt īpašuma tiesības uz iepriekš minētajiem
nekustamajiem īpašumiem. Diemžēl līdz šim brīdim ar nekustamā
īpašuma īpašnieku nav panākta
vienošanās par atpakaļpirkuma līguma noslēgšanu ar domes lēmumā minētajiem nosacījumiem.
SIA „Waterland” nerealizētais
projekts par peldbaseina būvniecību
ir viens no pašvaldības lielākajiem
„sāpju bērniem”, jo iedzīvotāju pārmetumi un jautājumi tiek saņemti
regulāri, tāpēc pašvaldība ir uzsākusi meklēt alternatīvus veidus, kā ar
saviem resursiem realizēt projektu,
lai Smiltenē varētu īstenot peldēšanas apmācības programmu, kā arī
Smiltenes novada bibliotēkai tiktu

nodrošinātas jaunas un atbilstošas
telpas (šobrīd bibliotēka atrodas
privātās telpās, kur ir nepiemēroti
apstākļi.)
Pēc pašvaldības pasūtījuma ir
izstrādi pirmie skiču varanti (izstrādātājs SIA „Made arhitekti”)
jaunai idejai par bibliotēkas un
peldbaseina kompleksu, kas atrastos vienā ēkā. Jaunā ideja paredz
šo projektu realizēt uz pašvaldībai
piederošas zemes. Izvēlētā vieta atrodas netālu no centra, ir pieejama
gan gājējiem, gan autobraucējiem,
atrodas starp trijām izglītības iestādēm (Smiltenes Centra vidusskolu,
Smiltenes ģimnāziju un Smiltenes
tehnikumu), kā arī tā atrodas netālu
no Sarkanās Krusta Smiltenes slimnīcas. Ēka plānota divos stāvos, kur
pirmajā stāvā atrastos peldbaseins
ar četriem celiņiem (garums 25
metri), telpas kafejnīcai, otrajā stāvā
telpas trenažieru zālei un aerobikas
zālei, savukārt bibliotēkas telpas atrastos gan pirmajā, gan otrajā stāvā.
Ēkas dizaina pamatā tiktu izmantotas koka konstrukcijas un stikls.

Pirms virzīt tālāk šīs idejas realizāciju, izstrādājot tehnisko projektu, Smiltenes novada dome vēlas
noskaidrot iedzīvotāju viedokli par
bibliotēkas un peldbaseina kompleksa koncepciju un funkcionalitāti, izvēlēto atrašanās vietu, ēkas dizainu.
Iedzīvotāji ar skiču materiāliem var
iepazīties elektroniski novada mājas
lapā www.smiltene.lv, sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”, Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3 (Kancelejas
nodaļā), Pils ielā 2 (2. stāva zālē) un
Smiltenes novada bibliotēkā.
Izteikt viedokli vai sniegt citus
savus ierosinājumus iedzīvotāji aicināti līdz 7. novembrim, aizpildot
aptaujas anketu, kas ir pieejama gan
elektroniskā veidā novada mājas
lapā, gan drukātā veidā Smiltenes
novada domē, Dārza ielā 3 (Kancelejas nodaļā), Pils ielā 2 (2. stāva zālē)
un Smiltenes novada bibliotēkā. Tālrunis informācijai 64774844, dome@
smiltene.lv.
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Uzsāk jaunā
skeitparka
uzstādīšanu

13. oktobrī Smiltenes novada dome uzsāka darbus Smiltenes
skeitparta atjaunošanai un labiekārtošanai. Šobrīd notiek esošo konstrukciju demontāža un mēneša laikā plānots uzstādīt četras dažādas
konstrukcijas skeitparka pilnveidei
un modernizācijai.
Pavasarī notika tikšanās ar aktīvākajiem skeitparka lietotājiem,
kuras laikā pārrunāja jautājumus
par kārtības ievērošanu, atkritumu
savākšanu un jaunā skeitparka uzstādīšanu. Jaunieši, kuri aktīvi izmanto skeitparku, vislabāk zina, kas
nepieciešams, lai tas būtu piemērots
un pilnvērtīgs. Tāpēc jaunieši domei
iesniedza skeitparka vizualizāciju,
lai parādītu savu priekšstatu kādam

tam vajadzētu būt. Šī vizualizācija
atšķīrās no pašvaldības piedāvājuma, jo jauniešiem nepieciešams
modernāks parks, kas ietver dažāda veida rampas. Iesniegtajai vizualizācijai tika izstrādāta tehniskā
specifikācija, kur redzami konkrēti
konstrukciju rasējumi, izmēri un
apjomi.
Par pamatu ņemot jauniešu
iesniegto vizualizāciju un tehnisko
specifikāciju, tika izsludināts pašvaldības iepirkums darbu izpildei,
uzvarēja uzņēmums SIA „Mind
Work Ramps” ar līguma summu
19366,40 euro + PVN.
Arita Smalkā-Boriseviča,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Aicinām pieteikt kandidātus Smiltenes novada apbalvojumiem
Aicinām Smiltenes novada
iedzīvotājus, valsts un pašvaldības iestādes, novada uzņēmumus,
nevalstiskās organizācijas līdz 23.
oktobrim pieteikt apbalvošanai ar
pašvaldības apbalvojumu cilvēkus,
kas devuši īpašu ieguldījumu novada attīstībā un popularizēšanā.
Sekojot iepriekšējo gadu tradīcijai, Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajā svinīgajā
pasākumā Smiltenes novada dome
vēlas teikt paldies novada ļaudīm,
kas ar savu nesavtīgo darbu un
augstiem sasniegumiem ir devuši
nozīmīgu ieguldījumu Smiltenes
novada attīstībā un popularizēšanā
Latvijā un pasaulē.
Arī šogad aicinām novada iedzīvotājus un organizācijas izvirzīt
apbalvošanai cilvēkus nominācijās
„Smiltenes novada Goda cilvēks”

un „Gada balva”.
„Smiltenes novada Goda cilvēks” – tiek pasniegts par sevišķiem
nopelniem Smiltenes novada labā,
kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā un
citā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan izcils darbs, gan ilgstoša,
priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība.
„Gada balva”. Gada balva tiek
pasniegta:

• Izglītībā – par sasniegumiem pedagoģiskajā darbā, izciliem
sasniegumiem mācību priekšmetu
olimpiādēs, konkursos, par novada
vārda popularizēšanu valstī, pasaulē;
• Kultūrā – par aktīvu radošu darbību, par ieguldījumu novada
popularizēšanā valstī un pasaulē;
• Sportā – par izciliem sasniegumiem un novada vārda popularizēšanu pasaulē;
• Tautsaimniecībā – par
ieguldījumu novada iedzīvotāju
labklājības nodrošināšanā, novada
uzņēmumu un infrastruktūras attīstībā;
• Veselības aizsardzībā un
sociālajā aprūpē – par ieguldīto
darbu novada iedzīvotāju sociālās
labklājības nodrošināšanā un veselības aprūpē;

• Sabiedriskajā darbībā par aktīvu sabiedrisko darbību un
ieguldījumu novada vārda popularizēšanā valstī un pasaulē.
Ierosinājumus par apbalvojumu piešķiršanu aicinām iesniegt
līdz šā gada 23. oktobrim Smiltenes novada domē, Kancelejas nodaļā, Dārza ielā 3, līdz plkst. 17.00,
tālr. 64774844.
Ierosinājumus par personas
apbalvošanu aicinām rakstīt brīvā
formā, pieteikumā norādot:
• nomināciju, kādā ierosināts piešķirt personai apbalvojumu
(piem. Smiltenes novada Goda cilvēks, Gada balva Izglītībā);
• apbalvojamās
personas
vārdu, uzvārdu, darbavietu, ieņemamo amatu vai nodarbošanos;
• iesniedzēja – juridiskās
personas nosaukumu, reģistrācijas

numuru un juridisko adresi vai fiziskās personas vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu un dzīvesvietu (ne
mazāk kā 5 pilngadīgas personas,
kuru dzīvesvieta deklarēta Smiltenes novada administratīvajā teritorijā, kuri parakstījuši iesniegumu,
norādot paraksta atšifrējumu, deklarētās dzīvesvietas adresi un kontakttālruni;
• klāt jāpievieno kandidāta
dzīves apraksts vai rekomendācijas
raksts, kurā jāsniedz pamatojums
un izvirzītās personas sasniegumu
un nopelnu apraksts.
Lēmumu par to, kuras personas
apbalvot ar pašvaldības augstāko
apbalvojumu, pieņems Smiltenes
novada dome.
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Smiltenes novada Domes lēmumi
2014. gada 24. septembrī notika kārtējā domes sēde, kurā tika
pieņemti 43 lēmumi, tai skaitā:
1. Par SIA „Sarkanā Krusta
Smiltenes slimnīca” pamatkapitāla
denomināciju uz euro, pamatkapitāla palielināšanu un grozījumiem
statūtos
2. Par SIA „Smiltenes NKUP”
pamatkapitāla denomināciju uz
euro, pamatkapitāla palielināšanu
un grozījumiem statūtos
3. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 10/14 „Grozījums Smiltenes novada pašvaldības 2009. gada
20. jūlija saistošos noteikumos Nr.
1/09 „Smiltenes novada pašvaldības Nolikums” projektu.
4. Nekustamā īpašuma Silvā 23, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā (kadastra Nr. 9470
003 0291) būvniecības pasūtītājam
– SIA „Agro Smiltene” (reģ. Nr.
44103013813), ne vēlāk kā 6 (sešu)
mēnešu laikā no šī lēmuma spēkā
stāšanās dienas nodrošināt būves –
Lauksaimniecības tehnikas noliktavas un montāžas angārs izbūvi Silvā
23, Launkalnes pagastā, Smiltenes
novadā, atbilstoši Smiltenes novada būvvaldē akceptētajiem grozījumiem būvprojektā „Lauksaimniecības tehnikas ražošanas un montāžas
angārs”.
5. Piedalīties Eiropas Komisijas programmas „Intelligent Energy Europe” līdzfinansētajā projektā
„50 000&1 SEAPs”, kura ieviesējs
Latvijā ir SIA „Ekodoma”.
6. Piedalīties Valsts reģionālās attīstības aģentūras izsludinātajā
atklātajā projektu konkursā „Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu
emisiju samazinošu tehnoloģiju
attīstība” sagatavojot un iesniedzot
projekta „Smiltenes stadiona tribīņu ēkas izbūve atbilstoši zemas
enerģijas patēriņa ēkas prasībām”
iesniegumu.
7. Piešķirt Smiltenes novada
domes priekšsēdētāja vietniekam
Gintam Kukainim ikgadējo atvaļinājumu divas kalendārās nedēļas
laikā no š.g. 29. septembra līdz 12.
oktobrim par nostrādāto laika periodu 02.07.2014. – 01.01.2015.
8. Par mērķdotāciju sadali
pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku
darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām Smiltenes novadā.
9. Par mērķdotāciju sadali
pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagoģisko darbinieku darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām Smiltenes novadā.
10. Par mērķdotācijas sadali
pašvaldību speciālajām pirmsskolas
iestādēm, internātskolām, Izglītības
iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem
un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības
traucējumiem.
11. Par Smiltenes novada izglītības iestāžu vadītāju un viņu
vietnieku amatalgām.
12. Par mērķdotācijas sadali
interešu izglītības programmām un
sporta skolu pedagogu daļējai darba
samaksai un valsts sociālās apdroši-

nāšanas obligātajām iemaksām.
13. Reģistrēt A.G. dzīvojamās
telpas izīrēšanas reģistrā vispārējā
kārtībā kā peronu, kurai nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu
risināšanā.
14. Reģistrēt G.N. dzīvojamās
telpas izīrēšanas reģistrā vispārējā
kārtībā kā peronu, kurai nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu
risināšanā.
15. Reģistrēt J.Ā. dzīvojamās
telpas izīrēšanas reģistrā vispārējā
kārtībā, kā peronu, kurai nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu
risināšanā.
16. Piešķirt
brīvpusdienas
bērnu T.G. un A.J.G. ēdināšanai
Trikātas pamatskolā Beverīnas
novadā pēc piestādītā rēķina katra mēneša beigās laika posmā no
01.10.2014. līdz kārtējā mācību pusgada pēdējai mācību dienai, pamatojoties uz Smiltenes novada domes
31.08.2009. saistošo noteikumu Nr.
7/09 „Noteikumi par Smiltenes novada pašvaldības sociālās palīdzības
pabalstiem” 25. punktu, kas nosaka,
ka brīvpusdienu pabalsta apmērs
tiek noteikts ņemot vērā attiecīgajā
izglītības iestādē esošās ēdināšanas
izmaksas vienam bērnam dienā.
17. Piešķirt finansiālu atbalstu
euro 1000,00 (viens tūkstotis euro)
apmērā izdevumu segšanai četru
bērnu no Ukrainas nogādāšanai uz
Latviju, ar mērķi morālās rehabilitācijas un palīdzības saņemšanai,
saskaņā ar iesniegumā norādītajām
izdevumu izmaksām.
18. Apstiprināt telpu nomas
tiesību izsoles rezultātus par karsto
dzērienu automāta iekārtas izvietošanu Smiltenes pilsētas kultūras
centra ēkā Gaujas ielā 1, Smiltenē
(kad. Nr. 9415 008 0406 001) 1.
stāva vestibila daļā 1 m2 platībā, saskaņā ar kuriem nomas tiesības uz
2 (diviem) gadiem ieguva SIA „Coffee Master”, reģ.nr.50003950501,
par 61,00 euro (bez PVN) mēnesī.
19. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē ar augšupejošu soli, Smiltenes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Purenes”,
Bilskas pagastā, Smiltenes novadā
(kadastra numurs 9444 010 0267),
kas sastāv no vienas zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 9444 010
0267 1,097 ha platībā.
20. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē ar augšupejošu soli, Smiltenes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu „Kalnamuiža
30”-1, Kalnamuižā, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā (kadastra
numurs 9480 900 0125), kas sastāv
no atsevišķa vienistabu dzīvokļa
ar kopējo platību 30,8 m2, kopīpašuma 308/1736 domājamās daļas
no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 94800060201001)
un 308/1736 domājamās daļas no
daudzdzīvokļu mājai piesaistītā zemes gabala (kadastra apzīmējums
9480 006 0201) ar kopējo platību
0,0884 ha.
21. Apstiprināt
nekustamā
īpašuma „Ozoli” Palsmanes pagastā, kadastra numurs 9474 004 0144,
nosacīto cenu 3000 euro (trīs tūkstoši euro).
22. Uzsākt nekustamā īpašuma „Sprīdīši”, Grundzāles pagastā,
Smiltenes novadā, kadastra numurs

