
Ceturto gadu ”Sports Smiltenē” un
Smiltenes novada sporta pārvalde orga-
nizē Smiltenes novada gada balvu spor-
tā. Šogad ikviens interesents aicināts no-
balsot par saviem favorītiem sešās dažā-
dās nominācijās vienu reizi Smiltene.lv
un vienu reizi Draugiem.lv lapā Sports
Smiltenē. 

Balsošanas kārtība:
Iepazīsties ar nominantiem
Veic savu izvēli. Balsošanas anketa

Smiltenes novada mājas lapā sadaļā
Sports.

Gada labākais sportists: 

Gatis Smukulis - riteņbraukšana 
Latvijas čempions šosejas riteņbraukša-

nā individuālajā braucienā. Sekmīgi pieva-
rējis prestižo Tour de France velobraucienu,
palīdzot komandas biedram izcīnīt divas
uzvaras etapos. Izcīnīta trešā vieta Norvē-
ģijas daudzdienu velobrauciena posmā.

Līna Mūze – vieglatlētika 
Aizvadītā sezona Līnai izvērtās ļoti

smaga, jo nācās atkopties no smagas trau-
mas. Neskatoties uz to, viņa izcīnīja uzva-
ru prezidenta balvā vieglatlētikā, kā arī ie-
guva godalgas Latvijas čempionātā un
Jāņa Lūša kausa izcīņā šķēpa mešanā.
Sportiste arī startēja Eiropas čempionātā,
ieņemot 19. vietu.

Jāzeps Groza – vieglatlētika
Uzstādot jaunu personisko rekordu – 73

metri un 24 centimetri –, sekmīgi pārvarēja
Azerbaidžānas galvaspilsētā Baku notiku-
šās atlases sacensības un kvalificējās pasau-

les Jaunatnes Olimpiskajām spēlēm. Tajās,
raidot šķēpu pāri 70 metru atzīmei un pa-
liekot nepārspētam B finālā, Jāzeps ieguva
devīto vietu. Starp latviešiem savā vecuma
grupā ir vienīgais, kurš spējis mest pāri 70
metriem.

Ričards Melderis – basketbols
Pirmais smiltenietis, kurš spēlējis Eiro-

pas čempionāta basketbolā U18 grupas fi-
nālturnīrā. Ričards bija ceturtais labākais
bumbu pārtvērējs visā turnīrā. Smiltenē
basketbola gaitas uzsākušais sportists palī-
dzēja savai „VEF Kadeti” uzvarēt Latvijas
Jaunatnes Basketbola līgas čempionāta A
grupā un debitēja LBL 1 turnīrā.

Artūrs Pauliņš - orientēšanās sports
Viens no Latvijas elites orientēšanās iz-

lases līderiem aizvadītajā vasarā palīdzēja
Latvijas izlasei izcīnīt septīto vietu Eiropas
čempionātā stafetē. Pasaules elites čempio-
nātā sprintā ieguva 37. vietu. Pašmājās
grundzālietim trešā vieta sprintā Latvijas
čempionātā un uzvara šajā distancē Latvijas
kausa kopvērtējumā.

Dagnis Sausais – futbols
Futbola kluba Smiltene/ BJSS kapteinis

un īsts komandas līderis. Ar savu sniegumu
sekmējis smilteniešu panākumus 1. līgas
čempionātā un Latvijas kausa izcīņā. Pār-
stāvot futbola skolas Metta LU komandu,
spēlējis Latvijas Jaunatnes futbola čempio-
nāta finālturnīrā U18 vecuma grupā.

Vairis Aļeksējevs – motokross
Labākais Smiltenes novada motobrau-

cējs izcīnīja astoto vietu Superkausa izcīņas
kopvērtējumā prestižajā MX Pro. Arī Lat-
vijas čempionātā viņam astotā vieta. Viens
no lielākajiem sasniegumiem Vairim bija
iespēja pārstāvēt Latviju jauniešu nāciju
motokrosā.

Gada populārākais Smiltenes
novada amatieru sportists:

Agnis Apse – riteņbraukšana
Smiltenes sporta skolas riteņbraukšanas

treneris 2014. gada sezonā arī pats turpināja
sekmīgi startēt dažāda mēroga velo sacen-
sībās Latvijā. Nopietnākie panākumi tika
gūti Latvijas čempionātos šosejas riteņ-
braukšanā un Olimpiskajā MTB krosā, kur
Agnis kļuva par savas vecuma grupas valsts
čempionu.

Mikus Ozols – hokejs
Viens no visu laiku labākajiem Smilte-

nes hokejistiem ne vien palīdzēja savai
„Smiltene 09” komandai izcīnīt trešo vietu
Vidzemes čempionātā hokejā, bet arī sek-
mīgi pārstāv „Valmieras HK” vienību Lat-
vijas čempionāta 1. līgā, kur šosezon ir
viens no vienības līderiem.

Mārtiņš Strazdiņš – vieglatlētika
Trenera Leona Peļņas audzēknis, kurš

sportiskās aktivitātes uzsācis Bilskā, ir
viens no aktīvākajiem un daudzpusīgāka-
jiem amatieru sportistiem vieglatlētikā.
Mārtiņam pieder rekonstruētā Smiltenes
stadiona rekords 100 metru skrējienā un arī
tāllēkšanā.

Andris Jurciņš – autosports
Ilggadējais Smiltenes autosportists An-

dris Jurciņš šosezon guvis godalgotās vietas
ne tikai Latvijā, bet arī Igaunijā notiekoša-
jās sacensībās, startējot leģendārajā Divīzija
3 klasē. Baltijas čempionāta kopvērtējumā
Andrim trešā vieta.

Otārs Putrālis – orientēšanās sports
Ilggadējais Smiltenes novada orientēša-

nās kluba „Azimuts” sportists Otārs Putrālis
šosezon izcīnīja piekto vietu Latvijas kausa
kopvērtējumā savā vecuma grupā. Atseviš-
ķos posmos Otāram godalgas „Mazajā
balvā” un arī Latvijas čempionātā.

Populārākais jaunais sportists:

Jāzeps Groza – vieglatlētika
Uzstādot jaunu personisko rekordu – 73

metri un 24 centimetri –, sekmīgi pārvarēja
Azerbaidžānas galvaspilsētā Baku notiku-
šās atlases sacensības un kvalificējās pasau-
les Jaunatnes Olimpiskajām spēlēm. Tajās,
raidot šķēpu pāri 70 metru atzīmei un pa-
liekot nepārspētam B finālā, Jāzeps ieguva
devīto vietu. Starp latviešiem savā vecuma
grupā ir vienīgais, kurš spējis mest pāri 70
metriem.

(Turpinājums 2. lpp.)
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Svinīgajā valsts svētku pasā-
kumā 17. novembrī Smiltenes
pilsētas Kultūras centrā notika
Latvijas proklamēšanas 96. gada-
dienai veltīts koncerts un pasniedza
Smiltenes novada domes apbalvo-
jumus novada iedzīvotājiem, kuri
ar savu darbu un sas niegumiem
ir devuši nozīmīgu ieguldījumu
novada attīstībā un popularizē-
šanā.

Kā ierasts, Smiltenes novada
apbalvojumi tika pasniegti septi-
ņās nominācijās - „Smiltenes no-
vada Goda cilvēks” apbalvoju-
mu saņēma sporta pedagoģe Li-
gija Rainbaha, „Gada balva
IZGLĪTĪBĀ” – Smiltenes Cen-
tra vidusskolas sporta skolotāja
Margarita Mikarta, „Gada
balva KULTŪRĀ” – Smiltenes
Tautas teātra režisors Agris Mā-
sēns, „Gada balva SPORTĀ” –
sportists Jāzeps Groza, „Gada
balva TAUTSAIMNIECĪBĀ”-
SIA „Smiltene Impex” valdes
priekšsēdētājs Voldemārs Ciršs,
„Gada balva SABIEDRISKA-
JĀ DARBĪBĀ” – Palsmanes
pirmsskolas izglītības iestādes
vadītāja Birute Mežale un vis-

beidzot „Gada balva VESELĪ-
BAS AIZSARDZĪBĀ UN SO-
CIĀLAJĀ APRŪPĒ” tiks pa-
sniegta „Aptieka 1” vadītājai un
farmaceitei Elitai Stošai.

Goda rakstus par nopelniem
un ieguldījumu tautsaimniecībā,
veselības aizsardzībā, kultūrā, iz-
glītībā, zinātnē, sociālajā aprūpē,
uzņēmējdarbībā, sportā un sa-
biedriskajā darbā saņēma Grund -
zāles pagasta komunālās saimnie-
cības vadītājs Andris Krūmiņš,
A/S „Stora Enso Latvija” Laun-

kalnes kokzāģētavas kolektīvs,
Smiltenes ģimnāzijas direktore
Velga Mālkalne un Lauku
māju „Donas” saimniece Ilze
Briede.

Smiltenes novada domes pa-
teicības rakstu par cilvēka glābša-
nu Smiltenes novada sporta spēļu
laikā saņēma Bilskas pagasta ie-
dzīvotājs Valērijs Čerņakovskis.

Vēlreiz sveicam visus apbal-
vojumu saņēmējus.

Arita Smalkā-Boriseviča,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Izdari savu izvēli Smiltenes novada gada balvā sportā 2014 

Pasniegti Smiltenes novada domes
apbalvojumi Smiltenes novada 

iedzīvotāji!

Tuvojas gada nogale
un gada skaistākie
svētki. Arī šogad
Smiltenes novadā ir
plaša svētku pasā-
kumu programma.
Aicinu Jūs tos ap-
meklēt un sagaidīt

svētkus kopā, sajust īpašo svētku at-
mosfēru un sagaidīt Ziemassvētku brī-
numu. Lai svētki jūsmājās ir prieka, mī-
lestības un laimes pilni, lai katram sirdī
izdodas atrast brīnumu un līksmību.
Jaunajā 2015. gadā, lai katram Jums un
mums visiem kopā ir daudz izdošanos
un panākumu! Leposimies, ka dzīvojam
latviskākajā novadā un kopīgiem spē-
kiem sasniegsim plānoto!

Ar cieņu,
Smiltenes novada domes priekšsēdētājs 

Gints Kukainis
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2014.gada 26.novembrī noti-
ka kārtējā domes sēde, kurā tika
pieņemti 68 lēmumi, tai skaitā:

1. Apstiprināt saistošo noteiku-
mu Nr. 13/14 „Grozījumi Smilte-
nes novada pašvaldības 2009.gada
20.jūlija saistošos noteikumos Nr.
1/09 „Smiltenes novada pašvaldī-
bas Nolikums” projektu.

2. Grozīt 2014. gada 24. oktobra
Noteikumus Nr. 3/14 „Par vienotu
atlīdzības sistēmu Smiltenes novada
pašvaldības budžeta iestādēs”.

3. Apstiprināt nolikumu Nr.17
„Grozījumi Smiltenes novada
domes 2011.gada 24.novembra
nolikumā „Smiltenes Trīs pakalnu
sākumskolas nolikums”.

4. Ievēlēt Finanšu un attīstības
jautājumu pastāvīgās komitejas sa-
stāvā deputāti Ilzi Verginu.

5. Ievēlēt Finanšu un attīstības
jautājumu pastāvīgās komitejas sa-
stāvā deputātu Kasparu Putrāli.

6. Ievēlēt Kultūras, izglītības un
sporta jautājumu pastāvīgās komi-
tejas sastāvā deputāti Ilzi Verginu.

7. Ievēlēt Sociālo un medicīnas

jautājumu pastāvīgās komitejas sa-
stāvā deputātu Gintu Kukaini.

8. Izveidot komisiju darījumu
tiesiskuma uzraudzībai ar lauksaim-
niecības zemi Smiltenes novadā.

9. Apstiprināt par Smiltenes
novada domes Zemes komisijas
locekli Gintu Kukaini - Smilte-
nes novada domes priekšsēdētā-
ju. Izslēgt no Smiltenes novada
Zemes komisijas sastāva Aināru
Mežuli.

10. Apstiprināt par Smiltenes
novada domes Civilās aizsardzī-
bas komisijas priekšsēdētāju –
Gintu Kukaini, Smiltenes novada
domes priekšsēdētāju. Izslēgt no
Smiltenes novada Civilās aizsar-
dzības komisijas sastāva Aināru
Mežuli.

11. Izslēgt no Smiltenes novada
Licencēšanas komisijas sastāva
Tāli Jaunzemi. Apstiprināt par
Smiltenes novada domes Licencē-
šanas komisijas locekli Aldu Miķi
– Izglītības pārvaldes vadītāja pie-
nākumu izpildītāju.

12. Izslēgt no Apstādījumu sagla-
bāšanas komisijas sastāva Elīnu Aģi.

Ievēlēt Apstādījumu saglabāšanas
komisijas sastāvā SIA „Smiltenes
NKUP” speciālistu Rolandu Aģi.

13. Par kapitāla daļu turētāja
pārstāvi Smiltenes novada pašval-
dības kapitālsabiedrībās SIA
„Smiltenes NKUP” un SIA „Sar-
kanā Krusta Smiltenes slimnīca”.

14. Apstiprināt Attīstības un
plānošanas nodaļas sagatavoto
„Pārskatu par Smiltenes novada at-
tīstības programmas 2012.-2018.
gadam īstenošanu 2013. gadā”.

15. Veikt Smiltenes novada at-
tīstības programmas 2012.-2018.
gadam Rīcības plāna un Investīciju
plāna aktualizāciju.

16. Piešķirt papildu līdzfinansē-
jumu biedrības „ARI TEV” īsteno-
tajam projektam „Smiltenes nova-
da tautas tērpu aksesuāru iegāde
Launkalnes tautas mākslas kolek-
tīviem” 125,09 EUR apmērā.

17. Par izmaiņām Smiltenes no-
vada administrācijas amatu vienī-
bu sarakstā.

18. Izīrēt J.Ā. dzīvojamās telpas
- dzīvokli Nr.20, kas atrodas „Ma-
daras”, Blomes pagastā, Smiltenes

novadā (dzīvokļa sastāvs - 1 dzīvo-
jamā istaba, gaitenis, tualete, van-
nas istaba, virtuve, kopējā platība
34,8 m2), līgumā iekļaujot sekojo-
šus nosacījumus:

18.1. īres līguma noslēgšanas
termiņš 1 gads;

18.2. īres līgums var beigties
pirms termiņa sakarā ar darba at-
tiecību izbeigšanu ar Smiltenes no-
vada domi. 

19. Pārslēgt īres līgumu uz vienu
gadu ar tiesībām īres līgumu paga-
rināt V.Z., dzīvojamās telpas: Silva
Nr.10 - 5, Launkalnes pagasts,
Smiltene novads, uz vienu gadu ar
tiesībām īres līgumu pagarināt (dzī-
vokļa sastāvs - 2 istabu dzīvoklis,
virtuve, koridors, kopējā platība
39,40 m2).

20. Izīrēt A.Z., dzīvojamās tel-
pas: dzīvoklis Nr.1, kas atrodas -
„Jaunsmiltene ”, Blomes pagasts,
Smiltenes novads, (dzīvokļa sa-
stāvs - 3 dzīvojamās istabas,
priekšnams, tualete, vannas istaba,
virtuve, kopējā platība 62,00 m2)
uz vienu gadu ar tiesībām īres līgu-
mu pagarināt.

21. Pārslēgt īres līgumu uz vienu
gadu ar tiesībām īres līgumu paga-
rināt I.T., dzīvojamās telpas adresē
- „Dūjiņas” Nr.5, Palsmanes pa-
gasts, Smiltenes novads (dzīvokļa
sastāvs - divas dzīvojamās istabas,
virtuve, sienas skapis, savienotā sa-
nitārtehniskā telpa, sienas skapis,
gaitenis, kopējā platība 54,10 m²).

22. Reģistrēt G.G., deklarētās
dzīvesvietas adrese - Helēnas ielā
47, Alūksne, Alūksnes novads,
paš valdības dzīvokļu palīdzības re-
ģistrā, kā pašvaldības autonomo
funkciju nodrošināšanai nepiecie-
šamo nozaru speciālisti, kurai ne-
pieciešama palīdzība dzīvokļa jau-
tājumu risināšanā.

23. Atcelt sociālā dzīvokļa sta-
tusu pašvaldības dzīvojamā fonda
dzīvoklim „ Krejotava”, Bilskas
pagasts, Smiltenes novads.

24. Uzsākt nekustamā īpašuma
„Jaunbērziņi”, Smiltenes pagastā,
Smiltenes novadā, zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 9480 003
0114, 5,5 ha platībā atsavināšanas
procedūru.

(Turpinājums 3.lpp)

(Sākums 1. lpp.)

Matīss Velps – vieglatlētika
Baltijas un Latvijas čempions savā ve-

cuma grupā šķēpa mešanā, Jāņa Lūša
kausa izcīņas sacensību uzvarētājs. Sa-
sniegtais personiskais rekords - 67 metri
un 41 centimetrs – ir starp pieciem labā-
kajiem Latvijas vēsturē U16 vecuma
grupā.

Agnija Caune – orientēšanās sports 
Agnija ir Baltijas čempione garajā dis-

tancē un bronzas medaļniece stafetē, Latvi-
jas kausa kopvērtējuma uzvarētāja savā ve-
cuma grupā, valsts čempione sprintā un vi-
dējā distancē, kā arī bronzas medaļniece ga-
rajā distancē. Jaunajai sportistei arī virkne
uzvaras dažādās citās pašmāju sacensībās,
tostarp „Mazajā balvā”.

Artūrs Stūris – futbols
Sekmīgi iekļāvās futbola kluba „Smilte-

ne/ BJSS” sastāvā 1. līgas čempionātā. Ar
smagu un centīgu treniņu darbu veica lielu
izaugsmi savā meistarībā un visas sezonas
garumā bija komandas pamataizsargs.

Rainers Hermanovskis – basketbols
Smiltenes jaunais un perspektīvais bas-

ketbolists tika iekļauts Latvijas U14 izla-
ses sastāvā un palīdzēja savai vienībai iz-
cīnīt Baltijas kausu. Esot komandas līde-
ris, Rainers sekmēja Valmieras komandas
trešo vietu Latvijas Jaunatnes Basketbola
līgā 1. divīzijā. Jaunās sezonas ievadā
Hermanovskis ar komandas biedriem
triumfēja Eiropas Jaunatnes basketbola
līgas 1. posmā.

Kārlis Brikmanis – BMX riteņbrauk-
šana

Smiltenes BMX braucējs Kārlis Brikma-
nis šosezon Latvijas čempionāta kopvērtē-
jumā B16 grupā ieguva trešo vietu, vairāk-
kārt kāpjot uz goda pjedestāla atsevišķos
posmos.

Populārākā komanda:

Futbola kluba Smiltene/ BJSS 1. līgas
komanda

Pēc vairāku gadu pārtraukuma Smilte-
nes komandas vārds bija atrodams Latvi-
jas čempionāta 1. līgā. Ja pirmo apli, kur
visas spēles bija izbraukumā, smiltenieši
aizvadīja vēl iespēlējot jauno sastāvu, tad
otrajā riņķī teju neviens pretinieks pie
viegla panākuma netika. Sezonas noslēgu-

mā 14. vieta, lieliska pieredze, piecas uzva-
ras, līdzjutēju cieņa un atņemti punkti favo-
rītiem.

Smiltenes sporta skolas U12 meiteņu
grupas vieglatlētika 4X100 metru stafešu
komanda

Šovasar lielu sasniegumu paveikušas čet-
ras jaunās smiltenietes – Marta Marksa, Sa-
bīne Marksa, Estere Ponciusa un Ieva
Ābola. Meitenes izcīnīja uzvaru Latvijas
čempionātā vieglatlētikā 4 X 100 metru sta-
fetē. Šāds panākums Smiltenes vieglatlēti-
kas vēsturē pirmo reizi.

Hokeja klubs „Smiltene 09”
Aizvadītajā sezonā Smiltenes vadošā ho-

keja komanda uz visiem laikiem zaudēja
savu kapteini Jāni Rudzīti. Vidzemes čem-
pionāta 1. līgā smilteniešu hokejisti cīnījās
par godalgām, čempionātu noslēdzot trešajā
vietā.