9458 506 0144, kas sastāv no vienas
palīgēkas (pagraba) ar kadastra apzīmējumu 9458 006 0061 002, atsavināšanas procedūru.
23. Piekrist dzīvokļa īpašuma
„Sprīdīši” - 1, Grundzāles pagasts,
Smiltenes novads, kadastra numurs 9458 900 0063, kas sastāv no
dzīvokļa, kopīpašuma domājamās
daļas no daudzdzīvokļu mājas un
mājai piesaistītā zemesgabala domājamās daļas, atsavināšanai.
24. Piešķirt
nekustamajam
īpašumam, kadastra numurs 9474
001 0084, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9474
001 0084 un uz tās esošās ēkas (kadastra apzīmējums 9474 001 0006
002) un dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 9474 001 0006 001)
daļas (telpas Nr. 5; 7; 8; 9; 10; 16)
adresi – „Austrumnieki”, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads.
25. J.S. lietošanā esošajai garāžai, kadastra apzīmējums 9415 001
1316 001, kura atrodas uz zemes
vienības Dakteru iela 16A, piešķirt
adresi – Dakteru iela 16A k-2, Smiltene, Smiltenes novads.
26. Jaunizveidojamam
ēku
(būvju) īpašumam, kas sastāv no
divām dzīvojamām mājām un saimniecības ēkas (kadastra apzīmējums
9444 005 0001 001, 9444 005 0001
002, 9444 005 0001 003) piešķirt nosaukumu „Druvas Pāpiņas”, Bilskas
pagasts, Smiltenes novads.
27. Jaunizveidojamam
ēku
(būvju) īpašumam kas sastāv no
saimniecības ēkas – kūts (kadastra
apzīmējums 9480 001 0057 001),
piešķirt nosaukumu „Stopiņi”, Smiltene pagasts, Smiltenes novads.
28. Jaunizveidojamam
ēku
(būvju) īpašumam, kas sastāv no
ēkas – kūts (kadastra apzīmējums
9458 007 0027 001), piešķirt nosaukumu „Gundegas”, Grundzāles
pagasts, Smiltenes novads.
29. Sadalīt nekustamo īpašumu „Pašvaldība”, kadastra numurs
9480 005 0293, divpadsmit atsevišķos īpašumos, precizēt platību, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi un piešķirt nosaukumu:
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

30. Atļaut no Launkalnes pagasta nekustamā īpašuma „Zaķīši”,
kadastra numurs 9470 012 0054,
atdalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 9470 004 0079 9,9 ha
platībā un mainīt nosaukumu no
„Zaķīši” uz „Smilgas”, Launkalnes
pagasts, jo paredzēts pievienot īpašumam „Smilgas”.
31. Atļaut no Grundzāles pagasta nekustamā īpašuma „Kalnvējiņi”, kadastra numurs 9458 002
0126, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9458 002 0055
4,2 ha platībā un mainīt nosaukumu no „Kalnvējiņi” uz „Vecozoliņi”,
Grundzāles pagasts, jo paredzēts
pievienot īpašumam „Vecozoliņi”.
32. Atļaut no Smiltenes pagasta nekustamā īpašuma „Lībieši
1”, kadastra numurs 9480 002 0008,
atdalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 9480 003 0313, 18,32
ha platībā un mainīt nosaukumu no
„Lībieši 1” uz „Skaistkalni”, Smiltenes pagasts, jo paredzēts pievienot
īpašumam „Skaistkalni”.
33. Apstiprināt zemes ierīcības projektu „Nekustamā īpašuma
„Valsts mežs 9470 003 0402”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā robežu sadalīšana”, zemes vienības kadastra apzīmējums 9470 003 0402.
34. Apstiprināt zemes ierīcības projektu „Nekustamā īpašuma
„Valsts mežs 9470 003 0402”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā
robežu sadalīšana”, zemes vienības
kadastra apzīmējums 9470 003
0401.
35. Apstiprināt zemes ierīcības projektu „Nekustamā īpašuma
„Valsts mežs 9470 001 0012”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā
robežu sadalīšana”, zemes vienības
kadastra apzīmējums 9470 001
0026.
36. Apstiprināt zemes ierīcības
projektu „Lejas Ruņģi”, Launkalnes
pagasts, Smiltenes novads, zemes
vienības kadastra apzīmējums 9470
014 0056.
37. Iznomāt D.G. zemes vienības Rūpniecības iela, kadastra apzīmējums 9415 009 1703, daļu 600 m2

platībā bez apbūves tiesībām, sakņu
dārza ierīkošanai.
38. Iznomāt ar apbūves tiesībām daļu no Smiltenes novada
pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma Pilskalna iela 1, Smiltenē,
kadastra numurs 9415 005 0121,
kas sastāv no zemes 260 m2 platībā.
Apbūves mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve. (kods 0601).
Nomnieka noskaidrošanai rīkot
mutisku izsoli ar augšupejošu soli,
ar pretendentu atlasi.
39. Iznomāt G.L. zemes vienību „Kamaldiņa 15”, kadastra apzīmējums 9480 006 0128, 0,12 ha
platībā bez apbūves tiesībām.
40. Pārtraukt zemes nomas līgumu ar V.E. par Smiltenes pilsētas
zemes vienību Ezera iela 5 ar kadastra apzīmējumu 9415 010 0205 576
m2 platībā.
41. Pārtraukt zemes nomas
līgumu ar T.C. par Blomes pagasta
zemes vienību „Jaunplāņi” ar kadastra apzīmējumu 9446 002 0064
12,4 ha platībā.
42. Iznomāt
zemnieku
saimniecībai „Vecvindas”, reģ.
Nr.44101017276, zemes vienību
„Jaunplāņi”, kadastra apzīmējums
9446 002 0064, 12,4 ha platībā bez
apbūves tiesībām.
43. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Smiltenes
pilsētas nekustamā īpašuma Rūpniecības iela 2, kadastra apzīmējums 9415 010 0196, daļai 4500 m2
platībā no zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība mežsaimniecība uz Valsts aizsardzības nozīmes
objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes
un soda izciešanas iestāžu apbūve
(kods 0906).
44. piedzīt no G.B. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR
219,43 (divi simti deviņpadsmit
euro 43 centi) bezstrīda kārtībā,
vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo
kustamo un nekustamo mantu.
Dina Kaupe,
Kancelejas nodaļas vadītāja

Zemes vienības
Platība NĪ piešķirtais
kadastra
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis
(ha)
nosaukums
apzīmējums
9480 005 0355
0,06
Ilgas 105
0601 individuālo dzīvojamo māju apbūve
9480 005 0293
0,06
Ilgas 43
0601 individuālo dzīvojamo māju apbūve
0501 dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā
9480 005 0333
0,2
Ilgas 83
saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita
klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
9480 005 0294
0,06
Ilgas 50
0601 individuālo dzīvojamo māju apbūve
0501 dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā
9480 005 0300
0,06
Ilgas 5
saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita
klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
0501 dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā
9480 005 0370
0,25
Ilgas 120
saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita
klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
0201 zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
9480 005 0388
1,0
Irbes
mežsaimniecība
0201 zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
9480 005 0410
0,18
Irbītes
mežsaimniecība
9480 006 0128
0,12
Kamaldiņa 15 0601 individuālo dzīvojamo māju apbūve
9480 006 0141
0,06
Kamaldiņa 28 0601 individuālo dzīvojamo māju apbūve
0101 zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
9480 005 0209
2,3
Kārkli
lauksaimniecība
9480 006 0112
0,2
Vārpas garāžas 1104 nsports līdzekļu garāžu apbūve
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Apstiprināti
ar Smiltenes novada domes
2014. gada 24. septembra lēmumu
(protokols Nr. 15, 3.§.)

Saistošie noteikumi
Nr. 10/14
„Grozījums 2009. gada
20. jūlija saistošajos
noteikumos Nr. 1/09
„Smiltenes novada
pašvaldības nolikums””
Izdoti pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 1. punktu un 24. pantu

1. Izdarīt Smiltenes novada
domes 2009. gada 20. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/09 „Smiltenes novada pašvaldības nolikums”
(turpmāk – Noteikumi) grozījumu
un svītrot Noteikumu 14.2. apakšpunktu.
2. Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas.
A. Mežulis,
Smiltenes novada domes
priekšsēdētājs
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Paskaidrojuma raksts Par Smiltenes novada domes saistošo noteikumu projektu

„Grozījums 2009. gada 20. jūlija Smiltenes novada domes
saistošajos noteikumos Nr. 1/09 „Smiltenes novada pašvaldības nolikums””
Pašreizējās situācijas raksturojums

Pašreiz spēkā esošie Saistošie noteikumi Nr.1/09 „Smiltenes novada pašvaldības nolikums” apstiprināti 2009.
gada 20. jūlijā (sēdes protokols Nr. 3 1.§), turpmāk tekstā – Noteikumi. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām”
24.panta pirmajai daļai pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes
organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus
pašvaldības darba organizācijas jautājumus.
Saistošo noteikumu projekta
2014. gada 28. augustā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs pieņēma lēmumu Nr.18-10/1333193 par
nepieciešamības raksturojums, dokumenta Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Baltijas ģipsis” (reģ. Nr. 44103032867) likvidēšanu un izslēgšanu no
būtība
komercreģistra. Domei minētajā kapitālsabiedrībā kā vienai no dalībniecēm piederēja 5 (piecas) kapitāla daļas
100 latu vērtībā 5% apmērā no pamatkapitāla. Saistošo noteikumu Nr. 1/09 „Smiltenes novada pašvaldības
Nolikums” 14.2. apakšpunktā ir noteikts, ka dome ir kapitāldaļu turētāja iepriekšminētajā kapitālsabiedrībā.
Īss Saistošo noteikumu projekta satura
No saistošajiem noteikumiem svītrojam 14.2. apakšpunkts.
izklāsts
Saistošo noteikumu projekta iespējamā
Nav attiecināms
ietekme uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu projekta iespējamā
Nav attiecināms
ietekme uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Saistošo noteikumu projekta iespējamā
Institūcija, kurā privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā – Smiltenes novada pašvaldības
ietekme uz administratīvajām procedūrām administrācijā Dārza ielā 3, Smiltenē.
Saistošo noteikumu izdošanas neradīs papildus slogu administratīvajām procedūrām.
Informācija par konsultācijām ar
Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās
privātpersonām saistībā ar Saistošo
komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv, saņemto priekšlikumu vai
noteikumu projektu
iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.
Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu ievērtēšana pēc projekta publicēšanas
pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv.
Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi – paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.

Pašvaldībā

Smiltenes novads iegūst balvu konkursā
„Eiropas Gada pašvaldība”
26. septembrī, Jelgavā, svinīgā
ceremonijā tika apbalvoti konkursa
„Eiropas Gada pašvaldība” laureāti,
sveicot gan uzvarētājus lielo pilsētu,
mazo novadu un lielo novadu kategorijās, gan atsevišķās nominācijās,
un īpaši suminot arī novadu un pilsētu virzītos „Eiropas Gada cilvēkus”.
Atsevišķu nomināciju laureāti
tika sveikti trīs kategorijās – starp
lielajām pilsētām, novadiem ar iedzīvotāju skaitu līdz 7000 un novadiem ar iedzīvotāju skaitu virs 7000.
Smiltenes novada pašvaldība tika
sveikta nominācijā „Pašvaldība izglītotam, radošam un aktīvam iedzīvotājam”, saņemot naudas balvu no
Taipejas misijas Latvijā, kā arī balvas
no Izglītības un zinātnes ministrijas.
Šo balvu ieguva arī Valmieras pilsētas pašvaldība un Nīcas novada paš-

valdība.
No lielajām pilsētām uzvarējusi ir Jelgavas pilsēta. Novadu konkurencē ar iedzīvotāju skaitu līdz

7000 ir uzvarējis Rundāles novads,
savukārt Tukuma novads ir uzvarētājs starp novadiem ar iedzīvotāju
skaitu virs 7000. Katra uzvarējusī

pašvaldība saņēma naudas balvu no
konkursa atbalstītājiem „Swedbank”,
statueti un goda plāksni no Eiropas
Komisijas Latvijā. Tukuma novadu
sveica arī Eiropas Parlamenta deputāts Artis Pabriks.
Kā jau katru gadu, konkursa
noslēgumā tika sumināti 42 Eiropas
Gada cilvēki no visām pašvaldībām,
kas piedalījās konkursa otrajā kārtā.
Smiltenes novada Eiropas Gada cilvēki ir Smiltenes novada Bērnu un
ģimenes atbalsta centra direktore
Ļubova Ņikiforova, Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde
„Pīlādzītis” vadītāja Santa Rudzīte
un Smiltenes bērnu un jaunatnes
sporta skolas vieglatlētikas treneris
un Sporta pārvaldes vadītājs Guntars Markss.
Latvijas Pašvaldību savienības
priekšsēdētājs Andris Jaunsleinis

noslēguma ceremonijā pauda: „Konkurss jau notiek trešo gadu, un tā
mērķis ir izcelt labo, kas notiek katrā
pašvaldībā, kā arī tā ir iespēja pavērtēt, kādi darbi vēl darāmi. Konkursa
komisija pārliecinājās, ka pašvaldībās nepārtraukti notiek attīstība.
Varu apgalvot, ka mūsu novadi un
pilsētas ir bagātas ar entuziastiskiem
cilvēkiem, kuri spēj aizraut sev līdzi
citus, no kā nepārprotami iegūst visa
Latvijas sabiedrība.”
Konkurss „Eiropas Gada pašvaldība” tiek organizēts ar mērķi veicināt pašvaldību atbalstu iedzīvotāju
dzīves kvalitātes uzlabošanā, nodrošinot to iedzīvotājiem daudzveidīgas
un kvalitatīvas izglītības, atpūtas un
iesaistīšanās iespējas.
Arita Smalkā-Boriseviča,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Vēlēšanu rezultātā gaidāmas izmaiņas domes vadībā
12. Saeimas vēlēšanas
nesīs izmaiņas arī Smiltenes novada domē, jo domes priekšsēdētājs Ainārs
Mežulis ir ievēlēts jaunajā
Saeimā. Jautājums par
jaunu domes priekšsēdētāju kandidatūru un apstiprināšanu tiks izskatīts
un lemts novembra novada domes sēdē.
Par sava darba novērtējumu domes priekšsēdētāja
Ainārs Mežulis norāda, ka pašam
savu darbu ir grūti novērtēt, to vislabāk var atbildēt novada iedzīvotāji vai arī darba kolēģi. Kopumā
šķiet, ka paveikts daudz, protams,
ir palikušas arī nerealizētas idejas,
projekti, kaut vai, piemēram, peldbaseins – bibliotēka. Bet es noteikti arī, būdams savā jaunajā darbā,
centīšos visādi palīdzēt, lai šādus

projektus, kurus vēlas arī
mūsu iedzīvotāji, tomēr
izdotos realizēt. Gandarījums arī par to, ka izdevies atrisināt daudzas lietas, sakārtot ne tikai pilsētā, bet arī mūsu novada
pagastos – ūdenssaimniecības rekonstrukcijas,
skolu, bērnudārzu, klubu
renovācijas un remonti,
lauku ceļu rekonstrukcijas u.c., saka A. Mežulis.
Lielākais gandarījums, ar ko
priekšsēdētājs lepojas, ir sakārtotas, atjaunotas pilsētas ielas,
jaunais bērnudārzs „Pīlādzītis”,
pilsētas sporta halle un stadions
un, protams, arī par rekonstruēto
kultūras namu. A. Mežulis: „Gandarījums, ka cilvēki ir aktīvi iesaistījušies kopā ar mūsu uzņēmumu
„Smiltenes NKUP” daudzdzīvokļu

namu siltināšanā, esam sakārtojuši
arī pilsētas siltumapgādi ar vienu
no viszemākajiem siltuma samaksas tarifiem Latvijā u.c.”.
A. Mežulis norāda, ka par darbu
Saeimā uzstādījis četras prioritātes:
1) lai, veidojot Valsts budžetu, netiktu „apbižotas” pašvaldības,
pārliekot funkciju veikšanu no valsts
uz pašvaldībām, līdzi tiktu dots arī
attiecīgs finansējums;
2) atjaunot Ceļu fondu;
3) atjaunot Sporta pārvaldi, kāda
tā bija daudzus gadus atpakaļ, kas ir
tieši padota Premjerministram, nevis kā šobrīd – par sportu, īpaši jau
jaunatnes, atbild apakšdepartaments
IZM, un pienācīga finansējuma
sportam vienmēr pietrūkst. Kaut vai
viens piemērs, mūsu novada Sporta
skolā pagājušā gadā mācījās 350 audzēkņi, šogad 420, bet valsts finansējums treneru algām šim pieaugu-

mam nav paredzēts. Protams, mēs to
finansēsim no pašvaldības budžeta,
jo mums ir svarīgi, lai pēc iespējas
vairāk bērni un jaunieši nodarbotos
ar fiziskām aktivitātēm;
4) sakārtot pedagogu atalgojuma sistēmu, lai nebūtu, ka katru
gadu tiek valsts budžetā meklēti
papildus līdzekļi pedagogu algu
palielināšanai. Tai jābūt normālai
sistēmai, sākot jau no pirmskolas
pedagogiem.
„Jaunajam domes priekšsēdētājam novēlu, pirmkārt, labu veselību
un izturību! Šis darbs nav viegls,
kā varbūt daudziem liekas, ir bieži jāstrādā arī brīvdienās, jārisina
dažādas konfliktsituācijas, tā ir ikdiena, un nebūt nav vienmēr tikai
lieli, skaisti projekti Ļoti gribētos, lai
saglabātos un attīstītos mūsu kontakti ar sadraudzības pašvaldībām
ārvalstīs, par ko šobrīd daudzas Lat-

vijas pašvaldības, labā nozīmē, mūs
apskauž! Lai tiktu realizēti iesāktie,
bet nepabeigtie projekti – tālāka ielu
rekonstrukcija, peldbaseina un bibliotēkas būvniecība, Sporta skolas
rekonstrukcija, lauku ceļu programma, Mēru muižas un pagastu infrastruktūras uzlabošana. Domāju, ka
to visu pamazām izdosies paveikt,
jo ir lieliska deputātu komanda,
domē strādā profesionāli speciālisti, zinoši iestāžu vadītāji, pagastu
pārvaldnieki. Darbojoties kopā ar
šādu komandu, arī jaunajam domes
priekšsēdētājam būs daudz vieglāk
paveikt, īstenot ieceres, jo vienmēr
būs, uz ko paļauties. Labs novads ir
labas komandas darba rezultāts! Lai
mums visiem kopā veicās!”, uzsver
A. Mežulis.
Arita Smalkā-Boriseviča,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Abulas lauku partnerības informācija par īstenotiem
LEADER projektiem
Projektu līdzfinansē
Eiropas savienība

Šogad noslēdzas 2009. gadā
uzsāktā LEADER programmas ieviešana Latvijā. Īstenojot LEADER
projektus, lauku iedzīvotājiem pašiem ir iespēja uzlabot dzīves kvalitāti savā teritorijā, sakārtot vai
izveidot infrastruktūras objektus,
veidot un uzlabot nepieciešamos
pakalpojumus pēc iespējas tuvāk
savai dzīves vietai, dažādot brīvā
laika aktivitātes, kā arī veicināt konkurētspēju, gūstot atbalstu lauku
saimniecību vai mājražotāju ražotņu atbalstam.
Biedrības „Abulas lauku partnerība” uzdevums ir veicināt šo
vietējo iedzīvotāju aktivitāšu īstenošanu un veiksmīgu iedzīvotāju
iesaistīšanos tajās Smiltenes novada teritorijā (izņemot Grundzāles
pagastu). Īstenojot Vietējās rīcības
grupas stratēģiju no 2009. gada,
Abulas LP šobrīd ar gandarījumu
var atskatīties uz paveikto.
Šai posmā Abulas LP izsludinājusi 10 projektu konkursu kārtas.
No tajās iesniegtajiem 160 projektiem kā stratēģijai atbilstoši novērtēti 139 projekti. Lauku Atbalsta
dienestā no tiem tika apstiprināti
un ir sekmīgi īstenoti Abulas LP
darbības teritorijā 109 projekti. Atvēlētais ELFLA fonda finansējums
pasākumam „Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana” EUR 425 962,43 apmērā ir apgūts pilnībā. Finansējums konkurētspējas palielināšanai
(mājražotāju un lauku saimniecību
atbalstam) EUR 33 613,67 apjomā
tiek apgūts šobrīd, pretendentiem
pabeidzot projektu īstenošanu līdz
2015. gada maijam.
Vislielāko finansējumu projektu īstenotāji ir piesaistījuši Smiltenes pilsētā, Palsmanes pagastā un
Smiltenes pagastā, bet vismazākais
apgūtais finansējums ir Brantu pagastā (vairāk nekā sešas reizes mazāks). Savukārt, ja rēķina uz vienu
iedzīvotāju, tad visvairāk piesaistīts
finansējums ir Palsmanes pagastā.

EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS FONDS LAUKU ATTĪSTĪBAI:
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS

Biedrība „Smiltenes pagasta attīstība”, Latviešu tautas tērpu iegāde vidējās
paaudzes deju kolektīvam „Sanācēji”

Biedrība „GaisMa tunelī”, Bērnu rotaļu laukuma izveide Blomes pagastā

Smiltenes sporta centrs, Vecā parka brīvdabas trenažieru laukums

Spēkavots, Sabiedrisku pasākumu un atpūtas vietas izveide Palsmanē

„Smiltenei un Latvijai”, Ceļojošās
grāmatu kopas Smiltenes novada
lauku iedzīvotājiem

Visās Partnerības administratīvi
teritoriālajās vienībās vislielāko finansējuma apjomu (neskaitot rīcības
3.1. un 3.2.) piesaistījušas nevalstiskās organizācijas (biedrības un nodibinājumi). NVO kopā piesaistījušas
gandrīz desmit reizes lielāku finansējumu nekā pašvaldības.
Lauksaimniecības modernizācijas un mājražošanas projektos (rīcības 3.1. un 3.2.) vislielāko finansējuma apjomu piesaistījuši projektu
īstenotāji Smiltenes pilsētā un Launkalnes pagastā, savukārt Blomes
pagastā, Brantu pagastā un Bilskas
pagastā finansējums šīm rīcībām
nav piesaistīts.

īstenoti
LEADER
projekti
(skaits)

Apgūtais ELFLA fonda finasējums uz 1 iedzīvotāju (EUR)
Smiltenes novada pagastos un pilsētā

Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļā par augusta un septembra
mēnesi kopā reģistrēti 28 jaundzimušie un 25 miršanas gadījumi.
No 28 jaundzimušajiem 17 ir
zēni un 11 meitenes. Vienā ģimenē piedzimušas dvīnītes. Blomes
pagastā – 1 jaundzimušais, Bilskas
pagastā – 2 jaundzimušie, Palsma-

Smiltenes pagasts
Variņu pagasts
Palsmanes pagasts
Smiltene
Brantu pagasts
Bilskas pagasts
Launkalnes pagasts
Blomes pagasts
KOPĀ

18
7
17
42
1
8
8
8
109

Šovasar Smiltenes novada svētkos foto izstādē par labajiem darbiem
katrā pagastā, bija patīkami redzēt, ka
lielākā daļa šo labo darbu pagastos ir
īstenotie LEADER projekti.
Pēc Abulas LP pasūtījuma SIA
„Omnia Pro” ir pabeigusi pētījumu
„Abulas lauku partnerības vietējās
attīstības stratēģijas ieviešanas izvērtējums, devums darbības teritorijas
attīstībai – secinājumi un priekšlikumi”. Pētījumā apkopots paveiktais,
veikti secinājumi par stratēģijas īstenošanu un izteikti priekšlikumi turpmākās darbības uzlabošanai. Sīkāk ar
Pētījumu var iepazīties www.abulas.
lv sadaļā „Pētījumi”.
Šobrīd Abulas LP uzsākts darbs
t. sk. projekti
lauksaimniecības
modernizācijai un
mājražošanai
(skaits)
3
1
5
1
0
0
2
0
12

Dzimtsarakstu nodaļa informē

nes pagastā 3 – jaundzimušie, Launkalnes un Variņu pagastos – 4
jaundzimušie, Smiltenes pagastā
– 6 jaundzimušie, Smiltenes pilsētā
– 8 jaundzimušie. Laulībā dzimuši
16 bērniņi, 12 bērniem atzīta paternitāte. 11 – ģimenēs jaundzimušie
ir pirmie bērniņi, 10 ģimenēs šie
ir otrie bērniņi, 3 ģimenēs – trešie

bērni, vienā ģimenē piedzimis ceturtais bērniņš, 3 ģimenēs piedzimuši piektie bērniņi.
Augusta mēnesī reģistrētajiem
zēniem vārdi: Pauls, Daniels, Adrians, Rainers, Kalvis, Gusts, Ingars.
Meitenēm dāvāti vārdi: Agnese, Elīna, Beatrise.
Septembra mēnesī reģistrē-

pie turpmākās stratēģijas veidošanas.
Sākot ar novembri, plānota virkne
dažādu aktivitāšu visā novadā, lai
noskaidrotu tās nepieciešamības,
kuras varētu tikt risinātas ar Vietējās attīstības stratēģijai piesaistīto
finansējumu nākošajā plānošanas
periodā. Lūdzam iedzīvotājus, uzņēmējus, pašvaldības un nevalstisko
organizāciju dalībniekus padomāt
par priekšlikumiem un būt aktīviem
savas nākotnes veidotājiem. Informācija par šiem pasākumiem sekos
vēlāk mājas lapās www.abulas.lv un
www.smiltene.lv.
Sveta Rozīte,
„Abulas lauku partnerība”
biedrības vadītāja

Apgūts finansējums
no ELFLA fonda
(EUR)

tajiem zēniem vārdi: Teodors, Linards, Deivids, Rons, Railijs Evanss,
Daniels, Jānis, Artis, Klāvs, Gusts.
Meitenēm dāvāti vārdi: Marika,
Lauma Līna, Luīze, Sāra, Anabella,
Una, Kate, Lote.
Nodaļā reģistrēti 25 miršanas
gadījumi. Aizsaulē aizgājuši 9 vīrieši
un 16 sievietes. Miruši 10 – Smiltenes

42 659,92
20625,86
68 801,68
221 733,15
6308,59
31 066,13
35 993,69
32 387,08
459 576,10

t. sk. projekti
lauksaimniecības
modernizācijai un
mājražošanai
(EUR)
3167,12
1530,09
6865,36
13 895,63
0
0
8155,47
0
33 613,67

pilsētas iedzīvotāji, 2 – Palsmanes,
Smiltenes un Variņu pagasta iedzīvotāji, un 1 – Blomes, Brantu, Grundzāles, Launkalnes, Plāņu, Drabešu,
Virešu pagasta un Rīgas iedzīvotājs.
Miris viens pilsonis bez noteiktas dzīvesvietas.
Dace Ērģele,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
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Pašvaldībā
SIA „Smiltenes NKUP” aktualitātes
Projekta „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība
Smiltenes novada Variņu
ciemā” realizācija

EIROPAS SAVIENĪBA

Ieguldījums Tavā nākotnē!

L-DMS-13-0697 ar „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par
projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dārza iela 26, Smiltenē
energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumi” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības
fonds.
Projekta mērķis ir paaugstināt
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
Dārza ielā 26, Smiltenē mājokļu
energoefektivitāti, lai nodrošinātu
dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu.
Darbus veica SIA „Evento”.
Būvniecības kopējās izmaksas EUR
350776,76 ar PVN.

Eiropas Savienības fonda projek-

EIROPAS SAVIENĪBA

Ieguldījums Tavā nākotnē!

ta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Smiltenes novada Variņu
ciemā” pirmās daļas ietvaros Variņu
ciemā izbūvēti: spiedkanalizācija
736,8 metri; ūdensvada pieslēgumi
1001,2 metri; ūdensvadi maģistrālie
2474,6; kanalizācija 707,4 metri; kanalizācijas sūkņu stacijas 2 gb.
Būvniecības kopējā vērtība EUR
361327,84, bez PVN.

Par projektu „Daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas
Rīgas iela 10, Smiltenē
energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumi”

Par projekta „Daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas
Dārza iela 26, Smiltenē
energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumi”
pabeigšanu

SIA „Smiltenes NKUP” 2013.
gada 5. martā noslēdza līgumu Nr.

EIROPAS SAVIENĪBA

Ieguldījums Tavā nākotnē!