Orientēšanās kluba ”Azimuts” vīriešu
stafešu komanda

Smiltenes novada orientēšanās kluba sta-
fešu komanda aizvadītajā sezonā izcīnīja
augsto otro vietu Latvijas čempionātā. Smil-
teniešu komandai šis nozīmīgais tituls jau
tika gūts otro gadu pēc kārtas.

Basketbola komanda ”Vudlande”
Aizvadītajā sezonā Smiltenes novada ti-

tulētākā amatieru komanda izcīnīja čempio-
na titulu vietējās sacensībās. Lielajā finālā
vudlandieši spraigā cīņā uzveica Grundzā-
les komandu.

FHK ”Skorpions”
No Smiltenes amatieriem veidotā

„Skorpions” futbola komanda aizvadītajā
vasarā ieguva trešo vietu Latvijas Futbola
čempionāta 3. līgā. Tikmēr „Skorpions”
hokeja komanda cīnās Vidzemes čempio-
nāta 2. līgā.

Populārākais sporta notikums:

Smiltenes stadiona rekonstrukcija
Smiltene jau daudzus gadus bija pelnījusi

jaunu un mūsdienīgu stadionu. Aizvadītajā
vasarā Smiltenes novada sporta svētku laikā
tika svinīgi pārgriezta lenta rekonstruētajam
skrejceļam un citu vieglatlētikas disciplīnu
sektoriem. Mūsdienu standartiem atbilsto-
šais stadions ļaus krietni pilnvērtīgāk saga-
tavoties startiem jaunajiem vieglatlētiem un
citu sporta veidu pārstāvjiem.

Latvijas čempionāts šosejas riteņ-
braukšanā grupas braucienā

Visi vadošie šosejas riteņbraucēji par
valsts čempionāta medaļām kārtējo reizi pēc
kārtas cīnījās Smiltenes apkārtnē. Sacensī-
bas izpelnījās arī lielu Latvijas mediju un
vietējo sporta līdzjutēju interesi. Uzvaru
Smiltenes ielās izcīnīja alūksnietis Andris
Vosekalns, bet mājinieks Gatis Smukulis
bija trešais. Pirmo gadu čempionāts Smilte-
nē norisinājās visām vecuma grupām divu
dienu garumā.

SEB MTB maratona Smiltenes posms
Latvijas tradīcijām bagātākais kalnu div-

riteņu seriāls Smiltenē norisinājās jau 13.
gadu pēc kārtas. Četros dažādos braucienos
startēja vairāk nekā 2000 riteņbraucēji, tos-
tarp daudzi desmiti Smiltenes novada riteņ-
braucēji. Sporta distancē arī tika noskaidroti
Latvijas čempioni MTB maratonā.

VEF Rīgas Latvijas Basketbola līgas
pusfināla spēle pret ”Jūrmala/ Fēnikss”

Otro gadu pēc kārtas Smiltene uzņēma
augstākā līmeņa Latvijas basketbolu. Pirmo
”Aldaris” LBL pusfināla spēli šeit aizvadīja
”VEF Rīga” komanda, kas aizraujošā un
sīvā cīņā pārspēja Jūrmalas komandu. Spēle
pulcēja vairāku simtu smilteniešu un pilsē-
tas viesu interesi.

Latvijas čempionāta posms autokrosā 
Vairis Tralla ar savu lielisko komandu

vasarā rīkoja uzreiz divus Latvijas un Bal-
tijas čempionāta posmus autokrosā. Sacen-
sībā startēja kupls dalībnieku skaits, bet tās
vēroja vairāki tūkstoši līdzjutēji. Tepera
trase tradicionāli ir viena no sakārtotākajām
ne tikai Latvijā, bet visā Baltijā.

Orientēšanās sacensības ”Mazā balva”
Pateicoties orientēšanās kluba „Azimuts”

aktīvistiem, Smiltenes novada Bilskas pa-
gasts uzņēma tradīcijām bagātās orientēša-
nās sacensības „Mazā balva”, kas bija viens
no Latvijas kausa posmiem. Divu dienu ga-
rumā par uzvaru cīnījās vairāki simti orien-
tieristi.

Futbola kluba ”Smiltene/ BJSS” mājas
spēles 1. līgā

Smiltenes futbols šogad ar jaunu kvalitāti
un azartu atgriezies 1. līgas čempionātā.
Mājas spēles komanda aizvadīja vasaras ot-
rajā pusē un rudenī. Tās regulāri apmeklēja
kupls līdzjutēju skaits. Spēlē pret Valmieras
komandu, kur mājinieki piekāpās ar rezul-
tātu 0:1, savu komandu aktīvi atbalstīja vai-
rāk nekā 250 līdzjutēji

Par paraugu sportā:

Līna Mūze 
Šķēpa metēja Līna Mūze, gatavojoties

jaunajai sezonai treniņnometnē Igaunijā,
pēc kritiena guva rokas lūzumu. Ilgu laiku
viena no Latvijas labākajām vieglatlētēm
bija spiesta iztikt bez šķēpa mešanas, un bija
arī apdraudēta viņas dalība Eiropas čempio-
nātā, kas notika piecus mēnešus vēlāk. Līna,
parādot lielu cīņas gribu, spēja atkopties un
kvalificēties nozīmīgajām sacensībām.

Raimonds Dūmiņš
Otro gadu Raimonds ir futbola kluba

”Smiltene/ BJSS” komandas galvenais tre-
neris. Šajā sezonā viņš saviem futbolistiem
rādīja lielisku piemēru, pats dodoties lauku-
mā 1. līgas čempionātā, kur bija viens no
smilteniešu komandas spēles veidotājs vi-
dējā līnijā. Raimonds laukumā spēja uz-
mundrināt un iedvesmot pārējos komandas
biedrus un reizē audzēkņus.

Māris Stabiņš 
Grundzāles pamatskolas sporta skolo-

tājs un orientēšanās treneris Māris Stabiņš
ir lielisks piemērs tam, kā bērnus un jau-
niešus iesaistīt fiziskās aktivitātēs. Ar
savu piemēru viņš ikvienam parādījis, ka
savu aktivitāti  var atrast un iemīlēt jeb-
kurš skolēns. 2015. gadā Grundzāles mei-
teņu komanda pārstāvēs Latviju pasaules
skolēnu čempionātā Turcijā, bet skolas
audzēkņi un citi grundzālieši guvuši
daudz panākumus dažāda mēroga sporta
notikumos. Tika uzvarēts Smiltenes nova-
da sporta spēļu kopvērtējumā 7. – 9. klašu
grupā un Smiltenes novada sporta spēlēs.
Māra audzēkņi arī guva panākumus vis-
augstākā mēroga orientēšanās sacensībās.

Margarita Mikarta
Mūžam enerģiskā un pozitīvā Margarita

Mikarta lielu daļu no sava mūža pavadījusi
Smiltenes Centra vidusskolā, liekot pamatus
daudzu tūkstošu jauno smilteniešu fiziskajā
sagatavotībā un interesē par sportu. Jāizceļ
tas, ka Margaritas skolēni aktīvi piedalās
visās Smiltenes novada skolēnu sporta sa-
censībās.

Balva par mūža ieguldījumu tiks paziņo-
ta 2015. gada 5. janvārī.

Toms Markss

Smiltenes novada Domes lēmumi
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(Sākums 2. lpp.)
25. Uzsākt nekustamā īpašu-

ma „Aldaris”, Bilskas pagastā,
Smiltenes novadā, zemes vienī-
bas ar kadastra apzīmējumu
9444 004 0053, 11,1 ha platībā
atsavināšanas procedūru.

26. Uzsākt nekustamā īpašu-
ma „Kalna Brīkūži”, Brantu pa-
gastā, Smiltenes novadā, zemes
vienības ar kadastra apzīmēju-
mu 9448 002 0058, 3,8 ha pla-
tībā atsavināšanas procedūru.

27. Jaunizveidojamam ēku
(būvju) īpašumam, kas sastāv
no dzīvojamās mājas un 3
saim niecības ēkām, piešķirt
nosaukumu „Krieviņi”, Bilskas
pagasts, Smiltenes novads. 

28. Precizēt Smiltenes no-
vada domes 2009.gada 26.no-
vembra lēmumu Nr.12,
34.§.2.6. „Par adrešu un nosau-
kumu piešķiršanu, zemesgaba-
lu sadalīšanu” nosakot:

29. Artēziskās akas ar ka-
dastra apzīmējumiem 9415 004
0921 001, 9415 004 0921 002,
9415 004 0921 003, 9415 005
0513 001 un 9415 005 0513
002 nav adresācijas objekti un
faktiski piešķirti ir nosaukumi
Atmodas iela 14, Smiltene;

30. Ūdens atdzelžošanas
stacija ar kadastra apzīmējumu
9415 004 0923 001 ir adresāci-
jas objekts un ir piešķirta adre-
se Atmodas iela 14, Smiltene,
Smiltenes novads.

31. Atļaut apvienot Smilte-
nes pagasta nekustamā īpašu-
ma „Sīklēni”, zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 9480
002 0015 0,8 ha un 9480 002
0128 0,6 ha platībā vienā
zemes vienībā. Noteikt nekus-
tamā īpašuma lietošanas mērķi
– zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir mežsaim-
niecība (kods 0201).

32. Atļaut sadalīt Brantu pa-
gasta nekustamā īpašuma
„Kalna Spruguļi” zemes vienī-
bu ar kadastra apzīmējumu
9448 002 0023 divās daļās.

33. Atļaut sadalīt Blomes
pagasta nekustamā īpašuma
„Vārpas” zemes vienību ar ka-
dastra apzīmējumu 9446 006
0047 divās daļās.

34. No Smiltenes pagasta
nekustamā īpašuma „Jaunbēr-
ziņi”, kadastra numurs 9480
003 0319, atdalīt zemes vienī-
bu ar kadastra apzīmējumu
9480 006 0094, 0,58 ha platībā
un mainīt nosaukumu no
„Jaunbērziņi” uz „Jaunbērzi”,
Smiltenes pagasts.

35. No Bilskas pagasta ne-
kustamā īpašuma „Aldaris”,
kadastra numurs 9444 004
0053, atdalīt zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 9444
010 0315, 2,16 ha platībā un
mainīt nosaukumu no „Alda-
ris” uz „Apiņi”, Bilskas pagasts.

36. Atļaut no Blomes pagas-
ta nekustamā īpašuma Ceriņu
ielā 7, kadastra numurs 9446
006 0087, atdalīt zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 9446
001 0160, 1,82 ha platībā, un tai
mainīt nosaukumu no Ceriņu
iela 7 uz „Lejnieki”, Blomes
pagasts, Smiltenes novads, jo
paredzēts pievienot esošajam
īpašumam „Lejnieki”.

37. Iznomāt Ilzei Gailītei
zemes vienības „Bilskas
Centrs”, kadastra apzīmējums
9444 004 0408, daļu 0,1 ha
platībā bez apbūves tiesībām.

38. Iznomāt A.E. zemes vie-
nības „Upenieki”, kadastra apzī-
mējums 9474 004 0213, daļu 0,3
ha platībā bez apbūves tiesībām.

39. Iznomāt R.B. zemes vie-
nības „Dārzi”, kadastra apzīmē-
jums 9444 004 0083, daļu 0,15
ha platībā bez apbūves tiesībām.

40. Iznomāt S.M. zemes
vienības „Lankaskalns”, ka-
dastra apzīmējums 9474 004
0240, daļu 4,8 ha platībā bez
apbūves tiesībām.

41. Iznomāt D.B., zemes
vienības „Dārzi” kadastra apzī-
mējums 9444 004 0083, daļu
0,16 ha platībā bez apbūves tie-
sībām.

42. Iznomāt J.B. zemes vie-
nības „Dārzi”, kadastra apzīmē-
jums 9444 004 0083, daļu 0,15
ha platībā bez apbūves tiesībām.

43. Slēgt lauku apvidus
zemes nomas līgumu ar G.K.
par zemes vienībām „Lankas-
kalns”, Palsmanes pagastā ar
kadastra apzīmējumu 9474 004
0296, 2,2 ha, 9474 004 0297
1.9 ha un 9474 004 0248, 13,2
ha platībā.

44. Iznomāt I.S. zemes vienī-
bas „Bilskas Centrs”, kadastra
apzīmējums 9444 004 0408,
daļu 0,1 ha platībā bez apbūves
tiesībām.

45. Iznomāt Z.A. zemes vie-
nības „Dārzi”, kadastra apzīmē-
jums 9444 004 0083, daļu 0,15
ha platībā bez apbūves tiesībām.

46. Pārtraukt zemes nomas lī-
gumu ar B.K. par Grundzāles
pagasta zemes vienību ar kadas-
tra apzīmējumu 9458 008 0233
0,05 ha platībā.

47. Iznomāt R.B. zemes vie-
nību „Aizupe”, kadastra apzī-
mējums 9474 003 0040, 4,7 ha
platībā bez apbūves tiesībām.

48. Iznomāt A.B. zemes vie-
nību „Vilkukalni”, kadastra ap-
zīmējums 9474 004 0173, 0,88
ha platībā bez apbūves tiesībām.

49. Iznomāt P.J. zemes vienī-
bas „Dārzi”, kadastra apzīmē-
jums 9444 004 0083, daļu 0,10
ha platībā bez apbūves tiesībām.

50. Iznomāt S.I. zemes vie-
nības „Avotkalns”, kadastra ap-
zīmējums 9474 004 0218, daļu
1,5825 ha platībā bez apbūves
tiesībām.

51. Slēgt lauku apvidus zemes
nomas līgumu ar G.B. par nekus-
tamo īpašumu „Jaunbērziņi”,
Smiltenes pagastā ar kadastra ap-
zīmējumu 9480 003 0114, 5,5 ha
un9480 006 0094, 0,58 ha platībā.

52. Pārtraukt zemes
nomas līgumu ar G.Š. par
Bilskas pagasta zemes vienī-
bu ar kadastra apzīmējumu
9444 004 0284 0,7 ha platībā.

53. Iznomāt sabiedrībai ar
ierobežotu atbildību „Druva”
reģistrācijas Nr.43903000810,
juridiskā adrese „Vārpas”, Bil-
skā, Bilskas pagastā, Smiltenes
novadā zemes vienību Zvaig-
žņu iela 14, kadastra apzīmē-
jums 9444 004 0284, 0,7 ha
platībā bez apbūves tiesībām.

54. Iznomāt A.L. zemes vie-
nības „Upenieki”, kadastra ap-
zīmējums 9474 004 0213, daļu
0,3 ha platībā bez apbūves tie-
sībām.

55. Iznomāt N.P. zemes vie-
nības „Vilkukalni”, kadastra
apzīmējums 9474 004 0173,
daļu 3,37 ha platībā bez apbū-
ves tiesībām.

56. Slēgt lauku apvidus
zemes nomas līgumu ar I.S. par
zemes vienību „Kalna Brīkū-
ži”, Brantu pagastā ar kadastra
apzīmējumu 9448 002 0058,
3,8 ha platībā.

57. Iznomāt I.Z. zemes vie-
nības „Centra katlu māja”, ka-
dastra apzīmējums 9474 004
0354, daļu 0,12 ha platībā bez
apbūves tiesībām.

58. Slēgt lauku apvidus
zemes nomas līgumu ar L.L.
par zemes vienību „Krieviņi”,
Bilskas pagastā ar kadastra ap-
zīmējumu 9444 006 0047, 0,6
ha platībā un zemes vienības
„Jaunkrieviņi”, kadastra apzī-
mējums 9444 006 0197, daļu
2,4 ha platībā.

59. Iznomāt I.R. zemes vie-
nības „Avotkalns”, kadastra ap-
zīmējums 9474 004 0218, daļu
1,1824 ha platībā bez apbūves
tiesībām.

60. Pārtraukt Dz.P. zemes
lietošanas tiesības uz pastāvīgā
lietošanā piešķirto ½ domājamo
daļu no „Norieši”, Bilskas pa-
gastā zemes, kadastra apzīmē-
jums 9444 010 0123 1,8914 ha,
9444 010 0124 5,6 ha platībā.

61. Pārtraukt I.B. zemes
lietošanas tiesības uz lietošanā
piešķirto ½ domājamo daļu no
Pilskalna iela 8, Smiltenē
zemes, kadastra apzīmējums
9415 005 0602, zemes vienī-
bas kopējā platība 2497 m2.

62. Nepārņemt Smiltenes
novada pašvaldības īpašumā
nekustamo īpašumu „Avoti”,
Launkalnes pagastā, Smiltenes
novadā, kadastra numurs 9470
009 0011.

63. Apstiprināt zemes ierīcī-
bas projektu „Mētras iela 9”,
Smiltene, Smiltenes novads,
zemes vienības  kadastra apzī-
mējums 9415 008 0504.

64. Piešķirt R.C. nekustamā
īpašuma nodokļa atviegloju-
mus 50 % apmērā par nekusta-
mā īpašuma Vidzemes ielā 9,
Smiltenē, zemi par 2014.gada
otro pusgadu.

65. piedzīt no SIA ”RAUZA
LAD”, reģ.Nr.44103019125,
nekustamā īpašuma nodokļa
parādu EUR 3981,16 (trīs tūk-
stoši deviņi simti astoņdesmit
viens eiro 16 centi) bezstrīda
kārtībā, vēršot piedziņu uz pa-
rādnieka naudas līdzekļiem un
tam piederošo kustamo un ne-
kustamo mantu.

66. piedzīt no I.S. nekusta-
mā īpašuma nodokļa parādu
EUR 102,54 (viens simts divi
eiro 54 centi) bezstrīda kārtī-
bā, vēršot piedziņu uz parād-
nieka naudas līdzekļiem un
tam piederošo kustamo un ne-
kustamo mantu.

67. Ierakstīt zemesgrāmatā
uz Smiltenes novada pašvaldī-
bas vārda nekustamā īpašuma
„Krieviņi” zemi, kadastra apzī-
mējums 9444 006 0047, 0,6 ha
platībā.

68. Par Smiltenes novada
domes 07.11.2014. lēmuma
„Par Smiltenes Centra vidus-
skolas direktores iecelšanu
amatā” atcelšanu un Smilte-
nes Centra vidusskolas direk-
tores pienākumu izpildītāja
iecelšanu.

Dina Kaupe,
Kancelejas nodaļas vadītāja

Smiltenē
2014.gada 26. novembrī

Apstiprināti
ar Smiltenes novada domes 

2014. gada 26. novembra lēmumu
(protokols Nr.20, 1.§.)

Saistošie noteikumi Nr.13/14

„Grozījumi 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

Izdarīt Smiltenes novada domes 2009.gada 20. jūlija saistošajos noteikumos
Nr.1/09 „Smiltenes novada pašvaldības nolikums” (turpmāk - Noteikumi) šādus
grozījumus:

1. Izteikt Noteikumu 22. punktu šādā redakcijā:
„22. Domes priekšsēdētāja vietnieks:
22.1. pilda Domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā vai viņa

uzdevumā, kā arī pilda citus pienākumus likumā, Domes lēmumos un šajā noli-
kumā paredzētajos gadījumos;

22.2. ierosina jautājumu izskatīšanu Domē, pastāvīgajās komitejās, komisijās
un darba grupās;

2.3. iesniedz Domes priekšsēdētājam priekšlikumus izveidot darba grupas un
komisijas savu pienākumu un tiesību realizācijai, iesaistot tajās Administrācijas,
iestāžu un uzņēmumu un pieaicinātos speciālistus un pašvaldības teritorijas ie-
dzīvotājus;

22.4. darbojas Domes pretkorupcijas pasākumu un pašvaldības darba atklā-
tības uzlabošanas jomā;

22.5. veic citus Domes vai domes priekšsēdētāja deleģētus uzdevumus.”.