5

SIA „Smiltenes NKUP” 2013.
gada 5. martā noslēdza līgumu Nr.
L-DMS-13-0698 ar „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par
projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas iela 10, Smiltenē
energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumi” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības
fonds.
Projekta mērķis ir paaugstināt
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
Rīgas ielā 10, Smiltenē mājokļu
energoefektivitāti, lai nodrošinātu
dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu.
Darbus veic SIA „Hexo”. Būvniecības kopējās izmaksas EUR
173186,59 ar PVN.
Kaut rudens vēl neierasti silts
un pat pilsētas dārzos īstas salnas
nav bijis, apmēram puse no SIA
„Smiltenes NKUP” apsaimniekošanā esošajām mājām jau pieslēgtas
pie centralizētās apkures. Apkure
tiek pieslēgta pamatojoties uz mājas
vecākā iesniegumu, iesniegumu var
aizpildīt šeit http://www.smiltenesnkup.lv/index.php?c=5 vai personīgi
ierodoties Pils ielā 3a, Smiltenē.
Arī ielu uzkopšanas nozarē
esam gatavi ziemas sezonai, ietvju
tīrāmais traktoriņš gaida pirmo
sniegu.
SIA „Smiltenes NKUP”

Smiltenes novada sportisti startē starptautiskajās sacensībās
Porhovā

2014. gada 2. un 3. oktobrī projekta Nr. ELRII-383 „Cross Border
Atletics” ietvaros Pleskavas apgabala Porhovas rajonā notika starptautiskas sacensības vieglatlētikā. Tās
organizēja Porhovas rajona Bērnu
un jauniešu sporta skola. Kopumā
sacensībās piedalījās 96 dalībnieki,
no kuriem 30 pārstāvēja Smiltenes
novadu.
Sacensību mērķis – palīdzēt
veicināt savstarpēju notikumu un
zināšanu apmaiņu, palielināt sabiedrības informētību un izpratni
par sportu. Attīstīt starptautisko
bērnu un jauniešu sadarbību caur
vienu no populārākajiem sporta
veidiem – vieglatlētiku. Vienlaikus
tika radīta arī iespēja iepazīt partnervalsts sporta un kultūras tradīcijas.
Atbilstoši sacensību nolikumam 2. oktobrī plkst. 14:00 tika atklātas divu dienu sacensības Porhovas rajona stadionā, kurās jaunieši
sacentās dažādās vieglatlētikas disciplīnās: 60 m skrējiens, tāllēkšana,
bumbiņas mešana, meitenēm 600
m skrējiens, zēniem 800 m skrējiens, 4x100 m stafetes skrējiens un
lodes grūšana. Dalībnieki startēja
trīs vecuma grupās, un sacensību
pirmo trīs vietu ieguvēji katrā veidā
un grupā tika apbalvoti. Kopumā
Smiltenes novada sportisti mājās
pārveda 18 medaļas.
Projekta mērķis ir uzsākt ilgtermiņa sadarbību starp vietējām
sporta skolām bērnu un jauniešu
fiziskās sagatavotības uzlabošanā
Smiltenes novadā un Porhovas rajonā, izmantojot abu valstu pieredzi
un resursus.
Projekta realizācija kļuva ie-

„CROSS
BORDER
ATHLETICS”
ĪSTENO
„Smiltenes
novada dome”

spējama piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Igaunijas

– Latvijas – Krievijas pārrobežu
sadarbības programmas Eiropas
Kaimiņattiecību un partnerības

instrumenta ietvaros 2007. – 2013.
gadam, 3. prioritāti Sadarbības
veicināšana „cilvēks – cilvēkam”,
3.2. aktivitāti Sadarbība kultūras,
sporta, izglītības, sociālā un veselības jomā.
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir EUR 220 000,00 (LVL
154616,88), no kurām 85,5% jeb

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

EUR 188100,00 (LVL 132197,43)
apmērā finansē Eiropas Savienība
un EUR 31 900,00 (LVL 22419,45)
ir partneru līdzfinansējums.
Projektu plānots īstenot līdz
2014. gada decembrim.
Lita Kalniņa,
Attīstības un plānošanas
nodaļas projektu vadītāja

6

Smiltenes novada Domes Vēstis

2014. gada 17. oktobris

Tūrisms

Negaidīti liels dalībnieku skaits
„Ieriteņo rudenī” Smiltenes novadā
Sestdien, 20. septembrī, Smiltenes novadā noslēdzot aktīvo tūrisma
sezonu, norisinājās velobrauciens
„Ieriteņo rudenī”. Šis pasākums negaidīti guva lielu atsaucību, jo dalībnieku skaits bija teju 50. Velobraucienā piedalījās gan lieli, gan mazi
dalībnieki no Smiltenes un tuvākās
apkārtnes, gan no kaimiņu un attālākiem novadiem.
Dalībnieki devās kopīgā velobraucienā pa iepriekš izstrādātu
maršrutu gandrīz 30 km garumā,
baudot skaisto atvasaras dienu un
riteņojot pa mežiem, pār kalniem
un lejām, gar meža ezeriem, akmeņiem, upītēm un strautiem, veicot
dažādas aktivitātes un uzdevumus
dabā. Piemēram, dalībnieki veidoja
dzīvo ķēdi, kas jāatšķetina, muzicēja
dabas koncertzālē ar dabas instrumentiem, dziedāja latviešu tautasdziesmu „Bēdu manu lielu bēdu”,
veidoja dabas gleznas „Mana Latvija” u.c. Brauciena noslēgumā, Valda
Paegļa un Gundegas Strazdiņas bišu
dravā, visus dalībniekus sagaidīja
cienasts, ko sarūpēja bitenieki un
kafejnīca „Trīs pipari un kūkas”.
Pasākums bija izdevies ne tikai
laika ziņā, bet arī pateicoties pozitīvi noskaņotajiem, aktīvajiem un
atraktīvajiem dalībniekiem, kas izvēlējās šo dienu pavadīt dabā kopā
ar citiem līdzīgi domājošiem.
Pasākuma galvenā organizatore Santa Paegle atklāj, ka tāds
bijis pasākuma galvenais mērķis –
lai cilvēki atpūstos, sadraudzētos,
dienu pavadītu dabā un ieraudzītu

tajā ikdienā nepamanītus un maz
zināmus objektus. Milzīgs paldies
Santai Paeglei par ieguldīto darbu
pasākuma organizēšanā un vadīšanā!

27. septembrī Valkā Eiroreģiona „Pleskava – Livonija” Latvijas sekcija kopā ar Valkas novada
domi rīkoja pasākumu „Eirorģiona
„Pleksava – Livonija” diena 2014”,
kuras mērķis bija iepazīstināt ar
kultūras daudzveidību Eiroreģiona
teritorijā, kā arī veicināt organizācijas „Eiroreģions „Pleskava – Livonija” atpazīstamību un veicināt
pierobežas pašvaldību sadarbību.
Pasākuma dienā bija virkne
aktivitāšu, kuru organizēšanā un
norisēs tika aicināti piedalīties visi
Eiroreģiona biedri un interesenti.
No plkst. 9.00 norisinājās tūrisma izstāde, kurā piedalījās tūrisma
informācijas sniedzēji un dižoties
gribētāji no visas Eiroreģiona teritorijas. Varēja iepazīties ar Latvijas,
Igaunijas un Krievijas daudzveidīgo tūrisma piedāvājumu. Katrs
dalībnieks prezentēja savu novadu,
reģionu vai rajonu, un bija lieliska
iespēja iegādāties dažādus amatnieku izstrādājumus un novadu
prezentējošās garšas, smaržas un
sajūtas!
Smiltenes novadu izstādē
pārstāvēja Tūrisma informācijas
centrs kopā ar tūrisma uzņēmējiem, amatniekiem un mājražotā-

jiem. No Smiltenes novada izstādē
piedalījās Gaidis Barovskis ar koka
izstrādājumiem, Anita Bukša ar
adījumiem un citiem rokdarbiem,
zemnieku saimniecība „Bābēni’’
ar ekoloģiskām zāļu tējām, Valdis
Paeglis un Gundega Strazdiņa ar
medu un medus produkciju, vaska svecēm, Jānis Griezāns ar ķiršu,
rabarberu un aveņu vīniem, SIA
„Ozolu maize’’ ar piparkūkām, metālkalējs Jānis Keiselis ar metālkalumiem, Smiltenes tehnikums ar
Firsta madāmas kārumu līnijas un
Firsta beķerejas piedāvājumu, kā
arī mājražotāja Renata Katkovska
ar dažādiem kūpinājumiem.
Izstādes apmeklētājiem bija
iespēja līdzdarboties un iesaistīties
dažādās aktivitātēs, piemēram, izmēģināt vaska sveču liešanu, redzēt
metālkalšanas paraugdemonstrējumus, pašiem līdzdarboties pakavu
un naglu kalšanā. Kā arī „izgaršot’’
Smiltenes novadu, piedaloties vīna,
tējas, piparkūku, dažādu gaļas kūpinājumu, Firsta madāmas kārumu
un Firsta beķerejas maizes degustācijās.
Pēcpusdienā, plkst. 16.00,
Valkas ģimnāzijas sporta hallē norisinājās Eiroreģiona sacensības

Velobraucienu „Ieriteņo rudenī” organizēja Smiltenes novada tūrisma informācijas centrs sadarbībā
ar aktīva dzīves stila piekritēju Santu Paegli, ar kuru aizsākās veiksmī-

ga sadarbība jau pavasarī, atklājot
aktīvo tūrisma sezonu.
Sanda Veismane,
Tūrisma informācijas centra
vadītāja

Izdots
Smiltenes
novada
dzejnieku
dzejas
kopkrājums

Septembra vidū klajā nāca
jauns Smiltenes novada dzejnieku dzejas kopkrājums „Zied rudzupuķēs debesis'”.
Jaunajā krājumā ir apkopoti
septiņpadsmit dažādu Smiltenes
novada zināmu un ne tik zināmu dzejnieku darbi, kas sniedz
vispārīgu ieskatu mūsu novada
radošo dzejas rindu autoru daiļradē.
Krājums „Zied rudzupuķēs
debesis” ir izdots 700 eksemplāru lielā tirāžā ar Smiltenes novada finansiālu atbalstu. Interesenti jauno grāmatu var iegādāties
Smiltenes novada tūrisma informācijas centrā.
Sanda Veismane,
Tūrisma informācijas
centra vadītāja

Smiltenes novads piedalījās Eiroreģiona
„Pleskava – Livonija” dienā
basketbolā. Piedalījās komandas
no Latvijas, Igaunijas un Krievijas. Basketbola komandas no Krievijas pilsētas Pleskavas, Igaunijas
– Rapinas sporta skolas audzēkņi
un Latvijas – Rugāju Sporta centra
komanda.
Plkst. 19.00 Valkas pilsētas kultūras namā notika koncerts „Ar ceļavēju kabatā”, kura dalībnieki bija
amatierkolektīvi – deju kolektīvi,
ansambļi, folkloras grupas no visa
Eiroreģiona.
Visas dienas garumā „Eiroreģiona „Pleskava – Livonija” diena
2014” ietvaros norisinājās dažādi
pasākumi, uz kuriem aicinājām
vietējos iedzīvotājus un novada
viesus.
Eiroreģions „Pleskava – Livonija” ir Latvijas Republikas, Krievijas
Federācijas un Igaunijas Republikas
pierobežas rajonu un apriņķu pašvaldību brīvprātīga savienība. Pasākuma ietvaros norisināsies dažādu
nozares speciālistu tikšanās, kā arī
konference novadu, apriņķu administrācijai un projektu vadītājiem.
Modris Apsītis,
Tūrisma informācijas centra
tūrisma speciālists
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Izglītība

...Un jubilāru šodien ir vairāk nekā simts jeb
Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolai 10!

„...Un jubilāru šodien ir vairāk nekā simts..” tā kopā ar lapsu
Alisi (skolotāju Evu Uldriķi) kopkorī vienojās viss Trīs pakalnu sākumskolas kolektīvs 2014. gada 3.
oktobra svinīgajā līnijā, kad skola
svinēja savu desmit gadu jubileju.
Svētki izvērtās visas dienas garumā un tajos piedalījās visi, sākot
no vismazākajiem, līdz skolas esošajiem un bijušajiem darbiniekiem,
absolventiem, vecākiem, vecvecākiem, labvēļiem un tuvākiem un
tālākiem kaimiņiem. Saulainajā
3. oktobra rītā, kas turklāt vēl bija
Skolotāju dienas priekšvēstnesis,
pie skolas jau pavisam agri bija
vērojama rosība. Viss sākās ar kopīgu fotografēšanos, klātesošajiem
kopīgi izveidojot jubilejas 10-nieku. Kolektīva lieliskās sadarbības
prasmes varēja tikai apbrīnot, kā
tik īsā laikā varēja tikt galā ar patiešām sarežģītu uzdevumu.
Svinīgajā līnijā, kurā visi pulcējās pēc fotografēšanās, bija pārsteigumi gan no vismazākajiem,
kuriem šoreiz palīdzēja Buratīno
(skolotāja Anžela Mālkalne), kurš
kopš 1. septembra esot kļuvis par
pavisam apzinīgu Trīs pakalnu
sākumskolas skolnieku, Malvīne
(skolotāja Līga Osma), lapsa Alise (skolotāja Eva Uldriķe) ar 1.-2.
klašu un visu klātesošo apvienoto
kori, gan muzikāls pārsteigums
no Mūzikas skolas.
Kas gan būtu īsta dzimšanas
diena bez tortes, svecītēm un dāvanām? Lielo svētku sajūtu radīja
dzimšanas dienas cepurītes galvā
ikvienam, baloni, protams, dāvanas un lielā TORTE. Īsts meistardarbs ar skolas attēlu un kā zina
teikt – arī tikpat lielisku garšu.
Kad ir garšīgi paēsts, tad, protams, vajag izkustēties un tā nu
katrai klasei, kā jau īstai meistarīgo orientieristu kalvei, bija iespēja
„foto orientēšanās kārtā” atpazīt
attēlos un atrast skolā tās vietas,
kurām reizēm ikdienā vienkārši
paejam garām vai dažreiz tur pat
vispār nav būts. Skolas dzīvē diezgan svarīga vieta arī ir autobusam. Lielajā zālē katrai klasei bija
sava pietura, kurā katrs skolēns
varēja uzzīmēt savu pašportretu.
Vislielākais prieks bērniem bija
arī par piepūšamajām atrakcijām,
kur katram bija lieliska iespēja
izmēģināt savus spēkus, sociālās
prasmes un fizisko izturību. Visiem bijušajiem absolventiem,
vecākiem, kolēģiem bija iespēja
doties ekskursijā pa skolas telpām
un pārliecināties pašiem, kāda tad
skola ir šobrīd.
Var tikai apbrīnot skolotāju lielo spēku, izturību un īpašos
talantus. Vakara pasākumā skolas
bijušajiem un tagadējiem darbiniekiem, daudzajiem viesiem un
labvēļiem vadītājs Aigars Veldre
visus aicināja ieskatīties skolotāju ikdienā, projektu darbos un
ceļojumos pa tuvākām un tālākām vietām. Vakara pasākumā
pelnītu atzinību un visu klāteso-

Īsai uzziņai: Smiltenes
Trīs pakalnu pamatskola
dibināta 2004. gada 1. septembrī pēc ģimnāzijas reorganizācijas ar direktori Inesi
Raiskumu, vietniecēm Vitu
Leiti, Ingu Jurciņu un Viju
Sokolovu, ar savu grāmatvedību un saimnieku Guntaru
Ozoliņu. No 2012. gada 1.
janvāra skolas nosaukums
mainījies uz„Smiltenes Trīs
pakalnu sākumskola”.

šo aplausus izpelnījās skolotāju
priekšnesumi. Īsta cīņa izvērtās
par balvām, gan mēģinot atminēt
skolotāju raksturojumus, gan sagatavotos uzdevumus, kur katram
domās nācās pārskaitīt pakāpienus līdz ceturtajam stāvam, logus,
durvis, veiktos remontus un citas
pavisam „vienkāršas lietas”. Grūti
pat pateikt, cik zelta medaļas tovakar tika izdalītas.
Katram, kurš gribēja tovakar kādu labu vārdu pateikt, bija
iespēja „nopirkt” biļeti skolas
oranžajā autobusiņā, kura vadība
kā vienam no prasmīgiem vadītajiem bija uzticēta skolas saimniekam Guntaram Ozoliņam. Daži
brauca, daži nāca kājām, daži pat
iemanījās autobu „nostopēt” vai
ieviest savas pieturas. Ar pirmo
biļeti busiņā brauca bijušie un
esošie kolēģi no Smiltenes ģimnāzijas, Smiltenes un Valkas novada
domes, izglītības pārvaldes, novada skolu direktores, gan tuvākie
kaimiņi „Pīlādzītis”, gan bijušie
skolotāji, kas nu izbauda pelnītās
vecumdienas, gan labvēļi un atbalstītāji, gan skolēnu vecāki, kuri
čakli darbojušies skolas padomē.
Protams, gatavošanās svētkiem iesākās jau krietni agrāk.
Gan ceturtdien, 2. oktobrī, kopīgi
veidojot ziedu ceļu un pie skolas
atkārtoti uzvelkot Ekoskolas karogu un divos jaunajos mastos
Smiltenes pilsētas un Smiltenes
novada karogus, ko skola saņē-

ma kā dāvanu 1. septembrī, gan
veidojot apsveikumus klasēs un
grupiņās, gan arī apkopojot padarītos darbus un notikumus visu
iepriekšējo 10 gadu garumā un vēl
mazliet agrāk. Par to lieliska liecība bija gan izveidotie fotoalbumi,
gan izdotā grāmata, kuras tapšanā
lielu darbu ieguldījušas skolas direktore Inese Raiskuma un skolotāja Regīna Melzoba.
Nav iespējams tik īsi aprakstīt
10 gados paveikto un svētkos piedzīvoto. Gribētos pabeigt ar skolas
himnas piedziedājumu „..Šī diena
ir viena no simtām un tomēr tā
nelīdzinās citām; Šī skola ir viena
no daudzām, bet tikai šo par savu
mēs saucam” (M. Svīķes vārdi).
Prieks par tiem daudzajiem cilvēkiem, īpaši skolas direktori Inesi
Raiskumu, un čaklo komandu, kas
to īsteno ikdienā jau desmit gadu
garumā un spēj ar katru gadu piepulcināt arvien jaunus un jaunus
domubiedrus un atbalstītājus.
Gribas vēlēt vēl vismaz 10x tikpat
gadus, darba sparu un neaizmirst
priecāties par tām mazajām laimītēm, kas padara ikdienu krāsainu
un pateikt lielu paldies visiem, kas
rūpējās par tām īpašajām sajūtām
skolas desmit gadu jubilejas svinībās.
Rudīte Grabovska,
Smiltenes Trīs pakalnu
sākumskolas Skolas padome

Ar sirdi rakstīts vārds ilgi neizgaist...

Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas skolotājiem un skolēniem desmit gadu garumā
bija sakrājies daudz interesantu
rakstītu un domātu vārdu par
norisēm savā skolā. Šā gada pirmajā pusē tie visi tika apzināti
un vēlreiz pārcilāti, lai uz skolas
jubileju taptu skaista un krāsaina, sirdsdomu bagāta grāmata.
Iepriekšējos gados tapušos
skolēnu dzejoļus un aprakstus izvētīja latviešu valodas
skolotāja un dzejniece Regīna
Melzoba, savukārt direktore
Inese Raiskuma aicināja kolēģus rakstīt par savu personīgo
ieguldījumu skolas attīstībā,
atskatīties uz desmit gados paveikto. Tā tapa raksti par skolas
kā iestādes un ēkas vēsturi, par

tradīcijām cauri gadu desmitam,
par ceļu uz uzvarām Mazajā pārgājienā, konkursā „Tik vai...Cik?”,
par labākajiem skolēniem, par
starptautisku projektu norisi, par
dažādām jautrām un izglītojošām
aktivitātēm. Grāmatā ievietoti
bērnu sacerējumi un dzejoļi. Tajos
var lasīt atsauksmes par piedzīvoto gan mācību stundās, gan ārpusklases pasākumos, ekskursijās,

ārzemju ceļojumos. Ikvienam,
kas mācījies mūsu skolā, būs
interesanti meklēt savu vārdu
beidzēju sarakstos, vienlaicīgi
atsaucot atmiņā arī klases audzinātājas, citus skolasbiedrus
un šeit pavadītos gadus.
Ar grāmatu „Smiltenes
Trīs pakalnu sākumskolai – 10”
var iepazīties tikai mūsu skolā,
bet, ja ir vēlme to iegādāties un
pārlapot ne vienu reizi vien, jāsazinās ar kādu no skolas darbiniekiem, lai iegūtu to savā
īpašumā.
Vita Leite,
Smiltenes Trīs pakalnu
sākumskolas
direktores vietniece izglītības
jomā
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Miķeļdienas svētku lustes bērnudārzā „Pīlādzītis”

Smiltenes pilsētas PII „Pīlādzītis” 26. septembrī Miķeļdienu
sagaidīja ar krāšņām aktivitātēm,
izrotājot telpas un radot rudenim
un svētkiem atbilstošu noskaņu.
Ar ogu virtenēm rotāti vārtiņi, ārdurvis, svētku pagalms, varenās un
iespaidīgās šūpoles, ap kurām noritēja svētku svinēšana bērnudārzā
„Pīlādzītis”.
Jau svētku rītā bija tāda rosība – viens atnes, cits pieliek, vēl cits
stutē, sakārto, piesien, atrullē, saklāj, nosver, izmēra, sasien, satīra,
sakasa u.t.t. Kā allaž ierasts – mēs
savā bērnudārzā latviešu tradicionālos svētkus protam svinēt. Un
šajā rudenī – uz 26. septembri, kad
svinējām svētkus Miķelītim, saposām grupu telpas ar brīnišķīgiem
bērnu darbiem par tēmu „Rudens
raža”, saposām gaiteņus ar īstām
dārza un meža veltēm, kur bērni
kopā ar saviem vecākiem varēja izpausties pēc sirds patikas. No bērnu
sanestajiem dārzeņu vīriņiem tapa
brīnišķīga izstāde, kas priecēja acis
vēl 2 nedēļu garumā. Miķeļdienā
var redzēt, kurš kādas bagātības ir
savācis ziemai. Un svētkus ieskan-

Palsmanes pagasta pirmsskolas
izglītības iestādē 3.oktobra saulainā pēcpusdienā, Vāvere Kuplaste,
pulcēja tirgot gribētājus un pircējus Miķeļdienas tirdziņā. Īpaši tika
gaidīts rudens gaviļnieks Miķelītis,
kurš katru gadu ierodas citādā izskatā. Skanot dziesmiņām un griežoties
dančos ieradās arī Miķelis. Bērnu
koncertiņa iedvesmots arī pats aicināja lielus un mazus kopīgā rotaļā.

Iepriekšējo mācību gadu smilteniete Annija Lukaševica pavadīja
Krievijā kā apmaiņas studente. Lūk
ko viņa stāsta par tur pavadīto otro
pusgadu.
Tā nu turpinot iepriekšējā rakstā rakstīto un apsolīto, rakstīšu par
Krievzemē redzēto. Janvāra sākumā mēs AFS devāmies uz ziemas
nometni Kazaņā. Šī nometne bija
daudz savādāka par visām pārējām,
jo kopā ar mums bija jaunieši no
dažādām Krievijas vietām. Mums
bija iespēja uzlabot savas krievu valodas zināšanas, varējām runāties,
draudzēties ar skolēniem. Kazaņu
redzējām tikai vienu dienu, bet iespaids palicis iespaidīgs. Tā ir ļoti
moderna un mājīga pilsēta. Cilvēki
ir ļoti laipni, vienmēr izpalīdzīgi. Pārējās dienas mēs pavadījām viesnīcā,
kur mums bija dažādas aktivitātes.
Tur veidojām nelielas lugas, prezentējām savas valstis, dažādas spēles
un komandas darbs. Svarīgi, ka man
bija iespēja mācīt visiem nometnē
esošiem latviešu tautas deju „Tūdaliņ, tāgadiņ”'. Viss spilgtāk palikušas
atmiņā, kopīgās vakariņas ar AFS
studentiem par godu pareizticīgo
Ziemassvētkiem.
Kopā ar citiem AFS studentiem
šajā pavasarī apskatīju Sanktpēterburgu, agrāk saukto Ļeņiņgradu.
Ceļojot no Ņižņij Novgorodas uz
Sanktpēterburgu bija prieka sajūta,

dinot ar dziesmu – vislabāk varējām redzēt, kādus labumu savācis
ezis Ernests, iekūņodamies uz ziemu krāsainajās lapās, mežvīteņos,
starp dzeltenajiem ķirbjiem un ziedošiem rudens ziediem un pīlādžu
ogām. Labi, ka bērni palīdzēja ezim
izrausties no ies-paidīgajām laivas
formas šūpolēm, jo savādāk ezim
svētku laikā kāds uzsēstos virsū.
Kas tad notiktu? Vai, vai! Nospiestu

ezi! Kāpēc? Tāpēc, ka šajos svētkos
jaunās šūpoles tika iesvētītas un visi
bērni tika sēdināti tajās iekšā un
iešūpināti ar dziesmu „Jūriņ prasa
smalku tīklu, laiviņ baltu zēģelīt”.
Dziesmu un danču laikā bērni cits
pēc cita centās pēc iespējas ātrāk
iekļūt jaunajās šūpolēs, lai varētu
sajust šūpoļu varenumu.
Svētku laikā – bērniem vēl bija
jāierakstās rudenī (jāuzraksta savs

vārds, vai vārda pirmais burts), jāsaliek puzlē rudens attēls visai grupai kopā, jāsatausta rudens (taustot
linu maisiņu, jāmēģina atminēt, kas
maisiņā iekšā), jātrāpa rudens vārtiņos (ar nūju jāvada bumbiņa cauri
zemē iespraustiem vārtiņiem). Un
visaizraujošākās izrādījās „Rudens
zābaka” mešanas sacensības, par ko
visvairāk sajūsmā bija vecāko un
sagatavošanas grupu bērni. „Man
vislabāk patika zābaka mešana, jo
tādas sacensības dārziņā bija pirmo reizi, un es nekad nebiju metis
zābaku” – tā Kristiāns no „Pelīšu”
grupas. Šajās sacensībās:
1. vietu ieguva „Vāverēnu” grupa (vistālāk zābaku aizmeta Kevins
Krauklis);
2. vietu ieguva „Pelēnu” grupa
(vistālāk zābaku aizmeta Marta un
Intars);
3. vietu ieguva „Mārīšu” grupa
(vistālāk zābaku aizmeta Katrīna
Rozīte).
Svētku sajūta vēl turpinājās ilgi,
jo pie sprakšķošā ugunskura bērni
varēja sildīties, dzerot karstu tēju,
mieloties ar rudens našķiem – kāpostiņiem un burkāniņiem, un gar-

Miķeldienas tirdziņš Palsmanes PII
Tad Miķelīts un Vāvere aicināja klātesošos uz tirgu, piekodinot, ka prom
ejot tirgus veltēm ir jābūt izpirktām,
lai nākamais gads būtu tik pat bagāts kā šis. Tirdziņam par godu tika
darināta naudiņa-Miķelītis, kas tika
katram tirdziniekam. Kas tad valdīja
par rosību! Miķeļnaudiņas gāja roku
rokās no pircējiem pie pārdevējiem.
Asprātīgākie pārdevēji piedāvāja savai precei atlaidi, kas mazajiem sagā-

Ieva Klāva-Bunga,
Sporta skolotāja

dāja īpašu prieku. Par radošo rudens
velšu klāstu bija pārsteigts pat Miķelis. Vissirsnīgākais paldies vecākiem
par atbalstu, atsaucību un radošo izdomu gatavojot preces tirgum. Pirkt
,pārdot un kopā būt patika gan bērniem, gan pieaugušajiem.
Aira Antēna,
Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja

AFS Smiltene „šūniņas” ziņas

ka atkal satikšu draugus no citām
pilsētām, pavadīsim lieliskas 4 dienas kopīgi un, protams, apskatīsimies skaisto pilsētu. Vislabāk palicis atmiņā, brauciens ar kuģīti pa
upi Ņevu, no kurienes var aplūkot
dažādus apskates objektus.
Atgriežoties Ņižņij Novgorodā, iepriekš minētie ceļojumi paliks
manā atmiņā kā jauks piedzīvojums,
bet, protams, laiks N. Novgorodā
arī bija ar dažādiem notikumiem,
emocijām bagāts, kurus aprakstīt ir
grūti. Man ļoti patika N. Novgorodā
apmeklēt jauniešu mītni „Cifrblad”,
kur varēja pavadīt laiku, spēlējot gal-

diem pīrādziņiem. Ar lielu prieku
par notikušajiem svētkiem izteicās „Rūķu” grupas auklīte Inese:
„Prieks, ka mēs protam svinēt svētkus. Mani visvairāk saista brīvā un
nepiespiestā atmosfēra, un bērniem
vienmēr ir brīnumi par to, kas svētkos notiks un bērni no svētkiem iegūst ļoti daudz, ļoti!”
Lai neizsīkstošs darba spars
visām skolotājām un tehniskajam
personālam – pavadot radošos
mirkļus ar mazajiem ķipariņiem,
un lielum lielais paldies vecākiem –
kas ar smaidu un laba vēlējumiem
mums palīdz saposties ne tikai svētkiem, bet arī ik rītu savu bērnu un
audzinātājas pavada ar uzmundrinošiem un priecīgiem vēlējumiem
– „Labrīt!”, „Lai jauka diena!”
Paldies šūpoļu meistaram Aināram Ozoliņam un ezim Ernestam, kas patiesībā izrādījās „Rūķu”
grupiņas audzinātāja Inguna Slapjuma.
Lai visiem jauka diena un krāsainiem svētkiem piepildīts rudens!

da spēles, instrumentus, lasīt grāmatas vai vienkārši atpūsties. Ir jocīga
sajūta, ka tu apzinies, man kā AFS
studentam N. Novgorodā ir palicis
mēnesis, laika bija maz, bet vēlējos
pagūt visu nepaspēto un neapskatīto. Pēdējais mēnesis pagāja ļoti ātri.
Tā ar asarām acīs devos uz Maskavu,
lai dotos uz Latviju, uz mājām pie
ģimenes un turpināt mācības Smiltenes ģimnāzijā. Ar citu pieredzi, ko
nododu tālāk.
*
AFS Latvija Smiltenes šūniņa
28. septembrī organizēja pārgājienu
gar Vidzemes akmeņaino jūrmalu.