2. Izteikt Noteikumu 24.1 punktu šādā redakcijā:
„24.1 Priekšsēdētājs un citas vēlētas Domes amatpersonas, kā arī izpilddirek-

tors un citi Administrācijas darbinieki saņem atlīdzību par savu pienākumu pil-
dīšanu atbilstoši Noteikumiem par vienotu atlīdzības sistēmu Smiltenes novada
pašvaldības budžeta iestādēs un apstiprinātā pašvaldības budžeta ietvaros.”.

3. Izteikt Noteikumu 97. punktu šādā redakcijā 
„97. Domes priekšsēdētājam divas reizes nedēļā ir iedzīvotāju pieņemšanas laiki

- pirmdienās plkst.13-17 un ceturtdienās plkst.9-12. Izpilddirektoram iedzīvotāju
pieņemšanas laiks ir trešdienās plkst.16-18.” 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas. 

Domes priekšsēdētājs G.Kukainis

Smilten  
2014. gada 20. novembr  

 
Paskaidrojuma raksts 

Par Smiltenes novada domes saistošo noteikumu projektu 
„Groz jumi 2009.gada 20.j lija Smiltenes novada domes  

saistošajos noteikumos Nr.1/09 „Smiltenes novada pašvald bas nolikums” 
 
Pašreiz j s situ cijas raksturojums Sp k  esošie Saistošie noteikumi Nr.1/09 „Smiltenes novada pašvald bas 

nolikums” apstiprin ti 2009.gada 20.j lij  (s des protokols Nr.3 1.§), turpm k 
tekst  ar  - Noteikumi. Atbilstoši likuma „Par pašvald b m” 24.panta pirmajai 
da ai pašvald bas nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvald bas 
p rvaldes organiz ciju, l mumu pie emšanas k rt bu, iedz vot ju ties bas un 
pien kumus viet j  p rvald , k  ar  citus pašvald bas darba organiz cijas 
jaut jumus. 

Saistošo noteikumu  projekta  
nepieciešam bas raksturojums, 
dokumenta b t ba 

Pašvald bas p rvald bas funkciju izpildes preciz šana saist b  ar iepriekš 
pie emtajiem domes l mumiem, domes priekšs d t ja vietnieka statusa un 
pien kumu izmai as,  nolikuma projekt  iek auti preciz jumi par atl dz bas 
izmaksu domes amatperson m un domes amatpersonu iedz vot ju 
pie emšanas laikos.  

ss Saistošo noteikumu projekta 
satura izkl sts 

Atbilstoši domes pie emtajiem l mumiem: 
1. Groz tas Domes priekšs d t ja vietnieka pilnvaras un kompetence, 

attiec gi grozot Noteikumu 22. punktu;   
2. Groz ts Noteikumu 24.1 punkts, kur  noteikts, ka priekšs d t js un citas 

v l tas Domes amatpersonas, k  ar  izpilddirektors un citi 
Administr cijas darbinieki sa em atl dz bu par savu pien kumu pild šanu 
atbilstoši Noteikumiem par vienotu atl dz bas sist mu Smiltenes novada 
pašvald bas budžeta iest d s un apstiprin t  pašvald bas budžeta ietvaros. 

3. Groz ts Noteikumu 97. punkts par amatpersonu iedz vot ju pie emšanas 
laiku, izsl dzot no min t  punkta domes priekšs d t ju, jo turpm k 
domes priekšs d t ja vietnieka pie emšanas laikus regul s Noteikumu 
98. punktu.  

Saistošo noteikumu projekta 
iesp jam  ietekme uz pašvald bas 
budžetu 

Nav 

Saistošo noteikumu projekta 
iesp jam  ietekme uz 
uz m jdarb bas vidi pašvald bas 
teritorij  

Nav 

Saistošo noteikumu projekta 
iesp jam  ietekme uz 
administrat vaj m proced r m   

Instit cija, kur  priv tpersona var griezties saistošo noteikumu piem rošan  – 
Smiltenes novada pašvald bas administr cij  D rza iel  3, Smilten . 
Saistošo noteikumu izdošanas nerad s papildus slogu administrat vaj m 
proced r m. 
 

Normat vie akti, saska  ar kuriem  
Saistošie noteikumi sagatavoti 

Likuma „Par pašvald b m” 21.panta pirm s da as 1.punkts un 24.pants   

Inform cija par konsult cij m ar 
priv tperson m saist b  ar  Saistošo 
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Ikviens no mums ir spējīgs sa-
gādāt prieka un laimes mirkli
otram. Tad atcerēsimies par to
pēc iespējas biežāk, jo darot prie-
cīgākus citus, arī mēs paši kļūs-
tam priecīgāki! Jā, tieši šādu mēs
vēlējām nu jau aizejošo gadu.
Gadu mija ir pārdomu laiks, kas
bijis un kas būs.

Šogad ir nosiltinātas mājas
Abulas ielā 6, Dārza ielā 26, Lim-
bažu ielā10, Rīgas ielā 10 un
Rīgas ielā 8 projektā Daudzdzī-
vokļu dzīvojamās mājas Smiltenē,
energoefektivitātes paaugstināša-
nas pasākumi, ko līdzfinansēja
Eiropas Reģionālās attīstības
fonds.

Šogad risinājās būvdarbi arī
Palsmanes un Variņu pagastos.
ES līdzfinansētā projekta
„Ūdenssaimniecības infrastruktū-
ras attīstība Smiltenes novada Va-
riņu ciemā” otrās daļas ietvaros
Variņu ciemā realizēts projekts
”Ūdenssaimniecības infrastruktū-
ras attīstība Smiltenes novada Va-
riņu ciemā. Notekūdeņu attīrīša-
nas iekārtas BIO - 65”, kura ie-
tvaros atjaunotas notekūdeņu at-
tīrīšanas iekārtas. Būvniecības
kopējā vērtība 133478,93 EUR,
bez PVN. Līdz ar to ūdenssaim-
niecības darbi Variņos ir pabeigti,
to kopējā summa 515 445,72
EUR, bez PVN.

Arī projekta „Ūdenssaimniecī-
bas infrastrukūras attīstība Smil-
tenes novada Palsmanes ciemā.
Būvdarbi” ietvaros tiek veikta
esošā ūdensvada, kanalizācijas
spiedvada, kanalizācijas kolekto-

ra, kanalizācijas sūkņu stacijas un
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu re-
konstrukcija. 

Galvenais būvuzņēmējs abos
objektos bija SIA „Vidzemes
energoceltnieks”. Projekta vadību
īstenoja SIA „Smiltenes NKUP”.

Ir strādāts pie parādu samazi-
nāšanas. Ir noslēgtas vienošanās,
no kurām tikai dažas netiek pildī-
tas, daudzu parādnieku lietas no-
dotas tiesai. Priecājamies, ka vē-
rojama pozitīva tendence un pa-
rādi neaug. Tomēr dažiem klien-
tiem pagastos nav skaidrs, ka par
ūdeni ir jāmaksā un laiks, ka tas
vienkārši pienākas ir pagājis.

Ar šo gadu mēs nodrošinām
dzeramā ūdens un kanalizācijas
pakalpojumus visos novada pa-
gastos. Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisija apstiprinā-
ja ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu tarifu projektu  Smiltenes
novadā. Tarifa izmaiņas saistītas
ar apkalpes zonas palielināšanos
(pagastu pievienošanu), izmaksu
pieaugumu. Tarifi stājās spēkā
01.03.2014.

Pilsētas kopšanu uzlaboja un
atviegloja pērn iegādātie zāles
pļāvēji ”Husqvarna”. Šajā  rudenī
nopirktais kravas iekrāvējs būs
palīgs saimnieciskajiem darbiem
visā novadā.  

Ja sirds ar sauli vienu ceļu
sāks, tad Jaunais gads ar smai-
du pretī nāks! Lai Gaiši Ziemas-
svētki un bagāts Jaunais gads!

SIA „Smiltenes NKUP”

6.decembrī Smiltenē svinēja
Ziemassvētku egles iedegšanas
svētkus. Svētki tika sākti Smilte-
nes pilsētas Kultūras centrā ar
deju uzvedumu ”Pirms Ziemas-
svētkiem”, kurā bija iespēja ie-
skatīties ne tikai, kā svētkiem ga-
tavojas pie mums Latvijā, bet arī
uzzināt par citu valstu tradīci-
jām Ziemassvētku svinēšanā. Pēc
deju uzveduma pilsētas centrā ar
dažādām aktivitātēm sagaidīja
Karlsons ar brālīti, lai kopīgi ra-
dītu svētku sajūtu un iedegtu lielo
Ziemassvētku egli.

Deju uzvedumu „Pirms Zie-
massvētkiem” sagatavojuši ”Da-
dzīši” un ”Dadži”. Dejotāji uzve-
dumā izrādīja daļu savu no jauna
darināto tautas tērpu.

Egles iedegšanas svētkos bija
ieradies arī  Ziemassvētku vecītis,
kuram līdzi bija kārumu maiss.
Arī šogad Smiltenes jauniešu

dome bija sarūpējusi radošās dar-
bnīcas, kur varēja piedalīties ik-
viens svētku apmeklētājs. Rado-
šās darbnīcas notika veikala
„top!” telpās.

Šogad Smiltenes pilsētas Zie-
massvētku egle atceļoja no Bran-
tu pagasta „Irbītēm”. Egli pilsētai

dāvina īpašnieki Kristīne Brem-
ze, Uģis Dambis un Gvido Nei -
manis. Īpašs paldies viņiem!

Pilsētas un egles rotāšanai sa-
glabātas līdzšinējās tradīcijas, par
pamatu ņemot Smiltenes nova-
dam raksturīgo simbolu (rudzu-
puķi), novada ģērboņa un karoga
krāsas - rudzupuķu zilo un dzel-
teno, kā arī iesaistot citas krāsa,
lai pilsēta būtu koša, dzīvesprie-
cīga un krāsaina. 

Aicinām ikvienu Smiltenes
novada iedzīvotāju kopīgi radīt
svētku sajūtu, izrotājot un radot
īpašu Ziemas saulgriežu noskaņu
savās mājās, iestādēs un uzņēmu-
mos. Tikai kopā varēsim padarīt
novadu gaišāku un skaistāku,
radot svētku sajūtu sev, smiltenie-
šiem un pilsētas viesiem!

Arita Smalkā-Boriseviča,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Pašvaldībā
Novēlam Smiltenes novada iedzīvotājiem, mūsu darbinie-

kiem, klientiem un sadarbības partneriem-

Lai ziemas saulgriežu zvaigznes, ikvienam nes debesu gaišumu.
Lai nākamais gads ir bagāts ar labām 
domām, darbīgām dienām un priecīgiem atelpas brīžiem.
Lai mūsos mājo un valda godaprāts, neatlaidīga griba 
saprasties, paciest un palīdzēt.

/K.Apškrūma/

SIA Smiltenes NKUP

Grundzāles pagastā pabeigta 
projekta „ Brīvdabas trenažieri

Grundzālē” realizācija

Smiltenē iedegta svētku egle

20.novembrī āra trenažieru
laukumā Vecajā parkā notika
jaunu trenažieru atklāšana. Pro-
jekta II kārtā tika uzstādīti trīs tre-
nažieri – gurnu trenažieris, velo
trenažieris un līdztekas.

2012. gadā, pateicoties smilte-
nieša Alda Krasņicka iniciatīvai,
tika realizēts Lauku atbalsta die-
nesta (LAD) finansētais projekts
par āra trenažieru laukuma izvei-
di Smiltenē Vecajā parkā, projek-
ta nosaukums „Vecā parka brīv-
dabas trenažieru laukums” I
kārta. Izveidotais laukums guva
plašu Smiltenes pilsētas iedzīvo-
tāju atsaucību, līdz ar to arī nepie-
ciešamību pēc jauniem trenažie-
riem.Tāpēc, lai paplašinātu esošo
trenažieru klāstu, 2013. gadā
A.Krasņickis vēlreiz LAD iesnie-
dza projekta pieteikumu par trīs
trenažieru uzstādīšanu. Projekts
tika apstiprināts, un šā gada ok-
tobrī trenažieri tika uzstādīti.
Šobrīd kopā trenažieru laukumā
ir 13 trenažieri, kur ikviens var at-
rast sev piemērotāku.

Aldis Krasņickis:„ Priecē, ka

Smiltenes iedzīvotāji ir aktīvi un
izmanto trenažierus, un tieši tas ir
iemesls, kāpēc nepieciešama
jaunu trenažieru uzstādīšana un
laukuma pilnveidošana. Šobrīd
jau ir idejas tālākai attīstībai, un
viena būtiska lieta ir statīvs velo-
sipēdu novietošanai. Arī turpmāk
plānosim un meklēsim iespējas,
kā attīstīt āra trenažiera laukumu,
lai nodrošinātu iedzīvotājiem ie-
spēju kustēties un būt aktīviem.
Šajā kārtā uzstādījām arī līdzte-
kas, kas priecēs ielu vingrotājus.” 

Jāatzīmē, ka projekts tika ie-

sniegts biedrības „Abulas lauku
partnerība” izsludinātajā konkursā
un saņēma Lauku atbalsta dienesta
atbalstu. Biedrības ”Abulas lauku
partnerība” administratīvā vadītāja
Sveta Rozīte uzsver, ka šādi pro-
jekti ir nozīmīgs devums iedzīvo-
tājiem, lai pilnveidotos un attīstī-
tos. Arī turpmāk būs iespējams
realizēt šādus projektus, un priecē,
ka iedzīvotāji ir aktīvi un piedalās
projektu konkursos, un īsteno tos.

Arita Smalkā-Boriseviča,
Sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Sākot ar 26. novembri Smilte-
nes novada Tūrisma informācijas
centrā iespējams iegādāties Smil-
tenes novada 2015. gada kalendā-
ru. Tā dizainā izcelta Smiltenes
novada skaistā daba,  latviskās
vērtības un tradīcijas.

Kalendārā izmantotas galve-
nokārt Elīnas Kubuliņas-Vilnes
fotogrāfijas, kā arī Maritas
Mūzes, Santas Paegles un Smil-
tenes novada Tūrisma informāci-
jas centra arhīvu fotogrāfijas.

Modris Apsītis,
Smiltenes novada 

Tūrisma informācijas centra
Tūrisma speciālists

Izdots Smiltenes 2015. gada kalendārs

Vecā parka brīvdabas trenažieru 
laukumā jauni trenažieri

Atskats uz šo 2014.gadu!

Lai dažādotu iedzīvotāju
brīvā laika pavadīšanas iespējas
Grundzāles pagastā, tika reali-
zēts projekts „Brīvdabas trena-
žieri Grundzālē”. Projekta mēr-
ķis - uzstādīt publiski pieejamus
āra trenažierus un veicināt sa-
biedrības izpratni par fiziski ak-
tīva dzīvesveida būtisko nozīmi
jebkurā vecumā.

Projekta realizācija kļuva ie-
spējama, piesaistot Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai līdzfinansējumu. Pro-
jekta kopējās izmaksas ir EUR
3701,39, no tām EUR 2700.00
finansēja Eiropas Lauksaimnie-
cības fonds lauku attīstībai un
EUR 1001,39 ir pašvaldības līdz-
finansējums.

Projekta ietvaros ir iegādāti un
uzstādīti četri brīvdabas trenažie-
ri, kas izmantojami visām vecu-

ma grupām. Atbilstoši cenu ap-
taujas rezultātiem trenažierus pie-
gādāja SIA “Intersports”.

Trenažieri tika uzstādīti līdzās
bērnu rotaļu laukumam, lai pieau-
gušie, kas atveduši mazuļus rota-
ļāties, arī paši varētu fiziski izkus-
tēties. Blakus trenažieriem uzstā-
dīts koka soliņš, ko izgatavojuši
vietējie jaunieši.

Trenažieru laukuma atklāša-
nas pasākums notika 13.novem-
brī, tad sporta skolotājs un feld -
šere pastāstīja klātesošajiem par
katra trenažiera pareizu lietoša-
nu un nodarbinātajām muskuļu
grupām.

Projekta realizācijas beigu ter-
miņš ir 2014. gada 30.novembris.

Alda Zvejniece,
Grundzāles pagasta 

pārvaldes vadītāja

Smiltenes novada Dzimtsarak-
stu nodaļā novembra mēnesī re-
ģistrēti 8 jaundzimušie – Deivids–
Bilskas pagasts, Kitija – Grundzā-
les pagasts, Martins – Launkalnes
pagasts, Edgars – Palsmanes pa-
gasts, Melinda Greisa – Variņu pa-

gasts,  Hugo, Marisa, Eva – Smil-
tenes pilsēta.

Novembra mēnesī nodaļā re-
ģistrēti 18 miršanas gadījumi.
Miršanas apliecības izsniegtas 7
vīriešiem un 11 sievietēm. Miruši
14 – Smiltenes pilsētas iedzīvotāji,

1 – Smiltenes, Variņu, Raunas pa-
gasta un Rīgas pilsētas iedzīvotājs.

Kopumā līdz 2014. gada 9. de-
cembrim reģistrēti 142 jaundzi-
mušie un 145 miršanas gadījumi.

Dace Ērģele,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļa informē
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Šā gada 7. novembrī Smiltenes
novada dome un Valsts reģionālās
attīstības aģentūra noslēdza vie-
nošanos par Eiropas Savienības
fonda projekta Nr.3DP/3.2.2.2.0/
14/IPIA/VRAA/072 „Smiltenes
novada publisko interneta pieejas

punktu attīstība”
īstenošanu. 

Projekta realizā-
cija kļuva iespēja-
ma piesaistot Eiro-
pas Reģionālās at-
tīstības fonda līdz-

finansējumu „Infrastruktūra un
pakalpojumi” papildinājuma
3.2.prioritātes „Teritoriju pieeja-
mības un sasniedzamības veicinā-
šana” 3.2.2.pasākuma „IKT in-
frastruktūra un pakalpojumi”

3.2.2.2. aktivitātē „Publisko inter-
neta pieejas punktu attīstība”.

Projekta mērķis ir pilnveidot
10 esošos un izveidot 10 jaunus
publiskos interneta pieejas pun-
ktus (PIPP) Smiltenes novada te-
ritorijā, lai paaugstinātu piekļu-
ves iespējas internetam pēc ie-
spējas plašākām sabiedrības gru-
pām, nodrošinot piekļuvi publis-
kās pārvaldes un komercsabied-
rību piedāvātajiem elektroniska-
jiem pakalpojumiem un informā-

cijai, lai veicinātu iedzīvotāju ie-
kļaušanos sabiedrības sociālajos,
ekonomiskajos un kultūras pro-
cesos un uzlabotu viņu dzīves
kvalitāti.

Projekta ietvaros kopumā tiks
pilnveidoti 10 PIPP ar pieeju da-
tortehnikai, kā arī izveidots 1PIPP
ar pieeju datortehnikai un pieeju
bezvada interneta piekļuves zonai,
kā arī 9 PIPP ar pieeju bezvada in-
terneta piekļuves zonai. 

Projekta kopējās plānotās iz-

maksas ir 57122,35 EUR, no
kurām Eiropas Reģionālās attīstī-
bas fonda līdzfinansējums ir
48554,00 EUR, Valsts budžeta
dotācija ir 1285,25 EUR un Smil-
tenes novada domes finansējums
7283,10 EUR.

Projektu plānots īstenot līdz
2015.gada jūnijam.

Lita Kalniņa,
Attīstības un plānošanas nodaļas

Projektu vadītāja

Smiltenes novadā notiks publisko interneta pieejas punktu attīstība

Smiltenes novada Pašvaldības
policija aktīvi iesaistās zivju re-
sursu aizsardzībā, kā rezultātā arī
šā gada aprīlī tika uzsākta projek-
ta „Zivju resursu aizsardzības pa-
sākumi Smiltenes novada ūdens-
tilpēs” īstenošana. Projekta mēr-
ķis – zivju resursu aizsardzība un
maluzvejniecības samazināšana
Smiltenes novada ūdenstilpēs,
pilnveidojot materiāltehnisko no-
drošinājumu un piesaistot papil-

du cilvēku resur-
sus zivju nārsta
laikā. 