Mēs aicinājām viesģimenes, viesskolēnus, brīvprātīgos EVA apmaiņas
programmas mammas, ar ģimenēm
un ikvienu, kuram patīk aktīva atpūta dabā. Pieteicās vairāk kā 40 dalībnieku.
Kaut iepriekšējā nedēļā nebija
diez ko daudzsološi laikapstākļi, uzdungojot „Spīguļo, saulīt” tie bija ļoti
labvēlīgi pārgājienam. Apmēram 4
h laikā veicām 14 km gar jūras krastu gar Tūjas molu un laivu steķiem,
Ķurmragu, Ežurgu klintīm, Rankuļragu, šķērsojot 9 lielākas vai mazākas upes, pie vienas noaujot kājas un
ļaujoties ledainam ūdenim.

Tāpat kā pavasarī pēc pārgājiena gar Amatu, tika norunāts, ka šī
tradīcija jāturpina.
*
Ik gadu AFS Latvija uzņem
Latvijā taizemiešu skolotāju grupu.
Šā gada 15. oktobra vakarā Latvijā
ieradīsies delegācija no Taizemes 8
cilvēku sastāvā, kas līdz 26. oktobrim uzturēsies Latvijā „AFS Latvija”
Starpkultūru Programmas" brīvprātīgo izglītības darbinieku pieredzes
apmaiņas programmas ietvaros.
Tie ir skolotāji un direktori, kuri ikdienā Taizemē strādā ar apmaiņas
programmas dalībniekiem kā AFS
brīvprātīgie. Nepilnu 12 dienu laikā viņiem plānots apceļot dažādas
Latvijas pilsētas, lai veicinātu savstarpēju informācijas apmaiņu par
izglītības sistēmu un kultūru atšķirībām. Viesi apciemos Latvijas skolas
un citas izglītības iestādes, tiksies ar
pašvaldību pārstāvjiem no pilsētu
domēm un kultūras centriem. Taizemieši ne tikai iepazīsies ar mūsu
zemi, bet arī savās prezentācijās stāstīs par atšķirībām starp Taizemes un
Latvijas izglītības sistēmu un kultūru. No 15. līdz17.oktobrim taizemieši viesosies Smiltenē. Viesu vidū būs
arī mūsu pagājušā gada viesskolēna
Bank skolotāja. Par to, kā viņiem te
gāja, rakstīsim nākamajā reizē.
AFS Smiltene
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Katru gadu novada skolās atzīmē
skolotāju dienu un arī šogad tā bija
svētku diena, jo 2. oktobrī Smiltenes
Kultūras centrā tika godināti skolotāji, kuri saņēma pateicību par „Par sasniegumiem izglītībā” un kolēģi, kuri
saņēma pateicības rakstu kā čaklākie
izglītības iestādes darbinieki.
Smiltenes novada domes konkursa „Par sasniegumiem izglītībā”
mērķis ir stiprināt pedagoga profesijas prestižu, atpazīstamību sabiedrībā un motivēt pedagogus radošam
darbam. Konkursa laureātus apbalvos nominācijās par sasniegumiem
mācību un audzināšanas darbā, radošumā un inovācijās, un izglītības
iestādes vadīšanā. Konkurss tiek
rīkots pirmo gadu, un laureātiem
skolotājiem veltītajā svinīgajā pasākumā pasniegs Smiltenes novada
domes Pateicības rakstus un naudas
balvas.

Smiltenes novada dome godina
izglītības iestāžu darbiniekus

Apbalvojumu „Par sasniegumiem izglītībā” nominācijā Izglītības iestāžu vadīšanā saņēma Inese
Raiskuma (Smiltenes Trīs pakalnu
sākumskola) un Inga Auga (Palsmanes internātpamatskola). Nominācijā Radošums un inovācijas – Jānis

Pērle (Palsmanes pamatskola), Irita
Steģe (Smiltenes ģimnāzija) un Līga
Osma (Smiltenes Trīs pakalnu sākumskola). Savukārt nominācijā
Mācību darbs – Dagnija Feldhūne (Smiltenes ģimnāzija), Māris
Stabiņš (Grundzāles pamatsko-

la), Antra Alksne (Smiltenes Centra vidusskola) un Iveta Krūmiņa
(Smiltenes Centra vidusskola). Un
nominācijā Audzināšanas darbs apbalvojumu saņēma Raita Veigule un
Gunta Mežule (Smiltenes PII „Pīlādzītis”).

9

Pateicības rakstu kā čaklākā iestādes darbiniece saņēma Inese Āboliņa un Smuidrīte Paulēna (Smiltenes PII „Pīlādzītis”), Ināra Ustinova (Blomes pamatskola), Sarmīte
Strazdiņa (Grundzāles pamatskola),
Aija Poļaka (Launkalnes sākumskola) un Sarmīte Borisjuka (Palsmane
pamatskola), skolotāja Jolanta Maļinovska (Palsmanes internātpamatsskola), Lāsma Veigule un Selga
Ābele (Palsmanes PII), Sandra Saliņa un Vineta Indruškeviča (Variņu
pamatskola).
Konkurss tika izsludināts līdz
1. septembrim, un kopā pieteikti 11
pedagogi. Pieteikumus konkursam
„Par sasniegumiem izglītībā” izvērtēja novada domes kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgā
komiteja.
Arita Smalkā-Boriseviča,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Smiltenes Centra vidusskolā svin Skolotāju dienu

Piektdiena, 3. oktobris, Smiltenes Centra vidusskolā iesākās pavisam citādi, kā parasti. Šoreiz stundas
pasniedza vidusskolēni, un arī skolotājiem bija jāiejūtas audzēkņu lomās.
Vispirms skolotāji tika mīļi
sveikti ar krāšņiem rudens ziediem,
tad aicināti uz nelielu kafijas pauzi,
kuru bija sarūpējuši 12. klases skolēni. Raisījās sirsnīgas sarunas sveču

gaismā. Skolotājiem bija jāievēro arī
īpašs dreskods: „Veselā miesā vesels
gars!”
Bet jau pavisam drīz visi skolotāji tika aicināti uz rīta rosmi skolas
pagalmā. Pārbaudījumi bija visdažādākie – jāsoļo un jādzied dziesmas,
jāizpilda dažādi veselībai derīgi vingrinājumi, jāspēlē sen aizmirstas spēles no bērnības, protams, galvenais –

Aktuāli

jāievēro disciplīna un jāklausa jaunie
skolotāji. (Gala vērtējums: „Galīgi
neaudzināti un trokšņaini skolēni.
Neviens nebūs sekmīgs!”)
Pēc stundas svaigā gaisā sekoja
nopietns „eksāmens”, tika izdalītas
eksāmenu biļetes un nekāda špikošana nebija atļauta! Tālāk sekoja vēl
viena zināšanu un prasmju pārbaude – „mēmais šovs”, kurā jautrības

Darbu sāk jaunā sabiedrisko attiecību speciāliste
Informējam, ka ar 13. oktobri
sāk darbu jaunā Smiltenes novada
domes sabiedrisko attiecību speciāliste Arita Smalkā-Boriseviča. Arita
ir valmieriete, augstāko izglītību ieguvusi Vidzemes augstskolā – gan
bakalaura grādu Komunikācijā un
sabiedriskajās attiecībās, gan maģistra grādu Sociālajās zinātnēs un
sabiedrības pārvaldībā. Līdzšinējā
darba pieredze ir bijusi saistīta ar
sabiedrisko attiecību jomu gan pašvaldībā, gan privātajā sektorā. Jaunā
speciāliste sabiedrisko attiecību speciālista darba pienākumus pildīs uz
noteiktu laiku – uz darbinieku prombūtnes laiku, jo līdzšinējā speciāliste
Marita Mūze ir devusies dekrēta atvaļinājumā.
Konkurss uz vakanto sabiedris-

ko attiecību speciālista amatu tika
izsludināts septembra sākumā, tika
saņemti kopumā pieci pieteikumi
(četras pretendentes bija no citiem
novadiem, viena pretendenta no
Smiltenes novada). Uz darba interviju tika uzaicinātas četras pretendentes, viena no pretendentēm
savu kandidatūru atsauca. Arita tika
izvēlēta, jo atbilda visiem konkursā izvirzītiem kritērijiem – ir iegūta
augstākā izglītība attiecīgajā jomā, ir
bijusi veiksmīga darba pieredze gan
pašvaldībā, gan privātajā sektorā,
ir labas valodu zināšanas, jo darba
pienākumos ir koordinēt visas aktivitātes, kas saistītas ar pašvaldības
sadraudzības pilsētām, kā ari ir pieredze web lapu administrēšanā un
avīzes sagatavošanā.

Arita uzsver, ka darbs Smiltenes
novada domē ir jauns izaicinājums
un iespēja iepazīt novadu, kultūras
dzīvi un cilvēkus, kā arī dot savu
ieguldījumu un iegūto pieredzi, lai
novads attīstītos, augtu un iedzīvotāji novērtētu novada dotās iespējas.
Protams, tā ir arī izaugsmes iespēja
un sevis pilnveidošana, jo darbs ir
gana saspringts un daudzveidīgs.
Aritai novēlu, lai izdodas viss
iecerētais, nepagurt un saglabāt nemitīgu degsmi, veicot savus darba
pienākumus, jo to ir ļoti daudz! Paldies arī visiem izdevuma „Smiltenes
novada Domes Vēstis” lasītājiem!
Ar sveicieniem,
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Pirmais smilteniešu svētceļojums no Smiltenes uz
Aglonu kājām
Šā gada 4. augustā no Smiltenes
uz Aglonu svētceļojumā izgāja kājām
14 cilvēku grupiņa. Visi bija apņēmības pilni, lai pirmo reizi noietu kājām
visu ceļu un galvenais, arī pirmo reizi nestu pār Latvijas zemi Smiltenes
Svētā Jāzepa Romas katoļu baznīcas
karogu.
Svētceļotāji atzīst, ka bija patiess
prieks piedzīvot un izjust garo ceļu
no Smiltenes līdz Aglonai, ko mēroja kājām. Pavisam tika noieti 230
km, dienā vidēji mērojot no 15 km
līdz pat 37 km.
Aglonā, starp daudzajiem svētceļotājiem, bija labi pamanāms
Smiltenes Svētā Jāzepa Romas ka-

toļu baznīcas karogs. Tas kalpoja
smilteniešiem kā orientieris jeb atpazīšanas zīme. Aglonā smiltenieši
kopīgi nodevās lūgšanām, kā arī
devās Krusta ceļā un galvenās mises
procesijā.
Lūgšanās svētceļotāji pieminēja
ikvienu, kas palīdzēja un atbalstīja
garajā ceļā, kā arī aizlūdza par tiem,
kas palikuši mājās.
Svētceļotāji saka lielu paldies
visiem, kas atbalstīja garajā ceļā:
* Gintam Kukainim (Smiltenes
Novada Domes Priekšsēdētāja Vietniekam);
* Voldemāram Ciršam (SIA
„Smiltene Impex” Valdes priekšsē-

dētājam);
* Ilzei Bogdanovai (A/S Smiltenes Piens valdes priekšsēdētājai);
* Ivaram un Līvijai Ādamsoniem
(Z/S „Rožkalni”);
* Andrim Lankam (SIA „ASE”
valdes priekšsēdētājam);
* Antrai Laurei (SIA „Aldators”
veikala "Bilance" vadītājai);
* Ivetai Lacbergai (SIA „Silvans”
Valdes priekšsēdētājai);
* SIA „Union Med” aptiekai;
* Veikalam „Palma”.
Ja viss labi izdosies, arī nākošajā
gadā ir iecere doties svētceļojumā ar
kājām no Smiltenes uz Aglonu.
Andris Sadovskis

netrūka.
Noslēgumā skolotāji bija mīļi
lūgti uz 12. klases skolēnu sarūpētu
koncertu. Tas bija ļoti emocionāls
brīdis, kopā dziedot dziesmas un
klausoties skolēnu priekšnesumus.
Video sveicienus no ārzemēm sūtīja
arī SCV bijusī audzēkne.
Tikmēr pārējie skolēni skolas
gaiteņos bija sarūpējuši vēl vienu pa-

tīkamu pārsteigumu – izstādi ar saviem zīmējumiem, kuros bija attēloti
neviens cits, kā paši skolotāji. Šajā
dienā sirsnīgs smaids no skolotāju
sejām nepazuda vēl ilgi.
Nav dzīvē tādas vērtību skalas,
kas spētu novērtēt mīlestību un vēlmi palīdzēt citiem. Sveicam skolotājus šajā īpašajā dienā!
Elīna Kubuliņa-Vilne

Gaismas pili ieņem Bērnu
žūrijas eksperti
Smiltenes novada Bērnu
žūrijas eksperti devās uz masku karnevālu „Gribu iet uz
bibliotēku!”. Šogad karnevālā no Smiltenes novada kopā
piedalījās 14 Bērnu žūrijas
eksperti no Smiltenes Centra
vidusskolas, Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas, Smiltenes
ģimnāzijas un Blomes pamatskolas.
Jau vairākus gadus lasām Bērnu žūrijā un bija liels
prieks, kad bibliotekāres uzrunāja mūs braukt uz Rīgu uz
masku karnevālu „Gribu iet uz
bibliotēku!”. Rīgā no Rātslau-

kuma, kopā 2000 karnevāla
dalībnieki, devās gājienā uz
Gaismas pili. Interesanti, ka
Rātslaukumā Vidzemes zonas
dalībniekus sagaidīja baltais
kaķis, kurš mūs visus pavadīja
līdz Gaismas pilij, veltot mums
jautras atrakcijas, smieklīgu
izteicienus, piemēram, „Mēs
ejam uz bibliotēku, jo mēs lasām !”
Denis Golubevs,
Bērnu žūrijas eksperts
Smiltenes Centra
vidusskola
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Kultūra

Jau otro gadu rudenī, šajā krāsainajā pasaulē, mēs svinējām svētkus latviešu dziesmai un piepildījām
sapņus! Smalki un eleganti, koši un
krāsaini izskanējis Smiltenes novada vokālistu konkurss „Smiltenes
balsis 2014”. Konkursā piedalījās
15 dalībnieki, kas startēja trīs dažādās vecuma grupās ar skanīgākajām
latviešu dziesmām.
I grupā: Elīna Riekstiņa, Niks
Raivis Deičmanis, Klāvs Gulbis,
Gerda Ance Rieksta, Žanete Būda.
II grupā: Signe Lielpētere, Zintis Vilnis, Ingus Staško, Linards
Mūsiņš.
III grupā: Lolija Sprancmane,
Gundega Kondratjeva, Maija Eglīte, Ilona Briede, Dzintars Strazdiņš,
Iveta Ose.
Vokālistu konkursu „Smiltenes
balsis” atbalstīja labākie Smiltenes
un Latvijas uzņēmumi – SIA „Vilevi”,
Kosmētikas un parfimērijas uzņēmums „Douglas”, Skaistuma kompānija „Avon”, Valmieras tirdzniecības
centrs „Valleta”, Smiltenes labākais
elektropreču veikals „Elektronams”,
apģērbu veikals „Rianna”, Līvena
aptieka, maizes ceptuve „Ķelmēni”,
Cēsu koncertzāle, mēbeļu ražotne
„Pinuss GB”!

Smiltenes balsis 2014

Vokālistus vērtēja un balvas
palīdzēja sadalīt profesionāla žūrija – grupas „Komuižas muzikanti”
solists Ainārs Brengulis, radio „Tev”
dj Krišs Kāpostiņš, burvīgas balss
īpašniece, mūziķe Dace Upīte un kā
allaž, viens žūrijas dalībnieks tika

izlozēts no skatītājiem – šogad tas
gods tika mūzikas skolotājai Ilonai
Jansonei!
Mūsu muzikālais orķestris –
grupas „Baltā ēna” ģitārists, kurš
savos tik fantastiski jaunos gados
jau spēlējis koncertā ar leģendā-

ro grupu „Līvi” – Henrijs Eduards
Mucenieks.
Sitamie instrumenti – komponists, mūziķis, Valmieras Drāmas
teātra muzikālās daļas vadītājs, grupas „Autobuss debesīs” bundzinieks
Emīls Zilberts, pie basa – Normunds

Sāns, kurš savā mūziķa dzīvē ir uzticīgs grupai „Kokmuižas muzikanti”.
Taustiņi – cilvēks leģenda, grupas
„Līvi” , „Jūrkant”, „Komuižas muzikanti” un daudzu citu projektu taustiņu virtuozs– Guntars Mucenieks.
Sirsnīgs paldies!
Konkursa īpašie viesi – Improvizācijas teātris „Impro Zoo!
Mūsu laureāti –
1. vieta Klāvs Gulbis, Signe
Lielpētere, Iveta Ose;
2. vieta Žanete Būda, Linards
Mūsiņš, Dzintars Strazdiņš;
3. vieta Niks Raivis Deičmanis,
Zintis Vilnis, Ingus Staško, Ilona
Briede.
Pateicoties mūsu atbalstītājiem,
balvas saņēma visi dalībnieki, sākot
ar 100 euro naudas balvu līdz pat
dāvanu kartēm un ielūgumiem! Arī
skatītājiem bija iespēja tikt pie ielūgumiem uz dažādiem kultūras pasākumiem. „Smiltenes balsis” nav
parasts konkurss, tie ir sapņi, tā ir
iespēja, tas ir prieks!
Uz tikšanos nākamajā konkursā „Smiltenes balsis 2015”!
Pārsla Jansone,
Smiltenes novada Kultūras
pārvaldes vadītāja

Blomes bibliotēkas meitenes Gaismas pilī
8. septembrī bērni un jaunieši
devās uz Rīgu, lai Starptautiskajā
rakstpratības dienā piedalītos Latvijas Nacionālās Bibliotēkas (LNB) un
nodibinājuma „Rīga 2014” Eiropas
Kultūras galvaspilsētas programmas notikumā – karnevāla gājienā
bērniem „Gribu iet uz bibliotēku!”.
Karnevāla gājienā piedalījās ap 1500
bērnu no visas Latvijas, kuri bija čakli strādājuši visu gadu, piedalījušies
domrakstu konkursā „Kā atmodināt
Saulcerīti”, darinājuši karnevāla tērpus „Mans mīļākais grāmatas varonis”, lasījuši un vērtējuši grāmatas lasītveicināšanas programmā „Bērnu,
jauniešu un vecāku žūrija”. Gājiena
dalībnieki devās no Rātslaukuma
pāri Akmens tiltam uz Gaismas pili
un tajā piedalījās arī Smiltenes novada jaunieši – 3 meitenes no Blomes bibliotēkas un 14 skolēni no
Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu nodaļas.

Blomes bibliotēkas meitenes –
Ausma Bluķe, Dace Vilka, Gunda
Vilka – braucienu bija godam nopelnījušas. Meitenes cītīgi lasīja un vērtēja grāmatas, piedalījās domrakstu
konkursā un gatavoja karnevāla
tērpus. Braucienu gaidījām un tam
gatavojāmies jau kopš brīža, kad uzzinājām par gājiena ieceri.
Meitenes saka: „Tādi pasākumi
ir pacilājoši!” Ausma, Dace un Gunda ir pirmās no Blomes pamatskolas, kuras viesojušās Gaismas pilī.
Viņas stāsta: „Tur bija diezgan grūti
ko saprast, jo bibliotēka bija pilna ar
bērniem, lifti bija atslēgti, tāpēc visur bija jākāpj pa kāpnēm.” Visspilgtāk meitenēm atmiņā palikusi pati
Gaismas pils ar savu plašumu un
varenumu, arī „Dzelzs Vilka Jauno
Jāņu Orķestra” uzstāšanās. Gaismas
pilī uzzinājām daudz ko interesantu,
piemēram, kas ir cimelija vai, kas ir
mezonīns. Bibliotēkas telpas ir mo-

dernas un plašas. Ausma, Dace un
Gunda atzina, ka labprāt sēdētu tādā
bibliotēkā un lasītu labu grāmatu.
8. septembrī pasākuma laikā
tika prezentēta grāmata „Atmodināt
Saulcerīti”, kas ir LNB un nodibinā-

juma „Rīga 2014” projekta „Gribu iet
uz bibliotēku!” saistīta daļa. Izdevumā apkopoti LNB Bērnu literatūras
centra rīkotā domrakstu konkursa
bērniem 72 oriģinālākie rakstu darbi
ar jaunradītām leģendām par Saul-

cerīti, Antiņu, Stikla kalnu un citiem
Raiņa lugas „Zelta zirgs” tēliem.
Starp tiem ir arī Blomes bibliotēkas
lasītājas un Blomes pamatskolas
skolnieces Daces Vilkas domraksts.
Jaunos autorus godināja un lūdza
viņu autogrāfus īpašajā eksemplārā.
Dacei sanāca interesanta tikšanās ar
LNB direktoru, jo abiem ir vienāds
uzvārds: „Kad gāju parakstīties,
LNB direktors Andris Vilks nosauca
manu vārdu un smējās „Es skatos un
brīnos!”,”stāsta Dace. Izdevums kā
dāvana veltīts karnevāla dalībniekiem.
Pēc pasākuma ar prieka un gandarījuma sajūtu braucām mājās.
Meitenes atzina, šis bija jaukākais
līdz šim piedzīvotais mācību gada
sākums. Lai piedzīvotais un redzētais uztur un vairo lasītprieku!
Inta Mežule,
Blomes bibliotēkas vadītāja

Sports

Teremko turpina gūt vārtus,
„Smiltene/ BJSS” atņem punktus spēcīgajai „Rīgas Futbola skolai”
Sestdienas pievakarē Smiltenē
esošajā Tepera stadionā norisinājās
Latvijas Futbola čempionāta „Syform” 1. līgas čempionāta 24. kārtas
spēle, kurā vietējais futbola klubs
„Smiltene BJSS” aizraujošā cīņā
nospēlēja neizšķirti 2:2 pret turnīra tabulas trešajā vietā esošo „Rīgas
Futbola skolu”. Mājinieku labā abus
vārtus guva Elvis Teremko.
Turpinot savu atgriešanās sezonu Latvijas Futbola čempionāta 1.
līgā, „Smiltene/ BJSS” sestdien savā
laukumā uzņēma spēcīgo „Rīgas

Futbola skolu”. Šī cīņa svarīga bija
abām komandām. Smiltenieši vēlējās reabilitēties par neveiksmi pret
„Saldu”, kamēr „Rīgas Futbola skolai” panākums bija nepieciešams, lai
būtu droši par savu trešo pozīciju
turnīra tabulā (rīdziniekiem un papēžiem min Valmieras un Liepājas
komandas). Mājinieki turnīra tabulā ar izcīnītajiem 15 punktiem atradās 14. vietā, kamēr priekšā esošie
„Saldus” iekrājuši par trim punktiem vairāk.
Smiltenes komandai šajā spē-

lē palīdzēt nevarēja virkne vadošo
spēlētāju. Dzelteno kartiņu limita
pārsniegšanas dēļ laukumā nedevās
Dāvis Gaigals, kamēr citu iemeslu
dēļ nespēlēja arī vārtsargs Dagnis
Sausais, kā arī Jānis Priede, Dairis Zariņš, Eduards Deičs un Aivis
Junkers. Vārtus šajā spēlē sargāja
pieredzējušais Gvido Ķikāns, priekšējā līnijā spēlēja Elvis Teremko un
Edgars Jansons, bet komandas spēlējošais treneris Raimonds Dūmiņš
vairāk spēlēja aizsarga pozīcijā.
Jāpiebilst, ka abu komandu pir-

mā apļa spēlē Rīgā noslēdzās ar vietējās komandas uzvaru 6:0.
„Smiltene/ BJSS” komandas
vārtsargs Gvido Ķikāns: „Šodien
visu izteica rakstura cīņa. Mums sastāvs uz papīra bija ļoti novājināts.
Vienu spēlētāju no savas komandas
vispār redzēju tikai pirmo reizi. Tomēr lielu lomu rezultātā no spēlēja
mūsu cīņas spars. Salīdzinot ar citām spēlēm, man šodien darbs nebija pārlieku daudz. Koncentrācija
un spriedze bija, tomēr sitieni pa
vārtiem maz. Vairāk gatavojāmies

uz viņu centrējumiem. Kad ir spēcīgs pretinieks, labāk neskrieties ar
viņu, bet gan gaidīt savus momentus, ko mēs arī lieliski sagaidījām.
Bez tam vēl vairākas labas iespējas
palika neizmantotas. Pirmie vārti
principā bija mana kļūda. Iesildoties tieši to trenējām, tomēr laikam
vēl par maz. Es pats īsti neredzēju
pārkāpumu, pēc kura uz maniem
vārtiem bija piešķirts 11 metru soda
sitiens, tomēr mūsu treneris teica,
ka tāds ir bijis.”
Toms Markss
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Skolu kauss futbolā 2015
Latvijas Futbola federācija šajā
mācību gadā rīko Latvijas skolu
kausa izcīņu futbolā – 2015, kas
notiek trīs posmos – novadu sacensības, reģionu priekšsacīkstes
un Latvijas skolu kausa izcīņas
fināls, kas notiks 2015. gada 8.
maijā Rīgā. Sacensībās drīkst piedalīties ikviena Latvijas vispārizglītojošā mācību iestāde. Sacensības tiek rīkotas sekojošās vecuma
grupās – 4. – 5.; 6. – 7. un 8. – 9.
klašu grupā.
23. septembrī Smiltenes stadionā notika I posma sacensības,
kurās piedalījās Smiltenes novada
skolu komandas no Trīs pakalnu
sākumskolas, Smiltenes Centra
vidusskolas, Smiltenes ģimnāzijas, Blomes, Variņu, Grundzāles
un Palsmanes pamatskolas. Pieda-

cuma grupa.
Uzvarētāji pa klašu grupām:
4. – 5. klašu grupā (2003.–
2004. g. dz.) – Trīs pakalnu sākumskola (Emīls Kalniņš, Anrijs
Alksnis, Reinis Kalniņš, Emīls
Gints Lācis, Kristaps Sleņģis, Aksels Egle, Kristers Stūris, Andris
Avotiņš, Dāvids Eklons); Smiltenes Centra vidusskola; Palsmanes
pamatskola.
6. – 7. klašu grupā (2001.2002. g. dz.) – Smiltenes ģimnāzija
(Kārlis Rozītis, Eduards Emulovs,
Kristaps Kuprišs, Valters Valts Siliņš, Marts Mickevičs, Elvis Ābols,
Jānis Jansons); Smiltenes Centra
vidusskola; Blomes pamatskola.
8. – 9. klašu grupā (1999. –
2000. g. dz.) – Smiltenes ģimnāzija (Tomass Ozols, Artūrs Žēbins,

lījās arī vidusskolu komandas, bet
tās cīņu tālāk neturpinās, jo skolu
kausa nolikumā nav iekļauta šī ve-

Jānis Mežiels, Ēriks Freibergs,
Kārlis Dāgs Liepiņš, Ričards Rullis, Rūdolfs Zušmanis); Smiltenes
Centra vidusskola; Grundzāles
pamatskola.
10. – 12. klašu grupā – Smiltenes ģimnāzija (Eduards Stīpnieks,
Mairis Paeglis, Deniss Kol-tašovs,
Kristaps Rīders, Jurģis Dudelis, Kristaps Krūzītis, Oskars Draulis, Arvīds
Zants); Smiltenes tehnikums; Smiltenes Centra vidusskola.
Reģionu priekšsacīkstēs Smiltenes novada skolas pārstāvēs Trīs
pakalnu sākumskolas komanda
4. – 5. klašu grupā un divas Smiltenes ģimnāzijas komandas – 6. –
7. un 8. – 9. klašu grupās.
Kitija Klempnere,
Smiltenes BJSS metodiķe