Projekta aktua-
litāti noteica tas,
ka pārsvarā pretli-
kumīgā zveja no-

tiek tieši diennakts tumšajā laikā,
kas radīja grūtības konstatēt pār-
kāpējus. Lai atvieglotu ūdenstil-
pju uzraudzību un kontroli¨, pro-
jekta ietvaros tika iegādāta termo-
kamera un divas GoPro videoka-
meras ar stiprinājumiem. Šis ma-
teriāltehniskais nodrošinājums
Smiltenes novada Pašvaldības
policijai ļauj veikt efektīvu pārkā-
pēju novērošanu un aizturēšanu,
kā arī ļauj iegūt pierādījumus –

video materiālu pārkāpumu izda-
rīšanas un/vai pārkāpēju aizturē-
šanas brīdī. Iegūtos video un foto
materiālus atbilstoši normatīvo
aktu prasībām Pašvaldības polici-
ja atspoguļos plašsaziņas līdzek-
ļos un medijos.

Viena no projekta aktivitātēm
bija arī nārsta vietu uzraudzība.
Rudens periodā Vecpalsas un
Rauzas upēs (aptuveni 24 km
garā posmā) ir vairākas taimiņu
un foreļu berzes vietas, kur to po-
pulāciju regulāri apdraud malu -
zvejnieki. Īpaši aizsargājamo
zivju – taimiņu un nēģu – dabis-
kās populācijas palielināšanai
Smiltenes novada ūdenstilpēs
tika algoti Zemessardzes darbi-
nieki, kas nodrošināja šo vietu
uzraudzību un apsardzi. Nārsta
vietu fiziskā apsardze saskaņā ar
projektu notika diennakts tumša-
jā laikā, ierīkojot stacionārus
posteņus, kas bija izvietoti 21
nakti pēc kārtas. Posteņos strādā-
ja gan Zemessardzes darbinieki,
gan Smiltenes novada Pašvaldī-
bas policijas darbinieki. 

Projekta realizācija kļuva ie-
spējama, piesaistot Zivju fonda
līdzekļus. Projekta kopējās iz-
maksas ir 6336,28 EUR. 100%
no projekta finansē Zivju fonds. 

Lita Kalniņa,
Attīstības un plānošanas

nodaļas
Projektu vadītāja

Noslēdzies projekts 
„Zivju resursu aizsardzības pasākumi

Smiltenes novada ūdenstilpēs”

Piedalies akcijā 
„Radīsim Ziemassvētku noskaņu

Smiltenes novadā”
Smiltenes novada dome aici-

na ikvienu juridisku un fizisku
personu piedalīties akcijā „Ra-
dīsim Ziemassvētku noskaņu
Smiltenes novadā”, kuras mēr-
ķis ir, iesaistot iedzīvotājus,
radīt Ziemassvētku un Jaunā
gada noskaņu Smiltenes nova-
dā katram savā mājā, dārzā,
pagalmā, darbavietā ar kvalita-
tīviem un oriģināliem rotāju-
miem.

Aicinām novada iedzīvotājus
un uzņēmējus aktīvi iesaistīties
akcijā „Radīsim Ziemassvētku
noskaņu Smiltenes novadā” un
kopīgi gan pilsētā, gan visā nova-
dā radīt svētku noskaņu, izrotājot
dzīvojamo ēku fasāžu, pagalmu,
dārzu, skatlogu, kā arī sabiedris-
ku objektu Ziemassvētku nofor-
mējumos.

Izvērtējamos svētku noformē-
jumus akcijai var pieteikt no
2014. gada 28. novembra līdz 28.
decembrim Smiltenes novada
domē personīgi ( Dārza ielā 3,
Smiltene, Smiltenes novads),
sūtot uz Smiltenes novada domes
Attīstības un plānošanas nodaļas
Ainavu arhitektes e-pastu
baiba.cirule@smiltene.lv vai zva-
not pa tālruni 64707571. Pietei-
kumā norādot pieteiktā objekta
adresi, īpašnieka vārdu, uzvārdu
vai juridiskas personas / uzņēmu-
ma nosaukumu, objekta fotogrā-
fiju un kontakttālruni.

Akcijas vērtēšanas komisijai ir
tiesības vērtēt arī akcijai nepie-
teiktos objektus, ja to noformēju-

ma izpildījums rada īpašu Zie-
massvētku noskaņu un uzlabo
pilsētas tēla vizuālo kvalitāti.

Labāko noformējumu autori
tiks noteikti pēc iedzīvotāju bal-
sojuma rezultātiem un Smiltenes
novada domes apstiprinātās
darba grupas vērtējuma. Balsot
iedzīvotāji varēs Smiltenes nova-
da mājas lapā www.smiltene.lv
un Sociālā vietnē draugiem.lv
Smiltenes novada lapā no 30. de-
cembra līdz 2015. gada 9. janvā-
rim. 

Būtiskākie kritēriji, izvērtējot
objektus: 

l Pirmais iespaids;
l Noformējuma atbilstība

Ziemassvētku specifikai un no-
skaņai;

l Noformējuma idejas oriģi-
nalitāte, kvalitāte un kompozī-
cija;

l Noformējuma materiālu pie-
lietojums un krāsu risinājums;

l Noformējuma saderība ar
ēkas arhitektūru un apkārtējo
vidi;

l Noformējumā izmantotie
latviskie akcenti.

Akcijas uzvarētāji un labāko
noformējumu autori tiks sumināti
2015. gada janvārī ar Smiltenes
novada domes atzinību un īpaši
šai akcijai veidotu gaismas deko-
ru ar rudzupuķes motīvu.

Baiba Cīrule,
Ainavu arhitekte

Kultūra / Tūrisms

23. novembrī Latvijas vēstnie-
cība Igaunijā piedalījās gadskār-
tējā Ziemassvētku labdarības tir-
dziņā, kurā savāktie līdzekļi tiks
izmantoti atbalsta sniegšanai
bērnu, ģimeņu un sociālajiem

centriem, kā arī Igaunijas Pārtikas
fondam. 

Tirdziņa dalībniekiem un
viesiem tika piedāvāti Smilte-
nes novada, Blomes pagasta
lauku mājas ”Donas’’ saimnie-

ces Ilzes Briedes ceptā rudzu
maize un daudzveidīgie aizdari,
SIA ”Ozolu maizes’’ gardās pi-
parkūkas, kas uz Ziemassvēt-
kiem ir ļoti iecienītas katrā
mājā, kā arī citi Smiltenes nova-
da un Vidzemes reģiona labumi,
ar ko mēs varam lepoties -
medus, kūpināta gaļa, eņģelīši

no keramikas darbnīcas u.c.
Vēstniecība piešķīra balvas iz-
lozei un vairāksolīšanai.  

Modris Apsītis,
Smiltenes novada Tūrisma in-

formācijas centra
Tūrisma speciālists

Latvijas lauku labumi Ziemassvētku labdarības tirdziņā Tallinā
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Smiltenes pilsētas Kultūras
centrā notiks labdarības

koncerts

2014.gada 23.novembrī Smil-
tenes pilsētas Kultūras centrā
visas dienas garumā norisinājās
Smiltenes novada amatierteātru
skate, kurā skatītājiem un žūrijai
bija iespēja vērot sešus iestudē-
jumus, kas katrs bija iestudēts
citā žanrā un, pateicoties režiso-
ru un aktieru meistarībai, neat-
kārtojams.

Skati atklāja Mēru amatier-
teātris ar nemirstošu teātra vēr-
tību M.Zīverta lugu ”Minhau-
zena precības”, režisore Ingrīda
Sovere. Kā nākamais bija ska-
tāms Smiltenes pagasta ama-
tierteātra ”Trīnis” humora pilnu
situāciju uzvedums ”Teātra pu-
tekļi”, kas sastāvēja no A.Grī-
nieces ”Ziņu dienests strādā”
un A.Birbeles ”Sapņu pludma-
le” darbu fragmentiem, režisore
Anita Bērziņa. Teātra zālē ska-
tītājus priecēja Palsmanes ama-
tierteātris ”Randiņš”, kurš šajā

gadā ar savu iestudējumu -
fragmentu no A.Lindgrēnas
darba ”Karlsons ir labākais”
bija īpaši padomājis par pašu
mazāko teātra auditoriju. Izrādi
papildināja D.Purvlīces mūzika
un dziesmu teksts, režisore Zi-
naida Bērza.

Ar vēsturisku, smeldzīgu un
aizdomāties rosinošu izrādi
šogad savi pieteica Blomes ama-
tierteātris, iestudējot A.Jurgenas
atmiņu stāstu ”Austras grāmata”,
režisore Gita Skadiņa.

Par jaunas meitenes pārdzīvo-
jumiem psihiatriskajā klīnikā,

kuras sarunu rezultātā tiek ietek-
mēti visi klīnikas pacienti, vēstī-
ja Brantu pagasta amatierteātris
”Sandals” izrādē ”Veronika grib
mirt”, kas veidota pēc P.Koelju
stāsta motīviem, režisore Liene
Strazdiņa. Skates dienas izskaņā
ar savu vasaras brīvdabas izrādi
uzstājās Smiltenes Tautas teātris –
A.Brigadere ”Sievu kari ar Belce-
bulu”. Režisors Agris Māsēns.

Jāpiebilst, ka aktrises veselī-
bas dēļ skatē nestartēja Grundzā-
les amatierteātris ”Cik Jaudas”,
kuri bija plānojuši piedalīties ar
A.Bankas darbu „Kredīts”. Reži-
sore Dzintra Medne. 

Visas izrādes noskatījās un ar
kolektīviem pārrunāja pieaicinā-
tie teātra konsultanti Gulbenes
Tautas teātra režisore Edīte Siļ-
ķēna, režisors un aktieris Valdis
Lūriņš un amatierteātru eksperte
Dace Vilne.

Uz Vidzemes reģiona ama-

tierteātru skati no Smiltenes
novada tiek izvirzītas trīs izrā-
des:

Smiltenes Tautas teātris ar
izrādi „Sievu kari ar Belcebulu”
(A.Brigadere), režisors Agris
Māsēns.

Blomes amatierteātris ar iz-
rādi „Austras grāmata” (A.Jur-
gena), režisore Gita Skadiņa;

Palsmanes amatierteātris
„Randiņš” ar izrādi „Karlsons
ir labākais” (A.Lindgrēna), re-
žisore Zinaida Bērza.

Smilteniešus iepriecinot,
varam jau tagad piebilsts, ka
Vidzemes reģiona amatierteātru
skate notiks Smiltenes pilsētas
Kultūras centrā 2014.gada
martā. Lūdzam sekot līdzi turp -
mākai informācijai.

Iveta Gutāne,
Kultūras pārvaldes 

administratore

Turi Latviju dziļi ieslēgtu savā 
sirdī.

Turi to kā lielāko dārgumu, 
ko nedrīkst pazaudēt.
Jo, zaudējis Latviju, tu zudīsi pats. 

(Jānis Jaunsudrabiņš)

28. novembrī Smiltenes pen-
sionāru klubiņa telpās notika
biedrības „Smiltenes Mākslinie-
ku apvienības” pirmais organizē-
tais pasākums „Latvijai – manai
tēvzemei”, kas tika rīkots par
godu Latvijas 96.gadadienai. 

Tumšajā vakarā visiem ap-
meklētājiem ceļu rādīja gaišas
sveču liesmiņas, un arī pasākums
tika sākts ar patiesi gaišām emo-
cijām, vispirms aicinot sadoties
rokās un vienoties kopīgā valsts
himnā. 

Sanākušos priecēja skaistās
floristikas kompozīcijas, kuras
bija izveidojuši Palsmanes pa-
matskolas skolēni.

Arī tālāk klātesošie varēja
dziedāt līdzi pazīstamām patrio-
tiskām latviešu dziesmām, kuras
ar muzikālo pavadījumu izpildīja
Palsmanes pamatskolas teātra

pulciņš (vadītaja
Iveta Reinsone).
Neizpalika nelie-
las oriģinālas teāt-
ra etīdes, kas spēja
gan sasmīdināt,
gan likt pārdomāt
patiesās vērtības.

„ S m i l t e n e s
Māk slinieku ap-
vienību” sveikt
bija ieradies Smil-
tenes novada do -
mes priekšsēdē-
tājs Gints Kukai-
nis, kurš vēlāk kopā ar pensionēto
skolotāju Ēvaldu Apīni prata ie-
interesēt jauniešus, meklējot un
rodot atbildes uz dažādiem ak-
tuāliem jautājumiem, piemēram,
kas ir gudrība un kāda ir mūsu
dzīves jēga.

Savukārt Smiltenes novada
dzejnieki iepazīstināja apmeklē-
tājus ar savu jaunāko dzeju, vel-
tītu mūsu dzimtenei.

Noslēgumā jaunieši no Smilte-
nes Centra vidusskolas izspēlēja
skolotājas un dzejnieces Ivetas
Reinsones dzejoli, kas bija kā
veltījums viņai, un tas bija ļoti sa-

viļņojošs brīdis gan pašai autorei,
gan  klausītājiem.

Vakara otrajā daļā sekoja pār-
runas pie tējas tases visiem inte-
resentiem. Paldies visiem, kuri at-
nāca un piedalījās!

Nākamais biedrības „Smilte-
nes Mākslinieku apvienība” rīko-
tais pasākums - „Radošās darbnī-
cas” notika 11.decembrī Smilte-
nes novada bibliotēkā.  Pasākuma
laikā tika veidoti interesanti sveč-
turi no dabas un floristikas mate-
riāliem.

Elīna Kubuliņa – Vilne

„Smiltenes Mākslinieku apvienība”
godina Latviju 96. gadadienā

Aizvadīta Smiltenes novada amatierteātru skate 2014

13.decembrī notiks 
Ziemassvēktu tirdziņš

Ziemassvētki ir brīnumu un la-
bestības laiks, kad dāvināšana un
došana kļūst par cilvēka eksisten-
ces  un sajūtu nozīmīgāko daļu.
Ikviens vēlas kļūt kaut par kripa-
tiņu labāks. Tieši tāpēc šajā svēt-
ku gaidīšanas laikā, Smiltenes
pilsētas Kultūras centrs un VIP
„Ieviņa” aicina ikvienu pilsētas
iedzīvotāju un viesi 13.decembrī
plkst. 17.00 Smiltenes pilsētas
Kultūras centrā uz Labdarības
koncertu, kura ienākumi tiks zie-
doti Smiltenes novada bērniem ar
īpašām vajadzībām. 

Ar saziedoto naudu palīdzēsim
gan Elzai, kurai nepieciešama rei-
terterapija, gan Zanei un Akse-
lam, kuriem ik mēnesi nepiecie-
šami speciāli ādas kopšanas lī-
dzekļi, gan arī Elizabetei, kurai
jāiziet kārtējais rehabilitācijas
kurss sanatorijā un jādodas uz
Tallinu, lai apmeklētu īpašu tre-
nažieri. Tāpat plānots, ka no sa-

ziedotās naudas varēs iepriecināt
arī citus Smiltenes novada bērnus
ar īpašām vajadzībām – organizē-
jot īpaši viņiem veltītu pasākumu. 

Gaidāmajā Labdarības koncer-
tā uzstāsies VIP „Ieviņa”, TDK
„Dadži” un „Dadzīši”, JK „Vidze-
mīte”, Smiltenes Mūzikas skolas
audzēkņi, Smiltenes Jauniešu
dome un ciemiņi no Valmieras
Pārgaujas sākumskolas. Par īpa-
šām dāvaniņām bērniem būs parū-
pējušās meitenes no TLMS „Smil-
tene” un rūķi no „top!” centra.

Lūgums katram koncerta ap-
meklētājam ņemt līdzi mājās sa-
gatavotu labo domu vai novēlēju-
mu kartiņu, kas iesieta dzīparā
vai dzijas pavedienā, lai no tiem
kopīgi veidotu sirds siltu atziņu
kamolu. 

Ilze Jēkabsone,
Smiltenes pilsētas Kultūras

centra vadītāja

13.decembrī no plkst. 8.00 -
15.00 Smiltenes centrā notiks ik-
gadējais ZIEMASSVĒTKU TIR-
DZIŅŠ. Aicinām ikvienu iepir-
kties gribētāju! Tirdziņā aicinām
piedalīties ar amatniecības, lauk-
saimniecības, pārtikas precēm,
t.sk. ar vieglajiem alkoholiska-
jiem dzērieniem (alu, sidru, kars-
tvīnu) un suvenīriem ar Ziemas-
svētku simboliku.

Gadatirgus tiek organizēts sa-
skaņā ar 26.05.2011. “Saistoša-
jiem noteikumiem Nr.6/11 “Par
ielu tirdzniecību un tirgus statusa
piešķiršanas kārtību Smiltenes
novadā”.

Tirgotājiem iepriekš jāpiesa-
kās saskaņā ar 2014.gada 20.no-
vembra Smiltenes novada domes
Finanšu un attīstības jautājumu
pastāvīgās komitejas sēdē apstip-
rināto „Ziemassvētku tirdziņa
Smiltenē 2014.gada 13.decembrī
organizēšanas kārtību”, aizpildot
pieteikuma veidlapu. Pieteikša-
nās līdz 9.decembrim, aizpildot

pieteikuma veidlapu un nosūtot
to pa pastu (Dārza iela 3, Smilte-
ne, Smiltenes novads, LV-4729),
iesniedzot personīgi vai nosūtot
pa e-pastu: tirgus@smiltene.lv.
Pieteikuma veidlapa un saistošie
noteikumi pieejami Smiltenes no-
vada mājas lapā www.smiltene.lv
sadaļā ”Tirgus”.

„Reģistrēto tirgotāju saraksts”
un „Reģistrācijas shēma”  mājas
lapā www.smiltene.lv  12.decem-
brī.  Pašvaldības nodeva jāmaksā
tirgus dienā, saskaņā ar
19.04.2011 saistošajiem noteiku-
miem Nr. 7/11 ”Par pašvaldības
nodevu par tirdzniecību publiskās
vietās Smiltenes novadā”.

Vietas tiks ierādītas 13.decem-
brī no plkst. 6.00. Sīkāka informā-
cija pa tel.: 29344669 vai
64774844.

Uz tikšanos tirdziņā!

Arita Smalkā-Boriseviča,
Sabiedrisko  attiecību 

speciāliste

Latvijas brīvības cīņās kritušo
varoņu piemiņas dienā visā Lat-
vijā tiek iedegtas neskaitāmas
sveces. 11. novembrī savu gais-
mas ceļu pie skolas karoga veido-
ja arī pirmsskolas grupu audzēkņi

un skolēni. Pašu gatavotajos
svečturos iedegtās liesmiņas līdz
pat vēlai novakarei mirdzēja va-
ronīgo karotāju piemiņai. 

Pievakarē skolā viesojās Na-
cionālo bruņoto spēku atvaļinā-

tais virsseržants Gints Svika, lai
audzēkņiem pastāstītu gan par
vēsturiskajām cīņām, gan par
mūsdienu karavīriem nepiecieša-
majām prasmēm un rakstura īpa-
šībām.  Pensionētais karavīrs rā-

dīja, kā pareizi iekurināt
ugunskuru, kā malkas paga-
les liekamas, ja lielāks sil-
tums jāiegūst. Bērni jautāja
par ieročiem un dienestu
mūsdienu armijā, uzzināja,
ka pirmās iemaņas stipram
un atbildīgam karavīram ie-
gūstamas jaunsargos un ze-
messargu rindās, izvērtējot
savus spēkus un saprotot,
vai profesionālais dienests ir
tas, ko viņi var un vēlas.

Paldies par mums veltīto
laiku!