Azimuts OK-Smiltenes BJSS sportistu sasniegumi

4. oktobrī Krimuldas novadā,
„Jaunsilvēveros”, notika 42. orientēšanās sacensības „Siguldas Rudens”,
ko rīkoja LOF, biedrība A2 ar Siguldas novada domes atbalstu.
Azimuts OK-Smiltenes BJSS
komandu šajās sacensībās pārstāvēja 21 dalībnieks. Pirmās vietas
izcīnīja Ieva Godiņa S-35 un Jānis
Nulle V-45. Jānim šī bija pirmā uzvara šā gada Latvijas kausa sacensībās. Otrās vietas tika Renāram Kļaviņam V-10 , Elīnai Skopānei S-14
un Videgai Gaigalai S-45. Uz goda
pjedestāla trešā pakāpiena – Guntis
Zīvers V-40 un Jānis Biezais V-60.
Tā kā sacensības notika ar kopējo startu, tad pavisam nedaudz
no uzvarētājiem atpalika 4. – 6. vietu ieguvēji. Tā V-10 grupā 5. vietā
Gustavs Godiņš, S-18 grupā 6. vietā
Pārsla Kupriša, V-18 grupā 5. vietā Valdemārs Nulle , V-40 grupā
5. vietā Mārtiņš Godiņš un 6. vietā
Otārs Putrālis, V-45 grupā 5. vietā
Māris Stabiņš , S-50 grupā 5. vietā
Gunta Dudele.
20. un 21. septembrī orientēšanās klubs „MERIDIĀNS” ielūdza
orientieristus uz Cēsu rudens 2014
un Cēsu sprinta orientēšanās distancēm, kas attiecīgi bija Latvijas
kausa posms un Latvijas sprinta
kausa posms.
20. septembrī Cēsu Rudens
2014 garā distance notika Pārgaujas
novada Raiskuma pagastā netālu
no Auciema. Jāatzīmē, ka trase bija
laba – lielas reljefa formas, izteiktas
gravu sistēmas un sugstumu starpība līdz 40 m.
Sacensībās startēja arī Azimuts
OK-Smiltenes BJSS sportisti. Šogad pirmo reizi S-8 grupā startēja
trīs Azimuts OK-Smiltenes meitenes. Anete Stabiņa un Kitija Abula
iepriekš bija piedalījušās Latvijas
kausa sacensībās, bet Ancei Kukainei šīs bija pirmās šāda mēroga

sacensības, finišējot devītajā vietā.
Savukārt Kitijai Abulai piektā vieta
un Anetei Stabiņai trešā vieta.
Sacensībās bija liels dalībnieku
skaits un pirmajā desmitniekā ierindojās šādi novada sportisti:
S-10 (15 dalībnieces) Hanna
Gabriela Ziemiņa 7. vieta.
S-12 (20 dalībnieces) Anna
Anete Strazdiņa 6. vieta;

Annija Slikšjāne 9. vieta.
S-14 (23 dalībnieces) Elīna Skopāne 2. vieta;
Agnija Caune 6. vieta;
Zanda Stabiņa 7. vieta;
V-16 (25 dalībnieki) Ilgvars
Caune 4. vieta;
Reinis Putrālis 7. vieta.
S-18 (8 dalībnieces) Pārsla Kupriša 8. vieta.

V-40 (23 dalībnieki) Otārs Putrālis 5. vieta.
S-45 (17 dalībnieces) Vita Cīrule 3. vieta;
Videga Gaigala 5. vieta.
S-50 (18 dalībnieces) Dudele
Gunta 10. vieta.
V-60 (11 dalībnieki) Jānis Biezais 7. vieta.
Apbrīnas vērta ir grupa V-50,

kas bija visdaudzskaitlīgākā grupa sacensībās – 28 dalībnieki. Šajā
grupā 13. vietā Guntars Cīrulis, 15.
vietā Juris Rudītis un 16. vietā Aigars Dudelis.
21. septembrī Cēsu sprintam
sacensību centrs atradās Cēsu pils
dārzā. Par Latvijas sprinta kausa
kopvērtējuma uzvarētājiem kļūst
Grundzālieši Artūrs Pauliņš un Agnija Caune.
Ar interesi gaidījām mūsu kluba labāko sprinteru Artūra Pauliņa
un Agnijas Caunes startu. Interesantākas sacensības padarīja fakts,
ka, lai Agnija izcīnītu uzvaru Latvijas sprinta kausa kopvērtējumā
S-14 grupā, varēja finišēt jebkurā
vietā, bet viņas galvenā konkurente
Sintija Ozola no Valmieras nedrīkstēja uzvarēt. Agnija izdevās vēl par
21 sekundi aizbēgt no Sintijas, kura
startēja ļoti izdevīgā pozīcijā – vienu minūti aiz Agnijas. Agnija varēja
svinēt uzvaru gan Cēsu sprintā, gan
Latvijas sprinta kausa kopvērtējumā.
VE grupas sprinta līderis Artūrs Pauliņš saviem konkurentiem
šoreiz neatstāja nekādas cerības
– otrās vietas ieguvēju Jāni Tamužu pārspējot par 55 sekundēm. Arī
Artūrs varēja svinēt uzvaru jau trešo gadu pēc kārtas Cēsu sprintā un
Latvijas sprinta kausa kopvērtējumā.
Vietu uz godalgoto pjedestāla
vēl izcīnīja Ilgvars Caune – trešā
un otrā vieta Latvijas sprinta kausa
kopvērtējumā.
No deviņiem Azimuts OKSmiltenes BJSS sportistiem, kuri
startēja sprintā, olimpiskajā sešiniekā vēl ierindojās Elīna Skopāne S-14
grupā 4. vietā un Māris Stabiņš V-35
grupā 5. vietā.
Māris Stabiņš,
Smiltenes BJSS treneris

Smiltenes novada jaunsargi piedalās orientēšanās sacensībās
11. oktobrī Cēsīs atpūtas
bāzē „Pipariņi” notika RJC JD
Orientēšanās sacensības „Vējiņa
kauss”. Sacensību mērķis bija veicināt jauniešu garīgo un fizisko
attīstību, pilnveidot un nostiprināt prasmes orientēšanās sportā,
un noteikt labākos jaunsargus

– orientieristus dažādās vecuma
grupās.
Sacensības notika pārsvarā
priežu mežā, kur vietām pamežs,
daudz meža taciņu un daļā apvidus veikti mežistrādes darbi.
Sacensībās ar panākumiem
piedalījās Smiltenes novada

jaunsargu komanda, kurā startēja Azimuta sacensībās rūdījumu guvušie jaunsargi. Grupā S2,
kurā startēja 2000. un 2001.gadā
dzimušās meitenes, pirmajā vietā Elīna Skopāne un otrajā vietā
Zanda Stabiņa. Šī vecuma zēniem
3. vietā Renārs Akmins. Grupā

V3, kurā startēja 1998. un 1999.
gadā dzimušie zēni, viss goda pjedestāls grundzāliešiem – 1. vietā
Ilgvars Caune, otrajā – Adrians
Djačuks un trešajā vietā Roberts
Aubēns.
Savukārt grupā S4, kurā startēja 1997. gadā dzimušas un ve-

cākas jaunietes, bet ne vecākas
par 20 gadiem, uzvarēja Pārsla
Kupriša. Šī vecuma jauniešiem
pirmajā vietā Pārslas treniņu
biedrs Smiltenes BJSS Matīss
Slikšjānis.
Māris Stabiņš,
Smiltenes BJSS treneris

12 Smiltenes novada Domes Vēstis
Lielākie Smiltenes novada pasākumi
2014. gada
oktobrī
17. oktobrī plkst. 19.00 Launkalnes tautas namā spēle
„Gribi būt miljonārs” (atjautībā sacentīsies pazīstamu
uzņēmumu komandas). Ieeja € 1,00
18. oktobrī plkst. 18.00 Variņu tautas namā, Signes
Lielpēteres autordziesmu koncerts „Vieglāk ir pateikt
dziesmā”
18. oktobrī plkst. 22.00 Birzuļu tautas namā balle kopā
ar grupu „Emburgas zēni”. Ieeja € 3,00
24. oktobrī plkst. 19.00 SIA „Vidzemīte” klubā Brantu pagastā Signes Lielpēteres autordziesmu koncerts
„Vieglāk ir pateikt dziesmā”
25. oktobrī plkst. 11.00 Palsmanes kultūras namā gardēžu rīts „Kas Rudenim maisā?”. Saimnieču pagatavotie gardumi no rudens veltēm, apmaiņa ar receptēm,
degustācija. Pasākumu kuplinās Folkloras kopa no
Launkalnes
25. oktobrī plkst. 19.00 Smiltenes pilsētas Kultūras
centrā kultūras centra kolektīvu koncerts „Dziedāsim,
dejosim, spēlēsim, mīlēsim”. Ieeja € 2,00
25. oktobrī plkst. 22.00 Grundzāles kultūras namā
balle ar grupu „Muiža”. Ieeja € 3,00. Iespēja iepriekš
rezervēt galdiņu

novembrī

8. novembrī plkst. 19.00 Palsmanes kultūras namā,
Latvijas svētku ieskaņas koncerts „Iesaiņosim dāvanu”. Piedalās Smiltenes un Apes novadu amatiermākslas kolektīvi. Pēc pasākuma balle ar grupu „Propellers”

Smiltenes un tās apkārtnes iedzīvotāji!
Aicinām uz
informatīvo sanāksmi,
21. oktobrī plkst. 17.30
Smiltenē, Pils ielā 2, 2. stāvā,
kurā tiks iepazīstināts ar A/S „Latvijas valsts meži” Austrumvidzemes mežsaimniecības Meža apsaimniekošanas
plānu.
Darba kārtībā:
1. Par Mežkopības nozari Latvijā un A/S „Latvijas valsts
meži” lomu.
2. Meža apsaimniekošanas plāns Austrumvidzemes
mežsaimniecībai.
3. Mežu apsaimniekošana pie Smiltenes.
4. Priekšlikumi, diskusijas.

Mobilais mamogrāfs Smiltenē
Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai – Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā,
kas ieradīsies 30., 31. oktobrī.
Pie Sarkanā krusta Smiltenes slimnīcas, Dakteru iela 14.
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!
Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros, izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir
derīga 2 gadus kopš izsūtīšanas datuma).
Ar ģimenes vai ārstējoša ārsta norīkojumu – izmeklējums
maksā EUR 2,85.
Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram
NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu – PAR
MAKSU.
Pieraksts notiek pa telefoniem 67142840 un 27866655 (lūgums iepriekš sagatavot personas kodu un tālruņa numuru).
www.mamografija.lv
Jolanta Selezņeva,
SIA „Veselības centrs 4”
Mobilo mamogrāfu projekta pacientu koordinatore

2014. gada 17. oktobris

Smiltenes Kultūras
centra kinozālē
Jaunā Latvijas mākslas
filma „MODRIS”

24.10. plkst. 19.00 filmas
Vislatvijas pirmizrāde!
Seko izrādes:
26.10. plkst. 18.00;
27.10. plkst. 19.45;
28. – 30.10. plkst. 19.00.
Režisora Jura Kursieša drāma. Filmas stāsts balstīts uz
patiesiem notikumiem. Galvenais varonis – pusaudzis,
kura dzīvē liktenīgi samezglojumi seko cits citam un tas
puisi noved līdz noziedznieka statusam. Liktenīgais grūdiens, kas ierosina šo sniega bumbas efektu – konflikts
ar māti, kura nodod savu dēlu policijā. Pāraudzināšanas
mēģinājums pāraug drāmā, jo jaunietis nespēj iekļauties
tiesas noteiktajos soda izciešanas noteikumos.
Lomās: Rēzija Kalniņa, Baiba Broka, Vilis Daudziņš,
Kaspars Zvīgulis, Lāsma Kugrēna, Dace Bonāte un citi.

„Izlaiduma gadam” papildus izrādes
21., 22. un 23. oktobrī plkst.
19.00 būs papildus izrādes filmai „Izlaiduma gads”. Kopš 10. oktobra Smiltenes kultūras
centra kinozālē, latviešu kino mēneša ietvaros, demonstrē
jaunā režisora Andra Gaujas filmu „Izlaiduma gads”. Pēc
Vislatvijas pirmizrādes uzreiz kļuva noprotams, ka filma
„ieies tautā”.
Rīgas centrālais kinoteātris „Citadele” savā mājas lapā
ziņoja, ka pirmajās izrādīšanas dienās filma kļuvusi par
visapmeklētāko. Arī citi Latvijas kinoteātri (piemēram,
kaimiņos – Valmierā) palielinājuši izrādīšanas laiku uz
vairākām nedēļām.
Smiltenes kinozālē atkal atgriezies skatītājs, visas izrādes ir
kupli apmeklētas, filma vienlīdz labi saprotama un tīkama
ir gan jaunatnei, gan jebkura cita gadu gājuma skatītājam.
Bijām jau pieraduši, ka tikai latviešu kino vecmeistari, kā
Jānis Streičs un Varis Brasla, taisa tautai tuvas filmas, bet
jauno režisoru darbos ieliktā doma bieži paliek skatītāju
nesaprasta. Andris Gauja radījis patiesu un dabīgu kino
stāstu, kura lielākā veiksme, pat grūti noticēt, ir tā, ka
lielākā darbojošos personu daļa filmā spēlē paši sevi –
dokumentāli patiesi, un tie nav aktieri. Tas ir pavisam
neierasti latviešu kino pasaulē, kur gadu gadiem valdījis
skatītāju un kritiķu pārmetums par samākslotību darbībās un īpaši latviešu valodā. Tagad mēs pirmo reizi skatām
patiesu jaunās paaudzes latviešu kino, un, nebaidoties šī
vārda, teiksim – tas ir komerckino, jo šo filmu skatīs gan
Latvijā, gan jebkur citur pasaulē.
Nepalaidiet garām papildus izrādes Smiltenes kultūras
centra kinozālē!
Gunārs Liedags,
Smiltenes KC kino darba organizators

Smiltenes novada
bibliotēkā
Izstādes:
Līdz 31.10. Aleksandra Luhaera izstāde „Gaismas un
ēnas variācijas”
Oktobrī – novembrī apskatāma Viļņa Svīķa
privātkolekcijas izstāde „Mani ziloņi”
Līdz 29.11. Smiltenes Mākslas skolas pieaugušo
tēlotājas mākslas studijas izstāde

Pasākumi:

10.–16.11. Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa
10.11. plkst. 17.00 Krēslas lasījums „Troļļi ziemeļos”

Bērnu apkalpošanas nodaļa

10. – 16.11. Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa
10.11. Rīta lasījums „Troļļi ziemeļos”
Par jaunākajām grāmatām un pasākumiem bibliotēkā
skatieties: http://www.smiltenesbiblio.blogspot.com/
Par literatūras izstādēm un pasākumiem bērnu
literatūras nodaļā: http://spbbernunodala.blogspot.com/
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