Ināra Grundāne,
Launkalnes sākumskolas

audzēkņu un skolotāju
vārdā

Lāčplēša diena Launkalnes sākumskolā
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Izglītība

AFS ienāca manā dzīvē tajā
brīdī, kad mēs uzņēmām Jutiņu
jeb Jutamas no Taizemes un vā-
cieties – Šarloti un Katharinu. Tas
mani pamudināja pieteikties sti-
pendiju konkursam 2011.gadā, lai
varētu mācīties Vācijā. Tomēr
liktenis lēma doties uz Dāniju

nevis Vāciju. Un tas ir vislabā-
kais, kas varēja notikt. Es ieguvu
mīļu, klasisku dāņu ģimeni Ras-
mussen un neaizmirstamu gadu
kādā vidusmēra dāņu pilsētiņā –
Holbæk. Šoreiz vairāk par to, kā
tas ir būt ex-apmaiņas studentam.
Apmaiņas gads nebeidzās tad,
kad pamāj pēdējo atā! klasei, ap-
skauj pēdējo reizi savu otro
mammu un tēti… Tas turpinās vēl
pat pēc vidusskolas beigām, arī
manā gadījumā. Kā bijušais vies-
skolēns, es nekur nejūtos pilnīgi
kā mājās, jo daļiņa no manis
vienmēr ir kaut kur citur – esot
Dānijā, daļa no manis vienmēr ir
Latvijā, Smiltenē. Tā ir pievieno-
tā vērtība, iegūstot mājas citā pa-
saules daļā un pazīstot cilvēkus
no visiem pasaules kontinentiem.

Droši varu teikt, ka AFS ap-
maiņas gads Dānijā ietekmēja
manu izvēli, kur mācīties tālāk un
par ko mācīties tālāk. Šobrīd stu-
dēju Kopenhāgenas Biznesa aka-
dēmijā, 1.y kursā mārketinga me-
nedžmentu. Studijas Eiropas Sa-
vienības pilsoņiem ir bezmaksas.
Doma studēt ārzemēs kā pilna
laika studentam un tieši Dānijā

man jau radās apmaiņas gada
laikā, tomēr tā nopietnāk par to
aizdomājos tieši pirms viena
gada. Noteikti varu pateikties arī
savai dāņu ģimenei, kura atbalstī-
ja, palīdzēja un arī pirmo mēnesi
izmitināja pie sevis.

AFS apmaiņas gads pilnībā iz-
mainīja manu perspektīvu – es
sāku lasīt ziņas citādāk, izmanto-
ju AFS ”tīklu” mācību nolūkiem
un, protams, ieraudzīju arī Latvi-
ju un savas mājas citādāk. Pēkšņi
notikumi pasaulē ietekmē tā, it kā
tas notiktu ar mani pašu.  

AFS iemācīja novērtēt to, kas
man ir un to, ko es vēlos sasniegt;
izmainīja manu priekšstatu par to,
kāda persona es vēlos kļūt un
kādu ceļu dzīvē iet. 

Izdevību būt apmaiņas studen-
tam, vai vismaz uzņemt apmaiņas
studentu vajadzētu izmantot ik-
vienam. Un, ja ir bail, vienīgais,
ko varu piebilst ir – visi smaida
vienā valodā un, kā zināms, labā-
kais veids, kā samaksāt par skais-
tu mirkli irsmaidīt un no sirds
priecāties par to! 

Dita Pētersone

Notvertais mirklis – PīlādzītīAFS Smiltenes  „šūniņas” ziņas

AFS apmaiņas gada nozīme manā
dzīvē jeb kā AFS mainīja manu dzīvi

Cik dvēseliski bau-
dāms mirklis, kad
Mūsu Latvijai atzīmē-
jām Dzimšanas dienu!
Baltās blūzes, pie-
spraustie Latvijas karo-
dziņi, smaidīgās bērnu
sejas un čalas, kas
trauksmaini satricina
bērnudārza „Pīlādzītis”
mūzikas zāli, kur tūliņ
sāksies svētku koncerts.
Bērnu un pedagogu ga-
tavots krāšņs, priekšne-
sumiem bagāts (dziesmām un dze-
joļiem) svētku koncerts. No pavi-
sam maziņa – 1,5 gadus veca bēr-
niņa līdz 7-gadīgam –, kā augstā-
kās priedes pār Latviju visi stāvēja
kājās, izdzirdot Latvijas himnu. To
redzot, ne vienam vien acīs būtu
sakāpušas asaru pērlītes.

Tik skaistu, tīru, baltu, gaišām
domām notvertu mirkli – es noķē-
ru. Ikviens pīlādzēns zināja, ko
mēs šajā dienā svinam bērnudār-
zā. Un visi arī saucām – daudz lai-
mes Tev mana Latvija Dzimšanas
dienā! Aiz laimes gribas gavilēt –
mēs esam visīstākie patrioti savā
zemē. Pēc 20, 30 vai 50 gadiem –
mēs šos mūsu valsts patriotus su-
mināsim lielāka mēroga Latvijas
dzimšanas dienas sumināšanas pa-
sākumos. No viņiem izaugs tādi
vīri…kā tautasdziesmā teikts –

apaļš puika es uzaugu!
Esam mēs bagāta tauta – ar

mūsu tautasdziesmu krājumiem,
latviešu komponistu sarakstītām
dziesmām, tautas tērpiem, latvju
rakstiem un zīmēm, pašu lasītām
tējām, savārītām zaptēm, gudriem
un viediem cilvēkiem, kas zina,
māk, prot un dara. Arī mūsu Pīlā-
dzīša skolotājas ļoti labi māk, zina
un prot bērniem iemācīt daudz,
ļoti daudz. Koncerts to apliecināja,
un milzīgs paldies manām kolē-
ģēm – Anitai, Elitai un Valdai,
kuras bērnus ir ievedušas mūzikas
pasaulē un sagatavojušas bērniem
skaistus svētkus ne tikai šoreiz, bet
vienmēr! Paldies grupu skolotā-
jām, metodiķei Ilvai par notverto
mirkli dvēselei!

Ieva Klāva –Bunga, 
Sporta skolotāja

Aktualitātes Palsmanes PII

Sagaidot Latvijas dzimšanas
dienu, Smiltenes Trīs pakalnu sā-
kumskolas skolēni un pedagogi
daudz mācījās un strādāja, lai pa-
rādītu patiesu mīlestību savai
dzimtenei. 

Svētku nedēļa iesākās ar tradi-
cionālo pirmklasnieku budēļu gā-
jienu pa skolu Mārtiņdienā. Arī
pirmsskolēni bija tērpušies mas-
kās, skandināja tautasdziesmas,
sarunājās ar čigānieti un gāja ro-
taļās.

Otrdiena, 11.novembris, atne-
sa daudzas uzvaras gan pašiem
pār sevi, gan pār citu skolu ko-
mandām novada tautasbumbas
sacensībās. No mūsu skolas tajās
piedalījās 6 komandas, teju 50
skolēnu. Visas komandas bija sa-
dalītas 3.- 4. klašu divās apakš-
grupās un 5.- 6. klašu divās
apakšgrupās. Četras no mūsu ko-
mandām iekļuva finālos, lai cīnī-
tos par godalgām. Kā atzīst sporta
skolotāja Laila Cīrule - visas spē-
les bija sīvas. Uzvaras tika izcīnī-

tas ar dažu punktu pārsvaru.
Mūsu 6. klašu zēnu komanda ar
Variņu zēniem par iekļūšanu ”lie-
lajā” finālā spēlēja pat pagarinā-
jumu. Prieks, ka visas mūsu ko-
mandas cīnījās ar lielu degsmi un
pašatdevi. Smiltenes Trīs pakalnu
sākumskolas komandas panāku-
mi bija šādi:

3.- 4. klašu grupā:
2.vieta 4.klašu komandai. Tajā

spēlēja Tomass Džuibe, Eduards
Svīķis, Kristers Stūris, Emīls
Āboltiņš, Toms Zvaigzne, Krista
Lāce, Madara Celma, Agnese
Jaunmuktāne, Anda Jaunmuktāne,
Laine Aleksējeva.

3.vieta 3.klašu komandai.Tajā
spēlēja Regnārs Tamms, Jorens
Miķelsons, Kārlis Briedis,
Eduards Putrālis, Tomass Veis-
manis, Madara Buldure, Alise
Zvejniece, Marta Kulberga, Patrī-
cija Zoltnere.

5.-6.klašu grupā:
1. vieta 6.klašu zēnu koman-

dai. Tajā spējēja Roberts Kun-

dziņš, Roberts Kaļickis, Rūdolfs
Muižnieks, Olafs Putrālis, Jānis
Sausais, Daniels Blāķis, Ričards
Brencis, Agris Bārda.

2. vieta 6.klašu meiteņu ko-
mandai.Tajā spēlēja Diāna Ģēr-
mane, Kristīne Būce, Amanda
Hirte, Ance Zvejniece, Annija
Bārdiņa, Elizabete Mežiele,
Amanda Slupska.

Ceturtdiena pieteica sevi ar
spēli „Es mīlu Tevi, Latvija!”, kas
notika divās vecuma grupās. 2. un
3. klašu  komandas erudīciju rādīja
pa dienu, bet vakarā ļoti interesan-
tajā pasākumā zinībām mērojās 4.
– 6. klašu jauktās komandas. Iegu-
vēji bija visi. Netrūka smieklu,
dziesmu, humora, pat lielā Laimes
rata, kurš griezās tikai horizontālā
stāvoklī. 

Visas nedēļas garumā iepazi-
nām senos darbarīkus, pētījām, kā
runājuši un kādus vārdus ikdienā
lietojuši mūsu vecvecvecāki. Ļoti
interesanti bija iedomāties un iz-
tēloties, kas ir bezmēns, gapele
vai porūzis.

Piektdienā, 14.novembrī, ar
dziesmām un pašsacerētiem dze-
joļiem visi kopā svinējām dzim-
šanas dienu mūsu mīļajai Latvi-
jai. Ja arī ikdienā mēs skaļi nesa-
kām, cik ļoti mīlam savu Latviju,
tad svētkos par to liecina gan
skaisti izdekorētā skola un tās ap-
kārtne, gan baltās blūzes un svēt-
ku tērpi, gan sarkanbaltsarkanā
lentīte pie apģērba, gan labi pa-
veiktie darbi.

Vita Leite,
Smiltenes Trīs pakalnu 
sākumskolas direktores

vietniece izglītības jomā 

Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas
uzvarām bagāta nedēļa Palsmanes pagasta pirmssko-

las iestādei aizejošais gads ir bijis
darbīgs un interesantiem notiku-
miem bagāts. Kā lielākais un il-
gākais  notikums bija blakus
esošā mežiņa projekts. Šis pro-
jekts tapa sadarbībā ar pašvaldī-
bu, vecākiem un darbiniekiem. 

Izmantojot vietējos resursus
un labo gribu, esam ierīkojuši pa-
gastam piederošajā  mežiņā cietā
seguma taku. Pirmsskolas saime
taku izmanto pastaigām, sporta
aktivitātēm, velo braukšanas ie-
maņu un ceļa drošības noteikumu
apguvei. Katra grupiņa vāca
dabas materiālus, lai pavasarī bla-
kus izveidotai takai taptu pēdu
masāžas taciņa. 

Iestādes kolektīvs priecājas
par izdarīto, jo tagad ir sakopta,
droša un bērniem draudzīga vide
āra aktivitātēm. Mežiņa  zaļo rotu
iestāde papildināja ar ciedru prie-
dītēm un eglīti. 12.decembrī ie-
stādes lielie un mazie dosies  cie-
mos pie savas Ziemassvētku eg-
lītes ar sarūpētām dāvanām meža
draugiem  un  iedegs pirmās  sve-
cītes mazajā  eglītē.  Gandarī  ko-
pīgi padarītais darbs, līdzcilvēku
pozitīvā attieksme. Iestādes ko-

lektīva vārdā vēlamies teikt sir-
snīgu un lielu paldies  vecākiem
par darbu mežiņa sakopšanā, par
nepieciešamās  tehnikas sarūpē-
šanu un izmantošanu. 

Paldies Palsmanes pagasta pār-
valdei un Smiltenes novada domei
par transportu un  seguma materiā-
liem. Lai arī turpmāk mums visiem
ir sapratne, sadarbība un vēlme
meklēt iespējas palīdzēt!

Visbaltākie sniegi ir tie, kas bēr-
nam uz plaukstas krīt.

Un tas jau nekas, ka snieg vien
šodien, un varbūt vēl rīt.

Vistīrākās domas ir tās, kas
bērna sirsniņā dzīvo.

Mazas rociņas apskauj ziedu, un
kauslapās sniegpārslu mīļo.

Visbaltākie sniegi ir tie, kas ma-
zulim smieties liek.

Visbaltākie esam, kad dodam,
kaut pašiem daudz nepaliek.

Viss balts. Ar sniegbaltu sveci
drīz Svētvakars atkal būs klāt.

Lai protam visbaltākos vārdus
kā cerību dāvāt un krāt. 

(L.Vištarte)

Birute Mežale,
Palsmanes pagasta pirmsskolas

izglītības iestādes vadītāja
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11. novembris ir nozīmīga diena, gan Latvijas,
gan pasaules vēsturē. 11.novembris pasaulē ir
Piemiņas diena, kurā piemin Pirmā pasaules
kara beigas un visus 20.gadsimta karos kritušos.
Latvijā tā ir Lāčplēša diena.

Šogad aprit 100 gadi kopš Pirmā pasaules kara
sākuma. Tas ilga 4 gadus un 4 mēnešus, karā iesais-
tījās 38 valstis. 1918.gada 11.novembrī, plkst.11 tika
noslēgts Kompjeņas pamiers un karadarbība bei-
dzās. Pasaulē šogad 11.novembrī notiek dažādi pa-
sākumi, kuros tiek runāts par mieru un cilvēku at-
bildību tajā.

Latvijā 11. novembris ir nozīmīgs ar Pārdaugavas
atbrīvošanu no bermontiešiem, ko Latvijas armija īs-
tenoja 1919.gada 11.novembrī. Katru gadu šajā
dienā mēs pieminam visus Brīvības cīņās kritušos.

Šobrīd, mūsu kaimiņvalstī Ukrainā notiekošais
liek domāt arī par mūsu drošību. Latvijai un katram
tās iedzīvotājam ir svarīgs miers un drošības sajūta,
dzīvojot savā dzimtajā zemē. Tāpēc 11. novembris
ir diena, kurā varam godināt un atcerēties visos karos
kritušos cilvēkus, aizdedzināt svecītes un uz mirkli
aizdomāties par savām vērtībām, par to, kas šajā
dienā ir noticis pirms daudziem gadu desmitiem un
kas šajā dienā notiek tepat, mums apkārt. 

Smiltenes ģimnāzijā pirmssvētku nedēļā tika or-
ganizētas dažādas mācību stundas un pasākumi kla-
sēs, kuros runājām par notikumiem, kuri ir saistīti
ar 11. novembri. Vēstures stundās pārrunājām Pirmā
pasaules kara norisi un sekas, Brīvības cīņas Latvijā,
uzzinājām, kāpēc magoņu ziedi pasaulē ir piemiņas
simbols. Godinot kritušos karavīrus, mēs gatavojām
sarkanas magones. Tās ir izvietotas skolas gaiteņos
un ir kā atgādinājums par 11.novembra notikumiem

Latvijā un pasaulē.  Noslēgumā mēs rakstījām savas
pārdomas, turpinot teikumu – „Lai magones ziedē-
tu...”. Tās ir apkopotas un lasāmas skolas gaiteņos
un vēstures klasē. 

11.novembris Smiltenes ģimnāzijā tika sagai-
dīts ar pārdomām un svinīgu, patriotisku noska-
ņu. Mūsu turpinājums teikumam: „Lai magones
ziedētu...”

katram jāpiemin bojāgājušie gan Pirmajā pasau-
les karā, gan Brīvības cīņās pēc tam.

mums ir jāzina vēsture un jāgodina cilvēki, kuri
cīnījās par savu valsti

tās ir jāatceras. Un gadā vismaz reizi jāpiemin
kritušie karavīri. Tad katram karavīram magone uz-
ziedēs!

mums jāapvienojas spēcīgā, patriotiskā Lāčplēsī
nevajag sauli un lietu, tūkstošiem bojāgājušo

miesu. TIKAI MIERU!
Evelīna Skrastiņa

Smiltenes ģimnāzija, 12.b klase

11. novembra pasākumi pasaulē, 
Latvijā un Smiltenes ģimnāzijā

Duālā apmācība Smiltenes
tehnikumā

SKAĻĀ LASĪŠANA SVEČU GAISMĀ

Šajā mācību gadā Smiltenes teh-
nikumā turpinās darba vidē balstīta
jauno speciālistu sagatavošana –
duālā apmācība. Tas nozīmē, ka au-
dzēkņi apgūst izglītību, kas balstīta
konkrētā darba vidē ēdināšanas uz-
ņēmumos.

Smiltenes tehnikumā šāda arod -
izglītības programma ir ēdināšanas
pakalpojumi, kuru apgūstot, au-
dzēkņi var iegūt pavāra kvalifikāci-
ju. Mācību ilgums ir 1 gads. Lai mā-
cītos šajā izglītības programmā, au-
dzēknim jābūt iepriekš iegūtai vidē-
jai izglītībai.

Šī programma tiek realizēta sa-
darbībā ar ēdināšanas uzņēmu-
miem. Daļu apmācības audzēknis
pavada profesionālās izglītības ie-
stādē – Smiltenes tehnikumā, kur
apgūst teorētiskos priekšmetus un
nelielu daļu praktisko mācību. Lie-

lāko daļu praktisko mācību audzēk-
nis apgūst uzņēmumā.

Lai realizētu šo duālo apmācību,
Smiltenes tehnikums ir noslēdzis sa-
darbības līgumus ar vairākiem uz-
ņēmumiem – SIA “Firma Madara
89” Smiltenē, „Bastions” kafejnīca
– bistro Valmierā un krodziņš „Ma-
zais Ansis” Valmieras rajonā. Pro-
grammas izpilde rit veiksmīgi, ir ap-
mierināti gan prakšu vadītāji uzņē-
mumos, gan audzēkņi. 

Apgūstot šo programmu, au-
dzēkņi iegūst atbilstošas prasmes,
kas nodrošina labas izredzes darba
tirgū. Darba vidē balstītas mācības
ir efektīvākais veids, kā tuvināt pro-
fesionālo izglītību darba videi un sa-
gatavot labus speciālistus.

Zanda Pukste,
Smiltenes tehnikuma skolotāja

Līdzās mūsu svētkiem, Lāč-
plēša dienai un Latvijas dzimša-
nas dienai, novembra otrajā nedē-
ļā Latvijas bibliotēkās ienākusi
jauka ziemeļzemju tradīcija – rīta
vai vakara krēslas stundā sanākt
kopā, izslēgt elektrisko apgais-
mojumu, iedegt sveces un ieklau-
sīties rakstītajā vārdā kā senos
laikos.

No 10.līdz 16.novembrim visā
Latvijā jau 17.reizi notika Zie-
meļvalstu Bibliotēku nedēļas pa-
sākumi, ko organizē Ziemeļu Mi-
nistru padomes birojs un biedrība
Norden Latvijā sadarbībā ar Lat-
vijas Nacionālās bibliotēkas
Bērnu literatūras centru. Tie vien-
laicīgi noris daudzās Ziemeļ -
valstu un Baltijas valstu bibliotē-
kās un skolās. Pasākumu galvenā
ideja ir iepazīt Ziemeļvalstu kul-
tūru un literatūru, un, iesaistot pa-
sākumos arī Baltijas valstis, vei-
cināt kultūras apmaiņu Ziemeļu
un Baltijas reģionā. Tradīcija sā-
kusies 1997.gadā Ziemeļvalstīs –
Zviedrijā, Norvēģijā, Somijā, Is-
landē, tā notiek Fēru salās un
Grenlandē, tad jau pēc gada,
1998.gadā, pārceļojusi pāri Balti-
jas jūrai un kļuvusi tuva arī Bal-
tijas valstu – Latvijas, Lietuvas
un Igaunijas – ļaudīm. Ziemeļ-
valstu Bibliotēku nedēļai rakstu-
rīga ir kāda noteikta lielā gada
tēma un kāda noteikta literāra
darba vai tā fragmenta lasīšana
vienlaicīgi dažādās valodās dažā-
dās valstīs. Ir trīs kopējie lasījumi
- Rīta stunda pašiem mazākajiem
lasītājiem un pusaudžiem, bet
Krēslas stunda pieaugušajiem. 

Šīs nedēļas ietvaros arī Blo-
mes bibliotēkā notika kopīga la-
sīšana sveču gaismā. Rīta stundās
pulcējās skolēni no pirmās līdz
septītajai klasei, bet Krēslas stun-
dā sanāca kopā pieaugušie. Šī
gada lielā tēma - Troļļi ziemā. 

Vai jūs zināt, ka Norvēģijā
kādreiz dzīvojuši milzu troļļi, kas
lielās dusmās viens otru apmētā-
juši ar akmeņiem, un šo cīņu lie-
cības vēl šodien skatāmas pakal-
nos, kur guļ lieli akmeņi? Vai jūs
zināt, ka Dānijas mežos un pur-
vos sastopami dziedoši un dejo-
joši elfi, ka arī Somijas mežos
var satikt trolli? Vai zināt, ka Is-
landē trolliene Grila pirms Zie-
massvētkiem no kalniem nokāpj
ielejās, lai atrastu nepaklausīgos
bērnus un tos apēstu pusdienās
un ka trolliene Undīne var iemā-
nīt cilvēku akacī? Troļļiem esot
bail no dienas gaismas un uguns,
un troļļi esot ļauni. Tie nesot ne-
laimi. Troļļus nedrīkstot izvest
no viņu valsts, jo tas viņus sadus-
mojot - ļoti, ļoti sadusmojot. Viņi
sākot trakot, un tad, ar viņiem
katru dienu esot, jārunā un jāpie-
labinās. To visu mēs uzzinājām
bibliotēkā. Turklāt noskatījāmies
arī fragmentus no filmas „Troļļu
mednieki”, multfilmas par trollī-
šiem, kas dzīvo mutē un kaļ cau-
rumus zobos. Baisā noskaņa sa-
saucās ar lasījumu pieauguša-
jiem – fragmentu no zviedru
rakstnieka S.Spjuta grāmatas
„Stallo”, kurā aizraujošā un reā-
listiskā veidā apvienota ziemeļu
kultūra un troļļu mīti. Daudz
mierīgāks lasījums izdevās pa-
šiem mazākajiem - par diviem
troļļiem, labākajiem draugiem,
kuri sastrīdējās. Taču visjaukā-
kais bija stāsts pusaudžiem - par
muminu ģimeni, kas dodas jūras
braucienā T.Jansones grāmatā
„Tētis un jūra”.

Mums visiem šķita omulīgi
sanākt kopā bibliotēkā, apsēsties
draudzīgā pulciņā sveču gaismā
un lasīt.

Inta Mežule,
Blomes bibliotēkas vadītāja

22. novembrī Smiltenes Cen-
tra vidusskolas sākumskolas sko-
lēni (no 1. līdz 4. klasei) piedalī-
jās ikgadējā skatuves runas kon-
kursā. Bērni varēja izpausties un
parādīt savu talantu, izteiksmīgi
norunājot nelielu prozas frag-
mentu pēc brīvas izvēles. Visus
dalībniekus vērtēja žūrija 10
punktu sistēmā, ņemot vērā da-
žādus kritērijus, tajā skaitā arī
tēmas atbilstību vecumam, runas
skaļumu un skaidrību, paša runā-
tāja attieksmi pret uzdevumu,
priekšnesuma izpildījuma māk-
sliniecisko meistarību, valodas
kultūru utt. 

Katru klasi pārstāvēja labākie
daiļrunātāji, kuri bija uzvarējuši
jau iepriekš rīkotajos runas kon-
kursos pa klasēm.

Skolēni patiesi iejutās literāro
varoņu tēlos, papildinot stāstīju-
mu ar aizrautīgiem žestiem un
mīmiku, nereti sasmīdinot klausī-
tājus vai liekot aizdomāties.

Šāda konkursa mērķis ir attīstīt
un pilnveidot bērnu skatuves
runas kultūru, izkopt latviešu va-
lodas izjūtu, kā arī sekmēt skolē-
nu interesi par latviešu un pasau-
les literatūras mantojumu.

Pēc žūrijas apspriedes, tika pa-
ziņoti konkursa uzvarētāji (pir-
mās, otrās un trešās vietas iegu-
vēji), kuri saņēma diplomus un
grāmatu dāvinājumus, bet pārē-

jiem dalībniekiem tika pasniegti
atzinības raksti un pateicības. 

Paldies visiem konkursa dalīb-
niekiem par izteiksmīgiem un
pārliecinošiem priekšnesumiem.
Paldies latviešu valodas skolotā-
jām, klašu audzinātājiem, vecā-
kiem par atbalstu bērniem prozas
teksta izvēlē un apguvē.

Elīna Kubuliņa – Vilne

Skatuves runas konkurss Smiltenes
Centra vidusskolā

Launkalnes sākumskolā Mār-
tiņdienas svinēšana 10. novembrī
ieskanēja ar skolas darbinieku ķe-
katu gājienu cauri klasēm un
pirmsskolas grupiņām. Mīklu mi-
nēšana, dejas un rotaļas atklāja
tradicionālo Mārtiņdienas tirgu. 

Šogad pirmsskolas un skolas
audzēkņu ģimenes tirgošanai bija

sarūpējušas daudz saldumu – da-
žādi cepumi, vafeles, kēksiņi, bul-
ciņas, kūku gabaliņi, dzērveņu un
cidoniju sukādes gūlās pircēju
grozos. Varēja iegādāties arī bērnu
darinātās bļodiņas papjē/mašē
tehnikā, gumijas rokassprādzes un
aitādas.

Pie pilna galda, līksmībā un

pārpilnībā norit Mārtiņu svinības,
kur netrūkst ne jautru dziesmu, ne
deju. Mārtiņos sākas ķekatās jeb
budēļos iešana, kas turpinās visu
ziemu līdz pat Meteņiem.

Ināra Grundāne, 
Launklanes sākumskolas 

direktore 

Mārtiņdiena Launkalnes sākumskolā
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Lai skolā dabas zinības
priekšmetus un matemātiku mā-
cītos un mācītu radoši, interesan-
ti un mūsdienīgi, svarīgi ir izglī-
toties gan skolēniem, gan skolo-
tājiem. Lai tas realizētos dzīvē,
šajā mācību pusgadā notikuši
vairāki pasākumi:

19.augustā skolotāji devās pie-
redzes apmaiņas braucienā uz
Daugavpili. Ekskursijas laikā Rē-
zeknē apmeklēja koncertzāli
„Gors” – vietu, kur vienkopus
rada un vēsta Latgales stāstu –,
un Austrumlatvijas radošo pakal-
pojumu centru „Zeimuļs”. 

Izmantojot zinošā gida pakal-
pojumus, skolotāji uzzināja
daudz interesantu un jaunu faktu
par Rēzekni – pilsētu Latgales
sirdī. Tālākais ceļš veda uz Lat-
vijas otru lielāko pilsētu Daugav-
pili, kur skolotāji iepazinās ar
Daugavpils Universitātes studiju
programmām un tās mācību vidi.
Universitāte piedzīvojusi vērienī-
gas pārmaiņas, jo notikusi infras-
truktūras modernizēšana un pie-
lāgošana personām ar īpašām va-
jadzībām. Skolotājus patīkami
izbrīnīja modernizētās laborato-
rijas un to aprīkojums, kura iegā-
dei piešķirti 5,8 miljoni latu.
Skolotājiem bija iespēja iepazī-
ties ar renovēto mācību bāzi
„Ilgas”, kuru izmanto studentu
lauku prakses nodrošināšanai. 

22.augustā daļa novada skolo-
tāju izmantoja iespēju piedalīties
ikgadējā dabaszinātņu un mate-
mātikas skolotāju konferencē
Rīgā, kur darbojās dažādās ino-
vatīvās darbnīcās un apmeklēja
interaktīvo izstādi, gūstot vērtī-
gas ierosmes savam darbam.

Piedaloties 28.augusta novada
pedagogu konferencē un noklau-
soties informāciju par bērnu zi-
nātnes centru Z(in)oo, radās ideja
novada skolēniem piedāvāt „Zi-
nātnes dienu” 23.oktobrī. Katrs
no skolu komandu skolēniem
darbojās 4 darbnīcās:

Lego Mindstorms NXT – bū-
vējot un vadot robotus, skolēni
sevi pārsteidza ar atklājumu, cik
vienkārši tomēr ir saprast un

radīt tik mo-
dernu un zināt-
niski  fantas-
tisku tehnolo-
ģiju kā roboti.

Gaisa raķe-
šu konstruēša-
na – šajā no-
darbībā dalīb-
nieki uzzināja
par raķešu dar-
bības princi-
piem, to vēstu-
ri un nākotni,
vienlaicīgi uz-
m e i s t a r o j o t
paši savu raķe-
ti, ar kuru sacentās lidojuma tālu-
mā un precizitātē.

Ūdens raķešu darbnīca – sko-
lēni uzzināja, kā darbojas reaktī-
vais dzinējs, un pārliecinājās, kā
no PET pudeles paša rokām bū-
vēta raķete spēj pacelties virs
koku galotnēm, un pabrīnījās, ka
visparastākais ūdens var noderēt
kā raķešu „degviela’’.

Ūdens attīrīšanas darbnīca –
dalībnieki pārbaudīja ūdens attī-
rīšanas paņēmienus, izmantojot
dažādus piedāvātos filtrus.

Dažas skolēnu atsauksmes no
pasākuma izvērtējuma:

Smiltenes Centra vidusskolas
skolēni labprāt vēlreiz piedalītos
Lego Mindstorms NXT, ūdens un
gaisa raķešu darbnīcās, bet īsti
nav izpratuši ūdens attīrīšanas ie-
spējas.

Bilskas pamatskolas skolēni vēl
apmeklētu šādu pasākumu. Skol-
niece Danuta saka: „Man pasā-
kums ļoti patika, tas bija intere-
sants. Visvairāk ieinteresēja gaisa
raķetes. Pirmo reizi taisīju robotu.”

Smiltenes ģimnāzijas skolnie-
ce Elīza Kaupe uzskata: „Nodar-
bības bija ļoti vērtīgas. Praktiski
strādājot, es sapratu dažādas sa-
režģītas un iepriekš nesaprotamas
lietas. Aizraujoši bija pašu rokām
veidot nepieciešamo eksperimen-
tiem. Tas bija tiešām lietderīgi iz-
mantots laiks, kurā guvu jaunus
priekšstatus un pieredzi.”

Smiltenes Trīs pakalnu sākum-
skolas skolnieks Toms Taurenis

ar aizrautību veidoja robotu, kurš
pats brauc, uzzināja, kā jāveido
ūdens raķete, un nolēma to mājās
kādreiz uztaisīt. Skolniece Diāna
Ģērmane: ”Man šajā pasākumā
vislabāk patika taisīt robotiņus,
kas visu redz, kad priekšā kāds
šķērslis, tie pagriežas un aizbrauc
uz citu pusi.”

Palsmanes pamatskolas skolē-
niem vislabāk patika roboti, bet
pozitīvas atsauksmes bija arī par
raķetēm. 

Skolotāji atzinīgi novērtēja šo
dienu, jo tas papildina skolēnu zi-
nāšanas un attīsta prasmes radoši
darboties. 

23.oktobrī Smiltenes ģimnāzi-
jā notika dabaszinātņu, sporta,
matemātikas un informātikas
skolotāju organizētais dēku va-
kars „InFiBiĢeSpoĶīMa zemē”.
Apkopojot izrakstus no ekspedī-
ciju ziņojumiem, var secināt, ka
skolēniem patīk radoši izpausties:
„Uz savas maigās ādas izbaudī-
jām interesanto informātiku, fan-
tastisko fiziku, brīnišķīgo biolo-
ģiju, ģeniālo ģeogrāfiju, stilīgo
sportu, ķēpīgo ķīmiju un miegai-
no matemātiku”. 

Dabaszinību skolotāju vārdā
izsakām lielu pateicību novada
domei par finansiālo atbalstu no-
vada pasākumu atbalstīšanā.

Ingūna Rulle, 
Anna Lavrinoviča,

Smiltenes novada dabaszinību
priekšmetu  skolotāju metodisko

apvienību vadītājas

Dabaszinātnes un matemātika skolā –
efektīvi un radoši!

Profesionālās izglītības kompe-
tences centrs Smiltenes tehnikums
īsteno projektu «Smiltenes tehni-
kuma infrastruktūras un mācību
aprīkojuma modernizācija profe-
sionālās izglītības pilnveidei”
(id.nr.3DP/3.1.1.1/13/IPIA/VIAA/0
03). Projekta kopējā summa: 8 722
487 EUR (no tiem 86% ERAF fi-
nansējums, 14% valsts publiskais
finansējums). Projekta aktivitātes
beidzas 2015.gada 31.augustā.

Projekta ietvaros notiek trīs gal-
venās aktivitātes: 1) Skiču un teh-
niskā projekta izstrāde, kas tika īs-
tenota 2013.gadā; 2) Smiltenes
tehnikuma ēku būvniecība, autor -
uzraudzība un būvuzraudzība -
mācību ēku (Pils iela 8, Kalnamui-
ža 10, Kalnamuiža 6), mazo dzīv-
nieku klīnikas, Kalnamuiža 12 re-
konstrukcija un dienesta viesnīcas
Dārza ielā 9 vienkāršota renovāci-
ja, kas notiek 18 mēnešus; 3) aprī-
kojuma modernizācija.

Notiekošais Smiltenes tehni-
kuma ēku būvniecībā: 

Šobrīd visiem Kalnamuižas un
Smiltenes tehnikuma apmeklētā-
jiem ir iespēja ieraudzīt  Veterinār-
medicīnas mācību korpusu Kalna-
muiža 6 jaunā veidolā. Novembra
beigās tiek pabeigti pēdējie iekštel-
pu uzkopšanas darbi, iespējams,
laika apstākļu dēļ paliks daži ārējie
fasādes sakārtošanas darbi, ir veik-
ta ēkas inventerizācija un saņemti
nepieciešami atzinumi ēkas nodo-
šanai. Decembrī ēku plānots nodot
ekspluatācijai, un tajā mācības uz-
sāks veterinārmedicīnas audzēkņi.

Mācību ēkā Kalnamuiža 10 ir
pabeigti siltināšanas darbi, ēka ir
ieguvusi jaunu krāsojumu, un no-
vembrī notiek intensīvi darbi pie
jaunā korpusa. Tiek būvētas jumta
konstrukcijas, darbs neapstājas pat
brīvdienās, un, ja nepārsteigs
ziema un bargs sals, plānots vēl
šogad ēku dabūt zem jumta, lai
nākamgad varētu strādāt pie iekš-
darbiem. Jaunajā korpusā plānota
divu mācību virtuvju, mācību res-
torāna, zāles, modernu auditoriju
un administrācijas telpu izbūve.

Jaunajā veterinārmedicīnas klī-
nikā Kalnamuiža 12 divdesmit pir-
majā novembrī tika svinēti spāru
svētki, arī šī ēka noteikti jādabū
zem jumta, lai nākamjā gadā varē-
tu pabeigt klīnikas iekštelpu izbūvi
un aprīkojumu. Mazo dzīvnieku
klīnikā būs gan operāciju zāle, gan
pēcoperāciju telpas, izmeklēšanas
telpas, gan mācību telpa veterinār-
medicīnas audzēkņiem.

Mācību korpusā Pils ielā 8 ir
pabeigti siltināšanas darbi, un ik-
vienam garāmgājējam un pilsētas
viesim ir iespēja novērtēt Pils ielas
8 jauno ārējo veidolu. Šobrīd tel-
pās notiek iekšdarbi, pabeigta ap-
kures sistēmas izbūve. Šajā ēkā
tiks izbūvētas moderni aprīkotas
laboratorijas un mācību auditori-
jas profesionālo izglītības pro-
grammu „Transports” un „Auto-
transports” audzēkņiem.

Dienesta viesnīcā Dārza ielā 9 –
jau notika pārvākšanās, un nodota
audzēkņiem lietošanai pusēka (asis
4-7). Dienesta viesnīcas iedzīvotā-
jiem ir iespēja novērtēt istabiņu un
koplietošanas telpu pārvērtības. Is-
tabās ir iebūvēti sienas skapji, kop-
lietošanas telpās ir elektriskās plī-
tis. Mājīgākas ir kļuvušas virtuves
un koridori. Līdz decembrim ista-
biņu iemītnieki tiks pie jaunām
gultām un skapīšiem.

Pie veiksmīga rezultāta esam
tikuši, pateicoties veiksmīgai SIA
Latvijas Energoceltnieks (atbildī-
gais darbu vadītājs Didzis Vītols,
būvdarbu vadītājs Andris Circe-
nis), būvuzrauga Guntara Stubura
(SIA REMPRO) un autoruzrauga
Sarmītes Pāvilaites (SIA SB Pro-
jekts) sadarbībai.

Paveiktais pie modernizēja-
mā aprīkojuma iegādes:

Oktobrī ar HCT AUTOMOTI-
VE ir noslēgts līgums par profe-
sionālo izglītības programmu
„Transports” un „Autotran-
sports” mašīnu, iekārtu un aprī-
kojuma piegādi. Novembrī valsts
svētku nedēļā jau tika uzsākta
pirmā piegāde. Pirmajā daļā ir ie-
pirkta lielā tehnika – ekskavators,
automatizētās vadības sistēma, TA
automašīna un citas iekārtas kopu-
mā par gandrīz EUR 590 000,00.
Audzēkņiem un Smiltenes tehni-
kuma skolotājiem jau ir bijusi ie-
spēja redzēt un iepazīties ar jauna-
jām iekārtām darbībā. Kopumā
plānots iegādāties iekārtas un ap-
rīkojumu 1534135 EUR apmērā. 

Pateicoties datoradministrato-
ram Tomam Dreimanim, ir uzsāk-
ta informāciju un komunikāciju
tehnoloģiju iegāde, izmantojot
elektronisko iepirkumu sistēmu
(EIS). Novembrī ir iegādāti jauni
datori un projektori, vēl šogad plā-
nots aprīkot trīs no piecām plāno-
tajām datorklasēm. 

Oktobrī ir pieņemts lēmums par
Veterinārmedicīnas programmas
un mazo dzīvnieku klīnikas aprīko-
juma piegādi, šogad plānojam no-
slēgt līgumu ar SIA KJ SERVISS
par mācību ēkas Kalnamuiža 6 un
mazo dzīvnieku klīnikas Kalna-
muiža 12 aprīkošanu. Pirmās pie-
gādes veterinārmedicīnas pro-
grammai ir plānotas jau janvārī.

Novembrī ar SIA LIEL-
VĀRDS ir noslēgts līgums par
Smiltenes tehnikuma dabaszinī-
bas kabinetu aprīkojuma iegādi
(iepirkuma id.nr. ST/2014-05).
Tiks aprīkoti  fizikas, matemātikas
un dabaszinību kabineti par kopē-
jo summu gandrīz  72 120 EUR. 

Novembrī tiks izsludināts iepir-
kums par profesionālās izglītības
programmu Lauku tūrisma pakal-
pojumi, Viesnīcu pakalpojumi un
Ēdināšanas pakalpojumi iekārtu un
aprīkojuma piegādi (id.nr. ST/2014-
09), kura ietvaros plānots aprīkot 2
virtuves, restorānu, veļas mazgātuvi
un nepieciešamās palīgtelpas.

Visas projekta aktivitātes plā-
nots īstenot līdz  2015.gada 31.au-
gustam. Projekts tiek īstenots
ERAF darbības programmas «In-
frastruktūra un pakalpojumi”
3.1.1.1.aktivitātes „Mācību aprī-
kojuma modernizācija un infras-
truktūras uzlabošana profesionālās
izglītības programmu īstenošanai”
otrās projektu iesniegumu atlases
kārtas ietvaros.

Rudīte Grabovska, 
projektu vadītāja

Robotu konstruēšana Ūdens raķešu gatavošana

Gaisa raķešu darbnīca Ūdens attīrīšanas darbnīca

Ūdens raķešu darbnīca

ERAF projekta aktualitātes
Smiltenes tehnikumā
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Ziemassvētkus svin visur, bet
tradīcijas ir dažādas. Gada skais-
tākie svētki, Ziemassvētki, latvie-
šiem saistās ar daudziem ticēju-
miem un rituāliem, kas jāveic, lai
nākamajā gadā būtu laba raža un
veselība, lai lopi neslimotu un
govis dotu daudz piena. Lai aiz-
dzītu ļaunos garus, jāiet budēļos.
Ziemassvētki – pats īstākais
laiks dažādām zīlēšanām. Līdzī-
gas tradīcijas sastopamas arī
citās Eiropas valstīs, bet ir arī
daudz interesantu un atšķirīgu
Ziemassvētku.

Kā sauc Ziemassvētku vecīti
Francijā, Ungārijā, Grieķijā, So-
mijā un citās Eiropas Savienības
valstīs, kur pirmo reizi pušķota
eglīte, kādas ir dāvanu pasniegša-
nas tradīcijas, un ko liek svētku
galdā dažādās zemēs? Latvijā ir
tradīcija vilkt bluķi no mājas uz
māju, bet Francijā Ziemassvētku
bluķis jeb  pagale pārvērtusies
par svētku cienasta sastāvdaļu –
ruleti, kas aplieta ar šokolādi...
Šos un vēl daudzus citus intere-
santus faktus par Ziemassvētku

svinēšanas tradīcijām uzzināja
26. novembra pasākuma ”Zie-
massvētku brīnumu gaidot: Zie-
massvētki Latvijā un Eiropā”
Smiltenes Centra vidusskolas pa-
matskolas skolnieki, noskatoties
ESIP koordinatores Aldas Liukes
prezentāciju. Bērni ne tikai klau-
sījās, bet arī aktīvi līdzdarbojās
un dalījās savās zināšanās par da-
žādām Ziemassvētku svinēšanas
tradīcijām. Pēc prezentācijas no-
skatīšanās, pasākuma dalībnieki
apskatīja literatūras izstādi ”Zie-
massvētku tradīcijas Eiropas kul-
tūrā”, kurā apkopotas grāmatas un
daudz dažādi materiāli no žurnā-

liem un avīzēm. Idejas Ziemas-
svētku dāvanu darināšanai ikviens
varēja aizgūt no smiltenietes
Smaidas Maskinas floristikas
darbu izstādes. Savus Ziemassvēt-
ku sapņus bērni bija attēlojuši zī-
mējumos, kurus uzdāvināja biblio-
tēkai. Pasākumu atbalstīja Latvijas
Republikas Ārlietu ministrija un
Smiltenes novada bibliotēka.

No 24. novembra līdz 28. decem-
brim ikviens bibliotēkas ap -
meklētājs laipni aicināts apskatīt
literatūras izstādi ”Ziemassvētku
tradīcijas Eiropas kultūrā”.

Alda Liuke, 
Smiltenes ESIP koordinatore

”Ziemassvētku brīnumu gaidot: 
Ziemassvētki Latvijā un Eiropā”

„Erasmus +”  projekts devis ie-
spējas savas zināšanas un prasmes
ārpus Latvijas  ierastajiem apstāk-
ļiem pilnveidot Smiltenes tehni-
kuma veterinārmedicīnas  4.kursa
audzēkņiem un viņu skolotājiem. 

Viesmīlīgajā, nesteidzīgajā
Maltā novembra mēnesī pavadī-
jām 2 nedēļas, kuru laikā iepazi-
nāmies ar  savu kolēģu – veteri-
nārārstu darbu dažāda apjoma
mazo dzīvnieku  veterinārajās klī-
nikās. „Erasmus +” projekts deva
mums iespējas papildināt Maltā
savas  teorētiskās un  praktiskās
iemaņas  mīļdzīvnieku ārstēšanā,
slimību diagnostikā, ķirurģijā, in-
fekcijas slimību profilaksē. Vien-
laicīgi gribas uzsvērt ļoti vērtīgo
iespēju salīdzināt, kā notiek mazo
dzīvnieku ārstēšana un aprūpe
klīnikās un dzīvnieku patversmēs
šeit Latvijā un izteiktā dienvidu
zemē Maltā.  Veterinārārsts Tre-
vors Zammits deva iespēju iepa-
zīties ar veterinārā darba organi-
zāciju savā klīnikā, kura ir atvērta
četrkājainajiem pacientiem 24
stundas dienā, 7 dienas nedēļā un
365 dienas gadā. Vizītes laikā  ap-
meklējām vairākas veterinārās
klīnikas, kur sastapāmies ar  sa-
viem  ceturtā veterinārmedicīnas

kursa audzēkņiem, kuri savu kva-
lifikācijas praksi strādā šajā sa-
ulainajā valstī. Piemēram, klīnikā
pie Trevora Zammita strādāja 4
praktikanti, kuru darbs bija orga-
nizēts maiņās gan no rītiem, gan
vakaros. Mūsu audzēkņiem tika
uzticēti patiešām atbildīgi darbi,
gan asistējot blakus ārstam operā-
cijās, gan veicot dzīvnieku fiksē-
šanu, pēcoperāciju uzraudzību un
sekot ārstēšanas  gaitai un dzīv-
nieku labsajūtai atlabšanas  perio-
dā. Pie tam priecēja tas, ka at-
sauksmes par mūsu audzēkņiem
bija labas  gan par viņu centību,
gan par zināšanām.

Interesanta un vienlaikus emo-
cionāla izvērtās tikšanās ar  Ro-
zalindu Agius, kura ir klaiņojošo

dzīvnieku asociācijas biedre  un
dzīvnieku patversmes vadītāja.
Rozalinda Agius  iepazīstināja
mūs ar vairāku patversmes iemīt-
nieku biogrāfijām un izrādījās, ka
vairumā gadījumu dzīvnieki bez-
palīdzīgā situācijā bija nonākuši
savu saimnieku bezatbildības dēļ.
Nereti  bijuši gadījumi, kad nākas
sniegt palīdzību suņiem ar ilgsto-
ši nekoptām brūcēm vai ādas ie-
kaisumiem, kas dienvidu zemes
karstajā klimatā sagādā dzīvnie-
kam lielākas ciešanas, nekā var-
būt ar to esam saskārušies mūsu
mērenajā klimatā. Pamanījām arī
vairākas atšķirības dzīvnieku tu-
rēšanā patversmē, nekā tas parasti
notiek šeit Latvijā . Tur ir prakse,
ka šī patversme specializējas tieši

suņu izmitināšanā, jo  neredzējām
nevienu kaķi. Tāpat novērojām,
ka suņi tiek brīvi palaisti dienas
vidū īpašos pastaigu  laukumos,
kur draudzīgi bariņā var  kaut ne-
daudz izskrieties, jo atsevišķi
būros tiek turēti tikai tie dzīvnieki,
kuri ir agresīvāki un nevar sapras-
ties ar pārējiem. Kopā patversmē
tika izmitināti 90 suņi, kas pēc
Latvijas pieredzes tādā  patver-
smes platībā ir ievērojami daudz. 

Suņi tiek ēdināti praktiski tikai
ar sauso barību, no kuras lielāko
daļu patversme saņem ziedojumu
veidā ne tikai turpat no  atsaucī-
giem dzīvnieku mīļotājiem Maltā,
bet arī no sadarbības partneriem
Vācijā. Par šo sadarbības tradīciju
Maltas dzīvnieku patversmei ar
Vācijas veterinārajiem kolēģiem
gribas pieminēt atsevišķi. Ne tikai
dzīvnieku barības sūtījumi , bet
arī paši vācu veterinārie speciālisti
ierodas  patversmē un aktīvi pa-
līdz praktiskajā darbā, piemēram,
veicot bezmaksas dzīvnieku steri-
lizācijas. Nereti ir pat gadījumi,
kad kāds no patversmes suņiem
šīs sadarbības rezultātā atrod sev
jaunu saimnieku tieši Vācijā.

Tāpat uzzinājām, ka Maltas
vietējiem  iedzīvotājiem nav

nemaz tik vienkārši atnākt uz pa-
tversmi un paņemt kādu no su-
ņiem sev līdzi turēšanai. Vispirms
patversmes darbinieks sarunā no-
skaidro, vai šiem cilvēkiem jau
iepriekš bijis mājās suns un kā
viņi izprot gaidāmās izmaiņas
savā ikdienā, kad nāksies par
jauno četrkājaino draugu uzņem-
ties atbildību un rūpes. Tāpat tiek
pajautāts, vai viņi zina, kurš ir vi-
ņiem tuvākais pieejamais veteri-
nārārsts, ja būs nepieciešams
sniegt dzīvniekam palīdzību.
Radās iespaids, ka tiek veltīta no-
pietna attieksme, lai atkal negadī-
tos tā, ka suns atrodas pamests uz
ielas. Ja dzīvnieks tiek nodots ap-
rūpē jaunajiem saimniekiem, tad
ierasta prakse ir apciemot šīs
mājas, lai uz vietas redzētu, kā
dzīvniekam klājas. 

Kopumā guvām daudz jaunu ie-
spaidu, un šo pieredzes braucienu
noteikti var uzskatīt par ļoti vērtī-
gu. To pašu dzirdējām no mūsu au-
dzēkņiem prakses vietās Maltas
veterinārajās klīnikās. Ļoti ceram,
ka šāda iespēja mūsu nodaļas jau-
niešiem gūt pirmo darba pieredzi
tālās zemēs būs arī turpmāk.  

Rudītes Benta, 
Smiltenes tehnikuma skolotāja

„Erasmus +” projekts Smiltenes tehnikumā

Vēl līdz vēlam vakaram mir-
dzēja spožas sveču liesmiņas
Smiltenes Centra vidusskolas
pagalmā. 14.novembris bija pa-
gājusi svētku sajūtās un neaiz-
mirstamās emocijās.  Šajā
dienā Smiltenes Centra vidus-
skola atzīmēja Latvijas valsts
96. gadadienu.

No rīta notika svinīgs piemi-
ņas brīdis, un tad visi skolēni
devās uz svētku koncertu Smilte-
nes Kultūras centrā. Koncertā uz-
stājās arī paši mazākie skolēni.
Visiem rokās plīvoja Latvijas ka-
rodziņi, kas ik brīdi atgādināja,
cik mīļa mums visiem ir mūsu

dzimtene.
Tālāk sekoja skolas direktores

Ilzes Verginas uzruna un diplomu
pasniegšana par piedalīšanos sko-
las glītrakstīšanas konkursā, kā arī
tika apbalvoti labāko darbu autori,
kuri piedalījās UNESCO nedēļas
projektā „Baltijas ceļa stāsti”.

Ar dziesmām un sirsnīgiem pa-
teicības vārdiem no Smiltenes no-
vada Pensionāru apvienības noslē-
dzās pasākumu oficiālā daļa. 

Skolēni devās atpakaļ uz
skolu, kur sveču gaismā dalījās
pārdomās ar saviem klases bied-
riem, uzklāja svētku galdus, dzie-
dāja dziesmas par godu Latvijai
vai spēlēja mūzikas instrumentus.
Netrūka patiesi emocionālu un
gaišu brīžu.

Vēlam visiem sirds mīlestību,
gaišumu domās un darbos un ti-
cību labajam Latvijas Republikas
proklamēšanas 96. gadadienā!
Lai dod mums Dievs, ka mūžam 

varam
Mēs laikmetiem un laikiem garām
Arvienu dzīvā straumē traukt.
Kā sēja nebeidzas un pļauja,
Kā nerimst Daugava un Gauja,
Lai latvji nerimst spēkā augt.

/Leonīds Breikšs/

Elīna Kubuliņa - Vilne

Smiltenes Centra vidusskolā
svin Latvijas valsts 96. gadadienu

Sports

11.novembrī Grundzālē notika
orientēšanās sacensības „Grundzā-
les nakts”. Ierodoties uz sacensī-
bām, katrs dalībnieks aizdedzināja
līdzi paņemto svecīti un nolika ne-
tālu no pēdējā kontrolpunkta.

Šādas sacensības Grundzālē
notika pirmo reizi, un šobrīd plā-
nots, ka tās tiks ieviestas kā tradī-
cija. Sacensību atklāšanā svinīgo
uzrunu teica skolas direktore
Valda Elstiņa, un pastāstīja par čet-
riem Grundzāliešiem, kuri bija
Lāčplēša ordeņa kavalieri. 

Līdzīgas sacensības notiek Ogrē,
taču šogad pieņēmām lēmumu sa-
censības organizēt tepat. Starts tika
dots plkst.18.00, un drīz pēc tam
visa Grundzāle pielija ar pieres
lampu un kabatas lukturīšu gaismu.
Grundzālē pavisam bija izvietoti 32
kontrolpunkti un sacensībās pieda-
lījās 40 dalībnieki, kas ir liels skaits,
ņemot vērā, ka Grundzālē orientē-
šanās sacensības notika pirmo reizi.

Uzvarētāji pa grupām:
S-9 grupā – 1.vieta Kitijai Abulai,
2.vieta Anetei Stabiņai;

V-9 grupā – 1.vieta Matīsam
Kalniņam;

S-12 grupā – 1.vieta Līnai Lapi-
ņai, 2.vieta Hannai Gabrielai Zie-
miņai un 3.vieta Karīnai Krumeņai;

V-12 grupā – 1.vieta Renāram
Kļaviņam, 2.vieta Edgaram Elsti-
ņam un 3.vieta Jānim Kubuliņam;

S-15 grupā – 1.vieta Zandai
Stabiņai, 2.vieta Elīnai Skopānei
un 3.vieta Danielai Šakociņai;

V-15 grupā – 1.vieta Adrianam
Djačukam, 2.vieta Renāram Akmi-
nam un 3.vieta Edgaram Mičulim;

Meistares – 1.vieta Pārslai
Kuprišai;

Meistari – 1.vieta Ilgvaram Cau-
nem un 2.vieta Raivim Kalniņam;

Veterāni – 1.vieta Valdim Bor-
manim, 2.vieta Aldim Lapiņam un
3.vieta Guntim Upaceram;

Tautas klase – 1.vieta Kaspa-
ram Abulam;

Ģimenes – 1.vieta Kalniņu ģi-
menei no Gaujienas, 2.vieta Kalni-
ņu ģimene no Grundzāles un 3.vieta
Vilemsonu ģimenei no Virešiem.

Sacensību galvenajam tiesne-

sim Mārim Stabiņam gandarījums
par to ka sacensībās piedalījās pie-
cas ģimenes. Ģimenēm bija jāveic
izvēles distance, izvēloties, kurus
13 KP apmeklēt. Izvēles distance
bija jāveic arī Tautas klases vienī-
gajam dalībniekam Kasparam
Abulam. Pārējām grupām bija jā-
veic pavēles distance, kuras ga-
rums atkarībā no grupas bija no
viena līdz pieciem kilometriem.

Māris Stabiņš,
Smiltenes BJSS treneris

Orientēšanās sacensības  „Grundzāles nakts”
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Aizvadītās nedēļas svētdienā
Smiltenes sporta hallē norisinā-
jās atklātā novada čempionāta
basketbolā četras otrās kārtas
spēles, kurās pie uzvarām tika
„Trapenes”, „Bonopartu”,
„Vudlandes” un „Grundzālēs”
komandas. 

Smiltenes novada atklātajā
čempionātā basketbolā šosezon
startē kopumā 14 komandas, kas
ir pēdējo gadu rekordskaits. Dalī-
bu čempionātā ņem ne tikai Smil-
tenes novada vienības, bet arī ko-
mandas no Apes, Cēsu un Jaun-
piebalgas novadiem, kā arī Val-

mieras. Mainīta arī čempionāta
izspēles sistēma. Pirmajā posmā
komandas tiek sadalītas divās
apakšgrupās un izspēlē viena apļa
regulāro turnīru. Otrajā posmā
četras labākās komandas no kat-
ras apakšgrupas, ņemot līdzi
pirmā posma spēļu rezultātus,
veidos A grupu, kurā katra ko-
manda izspēlēs vēl četras spēles
ar otras apakšgrupas labākajām
komandām. Komandas, kas pir-
majā posmā savā apakšgrupā ie-
rindosies no 5. līdz 7. vietai, vei-
dos B grupu, kurā katra komanda
izspēlēs trīs spēles ar otras apakš-
grupas komandām un sadalīs tur-
nīrā 9. līdz 14. vietu.

Svētdien Smiltenes sporta
hallē tika aizvadītas otrās kārtas
spēles. Par dienas centrālo cīņu
bija jāuzskata turnīra debitantu –
„Trapenes” – tikšanās ar pieredzē-
jušo Smiltenes komandu „Privāt-
būvi”. Trapenieši jau daudzus
gadus startē Alūksnes novada
čempionātā, kur guvuši labu rūdī-
jumu. Tikmēr „Privātbūvei” izde-
vies saglabāt pēdējo sezonu sastā-

vu ar līderiem – Normundu Liepu
un Mārtiņu Sorokinu – priekšgalā. 

Spēļu rezultāti:
Trapene – Privātbūve: 63:54

(14:13, 15:19, 12:11, 22:11)
Bonoparti – CVK Grifi:

75:68 (21:25, 23:8, 20:15, 11:20)
Vudlande – Virsaitis: 102:63

(28:13, 19:13, 32:21, 23:16)
Grundzāle – Smiltenes

BJSS: 100:42 (25:10, 28:9,
27:17, 20:6)

Nākamās spēles sagaidāmas
14. decembrī Smiltenes sporta
hallē. Plkst.11.00 spēkiem mē-
rosies „Privātbūve” un debitan-
ti no Jaunpiebalgas. Plkst.12.30
„Bonoparti” uzņems vēl vienus
debitantus – „Labos Zēnus”.
Spraigs duelis gaidāms pulk-
sten 14.00, kad Apes „Virsai-
tim” pretim stāsies „Mežroze
IG”. Tikmēr plkst.15.30 „Smil-
tenes/ BJSS” tiksies ar cienīja-
mi čempionātu iesākušo „ASE/
Smiltene” komandu. 

Toms Markss
Foto: Agnis Melderis

Pirms Latvijas Neatkarības proklamēšanas
gada dienas noslēgusies trešā Arvja Pizika kausa
izcīņa velokrosā sezona. Pēdējos divos posmos uz
goda pjedestāla savās vecuma grupās kāpa arī
divi Smiltenes bērnu un jaunatnes sporta skolas
audzēkņi – Edgars Timermanis un Eva Elīza
Leikarte. 

Aizvadītajās brīvdienās lieli un mazi riteņbrau-
cēji pulcējās divās skaistās Vidzemes pilsētās, lai
startētu Arvja Pizika kausa izcīņas velokrosā noslē-
dzošajos divos posmos. Sestdien sacensības norisi-
nājās Smiltenē, bet svētdien Valmierā.

Smiltenē visus riteņbraucējus un velokrosa cie-
nītājus gaidīja Jāņkalna estrādē sagatavotā trase. Tā
izcēlās ar daudzajiem kāpumiem un nobraucieniem,
kas raksturīgi teju ikvienai Smiltenes novada trasei.
Īpašas šīs sacensības bija teju desmit vietējās sporta
skolas audzēkņiem, kuri startējuši visos Pizika
kausa izcīņas posmos, bet nu varēja atrādīties vie-
tējiem līdzjutējiem. Kopumā mājas trasē startēja de-
viņi jaunie smiltenieši.

Kā pirmie trasē devās paši jaunākie dalībnieki.
Kat 2 grupā aizraujošā cīņā otro vietu izcīnīja Ed-
gars Timermanis, kuram līdz uzvarētājam Krišjānim
Ratniekam pietrūka 29 sekundes. Jāuzteic arī Oli-
vers Skrapcis, kurš ieguva ceturto vietu. Kat 3 grupā
šoreiz no mājiniekiem startēja divi braucēji. Deniss
Jakovļevs finišēja piektajā pozīcijā, bet Ralfam Lie-
piņam septītā vieta. M14 konkurencē Egīlam Mel-
derim 11. pozīcija, bet Linards Kazaks, braucot ar
platā izmēra riepām, bija nedaudz priekšā, tomēr

tika vērtēts ārpus konkurences. W16 grupā smagajā
trasē devās gan Eva Elīza Leikarte, gan arī Nadīne
Kučere. Evai sīvā cīņā ceturtā vieta, bet Nadīne
godam nocīnījās līdz galam un bija septītā. M18 ju-
nioru konkurencē Jēkabs Cers tikmēr finiša līniju
šķērsoja sestajā pozīcijā. Uzreiz aiz labāko trijnieka
elites grupā palika treneris Agnis Apse. 

Svētdien daudzi desmiti riteņbraucēji pulcējās
Dīvaliņa pļavās Valmierā. Bez ierastajām sacensī-
bām, jau otro gadu Arvis Piziks organizēja arī sta-
fešu braucienu. Tajā mazie braucēji izlozēja savu
komandas biedru. Starp tiem bija teju visi pašmāju
labākie riteņbraucēji. Startēja Gatis Smukulis, Toms
Skujiņš, Andris Vosekalns un citi. Tāpat stafetē
brauca arī BMX olimpieši – Edžus Treimanis, Ri-
hards Veide un Sandra Aleksejeva. Pārstāvēti bija
arī vadošie MTB elites sportisti – Matīss Preimanis,
Arnis Pētersons un Mārtiņš Blūms. Gan lieli, gan
mazi šajā stafetē guva pozitīvas emocijas. Bērni tika
arī pie autogrāfiem no mūsu vadošajiem sportistiem.

Tikmēr sacensībās šoreiz Kat 1 konkurencē Ed-
garam Timermanim 13 sportistu konkurencē trešā
vieta, bet Olivers Skrapcis bija desmitais. Kat 3
grupā Denisam Jakovļevam sestā vieta. M14 puišu
grupā Egīls Melderis cīnījās līdz pat beigām un bija
11. Labs panākums W16 grupā Evai Elīzai Leikar-
tei, kura kāpa uz goda  pjedestāla zemākā pakāpie-
na. Tikmēr Nadīne Kučere par spīti kritienam sa-
sniedza finišu un sezonu pabeidza ar iegūtu septīto
vietu. Junioram Jēkabam Ceram šoreiz ceturtā po-
zīcija. Tikmēr treneris Agnis Apse bija septītais.

Līdz ar šīm sacensībām Smiltenes bērnu un jau-
natnes sporta skolas riteņbraukšanas nodaļa noslē-
gusi pirmo pilnvērtīgo sacensību sezonu. Gan jaunie
braucēji, gan arī treneris saka lielu paldies visiem
atbalstītājiem, vecākiem un ikvienam, kurš pielicis
savu roku, lai jaunatnes riteņbraukšana Smiltenē at-
dzimtu. Sportisti sāks trenēties jaunajai sezonai, lai
nākamgad priecētu sevi un savus līdzjutējus ar
daudz panākumiem un pozitīvām emocijām. 

Toms Markss,
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 

preses sekretārs

Smiltenes BJSS riteņbraukšanas 
nodaļa noslēgusi sacensību sezonu

Lāčplēša dienā notika 
sacensības tautas bumbā

Lāčplēša dienā,11.novembrī, Smiltenes sporta hallē Smiltenes no-
vada skolu 3.-6.klašu skolēni sacentās tautas bumbas sacensībās. Pie-
dalījās 21 komanda no visām novada skolām. 3.-4.klašu grupā spēlēja
jauktā zēnu un meiteņu komanda, bet 5.-6.klašu grupā meiteņu un
zēnu komandas uzvarētājus noskaidroja savā starpā.

Sacensības bija ļoti aizraujošas, azartiskas un emocijām bagātas,
jo Lāčplēša dienā par uzvarētājiem gribēja kļūt ikviens.

Uzvarētāji pa grupām: 
3.-4.klašu grupā 1.vietā Smiltenes Centra vidusskola ( komandas

dalībnieki Anete Kalmikova, Paula Rudīte, Linda Krīgere, Kristiāna
Kļaviņa, Dāvis Jāksons, Kristers Krauklis, Jānis Namnieks, Roberts
Bleikšs, Reinis Kaņipovs, Tomass Tūcis), 

2.vietā Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas 4.klašu komanda, 
3.vietā Trīs pakalnu sākumskolas 3.klašu komanda.
 5.-6.klašu grupā meitenēm uzvarēja Smiltenes Centra vidusskola

(komandā spēlēja Marta Marksa, Sabīne Marksa, Kristīne Kaņipova,
Marta Dūle, Sindija Fjodorova, Santa Mendziņa, Tīna Deina Kukurīte,
Ilva Baškere). 

2.vietā Smiltenes Trīs Pakalnu sākumskolas meiteņu komanda.
3.vietā Bilskas pamatskolas meitenes.
5.-6.klašu grupā zēnu komandām uzvaru izcīnīja Smiltenes Trīs

pakalnu sākumskolas 6.klašu komanda (Roberts Kundziņš, Roberts
Kaļickis, Rūdolfs Muižnieks, Olafs Putrālis, Jānis Sausais, Daniels
Blāķis, Ričards Brencis, Agris Bārda).

2.vietā Smiltenes Centra vidusskolas zēni,
3.vietā Variņu pamatskolas komanda.

Kitija Klempnere,
Smiltenes BJSS metodiķe 

Smiltenes BJSS audzēkņi 
pārbauda spēkus testos

10. un 11.novembrī, par godu Lāčplēša dienai, Smiltenes BJSS au-
dzēkņi sacensību gaisotnē kārtoja fiziskos testus tāllēkšanā no vietas,
30 m un atspoles skrējienos. Stiprākie tika noskaidroti piecās vecuma
grupās.

Uzvarētāji pa grupām.
2004./2005.g.dz.
 Meitenes:1.v. Līva Vāvere (volejbols, trenere Gita Brālēna), 2.v.

Paula Rudīte (vieglatlētika, treneris Ingars Grēns), 3.v. Agnese Jaun-
muktāne (orientēšanās sports, trenere Liene Brūvele);

Zēni: 1.vietā Regnārs Tamms, 2.vietā Markuss Petrovs (abi viegl -
atlētika, treneris Ingars Grēns), 3.vietā Tomass Alfreds Tūcis (futbols,
treneris Gatis Samučonoks).

2002./2003.g.dz. 
Meitenes: 1.v. Marta Marksa, 2.v. Sabīne Marksa (abas vieglatlēti-

ka, treneris Guntars Markss), 3.v. Kristīne Būce (volejbols, trenere
Gita Brālēna);

Zēni: 1.v. Jānis Sausais (vieglatlētika, treneris Guntars Markss),
2.v. Ilvars Joksts (treneris Aivars Stankēvičs), 3.v. Olafs Putrālis (fut-
bols, treneris Raimonds Dūmiņš).

2001./2002.g.dz.
Meitenes: 1.v. Elīza Kaupe, 2.v. Ieva Ābola (abas vieglatlētika, tre-

neris Guntars Markss), 3.v. Megija Kalniņa (riteņbraukšana, treneris
Agnis Apse);

Zēni: 1.v. Ernests Cers, 2.v. Ričards Vārna (abi basketbols, treneris
Aivars Stankēvičs), 3.v. Dāgs Kārlis Liepiņš (futbols, treneris Rai-
monds Dūmiņš) 

1998.-1999.g.dz. jaunieši
1.v. Matīss Velps (vieglatlētika, treneris Guntars Markss), 2.v.

Eduards Veģeris (futbols, treneris Andis Rozītis), 3.v. Aleksis Brālītis
(basketbols, treneris Ivars Joksts).

1996./1997.g.dz.
Jaunietes: 1.v. Karīna Vārna, 2.v. Marta Deņisova (startēja vecākā

grupā), 3.v.Laura Rubene (visas volejbols, trenere Gita Brālēna);
Jaunieši: 1.v. Edgars Alksnis (basketbols, treneris Ivars Joksts), 2.v.

Dāvis Rutks (futbols, treneris Raimonds Dūmiņš), 3.v. Jāzeps Groza
(vieglatlētika, treneris Guntars Markss).

Kitija Klempnere,
Smiltenes BJSS metodiķe 

Aizraujošas cīņas Smiltenes novada
basketbola čempionāta otrajā kārtā

2.decembrī Smiltenes sporta
hallē notika novada skolu sacen-
sības strītbolā 1999.-2001.gadā
dzimušo grupā. Sacensībās pieda-
lījās 14 skolu komandas.  Meiteņu
5 komandas spēlēja apļa sistēmā.
Par uzvaru sīvi cīnījās Smiltenes
Centra vidusskolas un Variņu pa-

matskolas komandas. Spēles pa-
garinājumā veiksmīgākas izrādī-
jās Variņu meitenes - Samanta
Kalniņa, Karīna Valtere Solvita
Petrova, Una Selīna Muižniece; 

2.vietā Smiltenes Centra vi-
dusskolas komanda - Alise Sīma-
ne, Lauma Melece, Santa Alksne,

Rasa Vītola.
3.vietā Grundzāles pamatskola

– Elīna Skopāne, Daniela Šakoci-
ņa, Samanta Sausiņa.

Zēnu grupā startēja 9 koman-
das, kas spēlēja divās apakšgrupās. 

1.vietu izcīnīja Smiltenes ģim-
nāzijas II komanda (Rainers Her-

manovskis, Ričards Rullis, Jānis
Dzenis, Rūdolfs Zušmanis);

2.vietā ierindojās Smiltenes
Centra vidusskolas I komanda
(Elvis Kristiāns Šmulāns, Aleksis
Brālītis, Druvis Čakārnis);

3.vietā Smiltenes Centra vi-
dusskolas II komanda (Valts Pa-

vasars, Māris Zilbereizēns, Endijs
Ramanis).

2015.gada 27.janvārī Variņu
pamatskolā strītbolā sacentīsies
2002.-2003.gadā dzimušie zēni
un meitenes.

Kitija Klempnere,
Smiltenes BJSS metodiķe

Skolēni sacenšas strītbolā
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12.decembrī plkst.20.00, Smiltenes pilsētas
Kultūras centra Teātra zālē, Gulbenes Tautas teātra
izrāde „Tiritomba”, režisore Edīte Siļķēna. Ieeja € 2,00
(biļešu iepriekšpārdošana no 8.decembra)

13. decembrī plkst. 12.00 egles iedegšana Mēru
muižā un Ziemassvētku dāvanu tirdziņš un izstāde
‘’Neturi sveci zem pūra!’’ 
13.decembris plkst.17.00, Smiltenes pilsētas Kultūras
centrā labdarības koncerts Smiltenes novada bērniem
ar īpašām vajadzībām. Piedalās: VIP „Ieviņa”, JK
„Vidzemīte”, TDK „Dadži” un „Dadzīši”, Smiltenes
Mūzikas skolas un Valmieras Pārgaujas sākumskolas
audzēkņi, Smiltenes Jauniešu dome.
Atbalsta: TLMS „Smiltene” un LSK Valkas komitejas
Smiltenes nodaļa
Ieeja par ziedojumiem
13.decembrī plkst.14.00 tehnikuma sporta zālē
Smiltenes pagasta Eiropas deju grupas „Smiltesele” 5
gadu jubilejas koncerts. Ieeja € 1,00
14. decembrī plkst.11.00  Palsmanes kultūras namā
garīgās mūzikas koncerts ”Ticot, mīlot un gaidot”, vel-
tīts Ziemassvētku gaidīšanas laikam - Adventei. Ieeja
bez maksas
14.decembrī plkst.16.00 Bilskas centrā, lielās pagasta
egles iedegšanas pasākums „Ak, eglīte...”

14.decembrī plkst.15.00 Grundzāles kultūras namā
kristīgās mūzikas koncerts ”Ticot, mīlot un gaidot” ar
mācītāja Edgara Zaikovska svētrunu. Ieeja bez maksas
14.decembrī plkst.17.00 Grundzāles kultūras
namā senioru pēcpusdiena Ziemassvētku noskaņās.
Ieeja bez maksas
14.decembrī plkst.16.00 Blomes Tautas nama
velvju zālē Blomes sieviešu un vīru vokālo ansambļu
koncerts "Mazliet kā pieskaršanās mūžībai…".
Kolektīvu vadītājs Juris Krūze

17.decembrī plkst.17.00 Variņu tautas namā Ziemas-
svētku pasākums pagasta senioriem (ar ielūgumiem)

20.decembrī plkst.10.30 Grundzāles kultūras namā
muzikāla izrāde bērniem ”Zaķa Jeppes un Vilka Tūtiņa
Ziemassvētku TANGO”. Plkst. 11.30 saldumu paciņu
brīnumbrīdis pašiem mazākajiem. Ieeja bez maksas
20.decembrī plkst.13.00 Variņu tautas namā  Variņu
pagasta pašu mazāko bērnu egle. Muzikāls uzvedums
,,Zaķa Jeppes un vilka Tūtiņa Ziemassvētku tango”

20.decembrī Budēļu vakars pie TLMS „Smiltene” At-
modas ielā 2. Aicina TLMS ”Smiltene” un Launkalnes
mūsdienu fokloras kopa ”Rudzupuķe”.
Plkst.14.00 – 15.00 darbnīcas (līdzi jāņem kartupeļi,
sausie ziedi, dzija). Bērnu stūrītis (mīklas, teikas,
pasakas). 15:00 Uguns kuršana, bluķa vilkšana un
sadedzināšana, maskošanās, dziedāšana, dejošana,
rotaļās iešana un cienāšanās. Ieeja bez maksas
20.decembrī plkst.17.00 Launkalnes tautas namā
vakars Ziemassvētku noskaņās „Nāc, satiec

svētkus!”(teātra izrāde ”Kā eglīte dzīvniekiem dzies-
miņu mācīja”, koncerts - Brantu pagasta Eiropas deju
kopa ”Vējiem līdz”, Launkalnes sākumskolas skolēni,
vokālais ansamblis ”Anemones”, turpinājums pie
galdiņiem senioriem). Ieeja bez maksas
20.decembrī plkst.21.00 Palsmanes kultūras namā
atpūtas deju vakars ”Zem eglītes... mazs zaķītis vai
dāvaniņa!?” Spēlē grupa ”Zeļļi”. Vakars pie galdi-
ņiem jaukā draugu kompānijā, līdzi ņemot groziņus.
Vakara sākumā Kultūras nama amatiermākslas ko-
lektīvu pārsteigumi. Galdiņus pieteikt laicīgi
(t.28390884). Ierašanās sākot no 20.30. Dalības
maksa € 3,00 no personas
21.decembrī plkst.11.30, Launkalnes tautas namā
muzikāla izrāde pašiem mazākajiem Launkalnes bēr-
niem (kuri vēl neapmeklē pirmskolas iestādi) ”Zaķa
Jeppes un Vilka Tūtiņa Ziemassvētku TANGO”. Ieeja
bez maksas
21.decembrī plkst.16.00, Smiltenes pilsētas Kultūras
centrā, koncerts – „Lido Ziemassvētki”. 3 zvaigznes.

Solisti - Ingus Pētersons, Andris Ērglis, Emīls Bal-
ceris. Ieeja € 3,00 (biļešu iepriekšpārdošana no
15.decembra)
21.decembrī plkst.13.00 Blomes tautas namā koru
adventes koncerts. Piedalās Raunas jauktais koris
"Rauna", Smiltenes jauktais koris "Pakalni", Blomes
sieviešu un vīru vokālie ansambļi un Raunas ķekatnieki.

22.decembrī plkst.18.00 Smiltenes pilsētas Kultūras
centrā deju uzvedums „Pirms Ziemassvētkiem”. Ieeja
€ 1,00 (biļešu iepriekšpārdošana no 15.decembra)
23.decembrī plkst.17.00 Smiltenes pilsētas Kultūras
centrā koncerts „Ziemassvētku roze”, piedalās mūziķi
Normunds Ķietis un Inita Āboliņa (no grupas ”Lauku
muzikanti”). Ieeja bez maksas
23.decembrī plkst.18.00 SIA Vidzemīte klubā Brantos
Ziemassvētku koncerts kantrī ritmos. Ieeja € 1,00
26.decembrī plkst.15.00 Ziemassvētku pasākums se-
nioriem. Pieteikšanās un galdiņu rezervācija līdz 22.de-
cembrim (ieskaitot), zvanot pa tālr.28343415 (P.-C.,
14.00 – 19.00). Ieeja bez maksas
26.decembrī plkst.22.00 Variņu tautas namā Zie-
massvētku balle ar grupu "Ceļojums".

27.decembrī plkst.20.00 Blomes tautas namā atpūtas
vakars "Gada beigās, Blomes vidū…"

27.decembrī plkst.17.00 tehnikuma zālē, Smiltenes
pagastā Ziemassvētku rūķošanās pasākums pašiem
mazākajiem Smiltenes pagasta bērniem, kas
neapmeklē bērnudārzu.

31.decembrī Vecā gada pavadīšana pilsētas centrā un
Jaunā gada balle Kultūras centrā (vairāk informācijas
sekos).

1.janvārī plkst.00.30 (jeb īsi pēc salūta) Launkalnes
tautas namā Jaungada balle grupas „Kreisais pa-
grieziens” danču pavadījumā. Ieeja € 3,00

Pasākumi Smiltenes novadā decembrī

Izdevçjs: Smiltenes novada dome, Dârza ielâ 3, Smiltenç, LV-4729.
Reì. nr. LV90009067337. Metiens 5000 eks. Iespiests SIA ”Latgales druka”, Baznîcas ielâ 28, Rçzeknç.

Smiltenes novada domes oficiâlâ informâcija: www.smiltene.lv

Smiltenes kultūras centra kinozālē - 
kino gada noslēguma izrādes:

16.,17.,18.,19.decembrī plkst. 18.30.

PASTAIGA SAULES STAROS
Romantiska atpūtas filma 80.gadu mūzikas rit-
mos.
Pēc skaista, strauja un vētraina romāna Medija
un Rafs nolemj apprecēties un sarīkot kāzas
brīnišķīgā Vidusjūras piekrastē Spānijā.  Lai-
mīgā līgava izvēlas kāzu kleitu un aicina vie-
sus, protams, arī savu mīļoto māsu Teilori. Bet
kurš gan varēja iedomāties, ka Rafu un Teilori

reiz vienoja kaislīga mīlestība un šīs jūtas, kā izrādās, nebūt nav
zudušas.

Silta jūra, baltas smiltis, lieliskas
svinības un mīlas intriga!

Izstādes: 
4.12.2014-20.02.2015 apskatāma Marikas Svīķes privātkolekcijas
izstāde „Enģeļu parāde”. 
Līdz 31.01.2015 skatāma Smaidas Maskinas floristikas darbu izstā-
de ziemas noskaņās.
Decembrī tekstilmāksliniece Lindas Ziediņas un Launkalnes sākum-
skolas Vizuālās mākslas pulciņa dalībnieku izstāde ”SAPŅU
DĀRZS”. Izstādē skatāmi gobelēni un pulciņa dalībnieku guaša teh-
nikas gleznojumi.  

Pasākumi:
11.12 . plkst. 17.00 – radošā darbnīca „Gatavosim   paši mīļas Zie-
massvētku dāvanas”. Darbnīcu vadīs Smaida Maskina

Bērnu apkalpošanas nodaļa
17.12.  Svinēsim Ziemassvētkus pie eglītes un skaitīsim latviešu tau-
tasdziesmas. Ēdīsim gardumus - "Konfektes gardas Ziemsvētku bal-
vas, Visiem lai mutītes saldas! "Atnāc, piedalies un priecājie!".
Par jaunākajām grāmatām un pasākumiem bibliotēkā skatieties:
http://www.smiltenesbiblio.blogspot.com/
Par literatūras izstādes un pasākumi bērnu literatūras nodaļā:
http://spbbernunodala.blogspot.com/

Variņu bibliotēkā
01.12 – 22.12. atklāta ziemassvētku kompozīciju izstāde. Autore
Ausma Vonda.
No 10. 12. skatāma vietējo rokdarbnieču izstāde: siltas zeķes, rak-
staini cimdi, pūkainas šalles.
Autores: Rita Strautiņa, Ausma Plakane,Vija Podniece,Aina Iļjina.

Smiltenes novada bibliotēkā
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