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Smiltenes novads saņem Latvijas „Pastāvēs, kas pārvērtīsies” Lielā Talka 25. aprīlī
būvniecības gada balvu 2014

Smiltenes novads konkursā
„Latvijas Būvniecības Gada balva
2014“ iegūst 3.vietu nominācijā
“Inženierbūve/infrastruktūra jaunbūve” par DSD ātruma mērīšanas LED displeju izbūvi Smiltenē. Ātruma mērīšanas displeji tika
uzstādīti 2014.gada rudenī, lai
auto vadītājiem, iebraucot pilsētā,
būtu iespēja kontrolēt un pārliecināties par braukšanas ātrumu.
Ātruma mērīšanas displeji tika
uzstādīti – autoceļa SmilteneValka (Valkas iela P24), Smiltene-Rīga (Atmodas iela P27) un
Smiltene-Valmiera (Daugavas
iela P18). Ātruma mērīšanas rādī-

jumi ir informatīvi un kalpo par
atgādinājumu ceļu satiksmes noteikumu ievērošanai.
Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas vadītāja
Ilze Sausā: „Uzstādot ātruma mērīšanas displejus, nebijām plānojuši piedalīties šādā konkursā. Konkursam Smiltenes novadā uzstādītos displejus pieteica darbu veicēji
SIA „FIMA“, tāpēc par iegūto
balvu galvenokārt būtu jāpateicas
viņiem. Par uzstādītiem ātruma
mērīšanas displejiem ir interese arī
no citiem novadiem un, cik zināms, drīz arī citos novados būs līdzīgi ātruma mērītāji. Nominācijā

„Jauna inženierbūve” 1.vietu ieguva - beramkravu terminālis „Riga
Bulk Terminal”. Salīdzinot ar
1.vietas būves sarežģītību, nozīmīgumu ostas infrastruktūras, loģistikas attīstībā, mēs varam būt priecīgi, ka esam pamanīti. ”
Konkursam „Latvijas Būvniecības Gada balva 2014“ tika pieteikti vairāk kā 50 objekti 9 nominācijās. Konkursu organizē „Latvijas Būvniecība“, „Latvijas Architektūra“, patroni VARAM, RDĪD,
VKPAI.
Arita Smalkā-Boriseviča,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

Ik gadu pavasaris nāk ar pavasara sakopšanas darbiem, arī šis
gads nav izņēmums, kad 25. aprīlī
visā Latvijā vienlaicīgi iesim kopt
savu novadu, pilsētu, pagastu, pagalmu un sētu.
Tā kā 2015. gads ir arī Aspazijas
un Raiņa jubilejas gads, Lielā Talka
par savu saukli šogad ir izvēlējusies
Raiņa atziņu „Pastāvēs, kas pārvērtīsies” ar savu dziļo domu, ka
tikai mainoties mums pašiem, mūsu
domāšanai un rīcībai, mēs varam
izmainīt arī visu Latvijas sabiedrību, saglabājot skaisto Latvijas dabu,
cilvēces vērtības un savu veselību.
Smiltenes pilsētā šogad Lielās
Talkas ietvaros pilsētas iedzīvotājus aicinām piedalīties „Ceļinieka
parka” un „Lazdu kalna” sakopšanas talkā. Šogad talkot paliksim
pilsētas centrā, sakopjot vidi sev
apkārt teritorijās, kurās smiltenieši
uzturas un redz diendienā. Talkosim „Ceļinieka parkā”, kurā plānojam sakopt kultūras nama nogāzi,
lielās trepes un teritoriju apkārt
bērnu laukumam, kuru plānojam
attīrīt no lapām, sausajiem zariem,
sadzīves atkritumiem. Ja izdosies
Lielās talkas ietvaros vēlamies uz
kultūras nama nogāzes izveidot no
augiem uzrakstu „Smiltene” un rudzupuķi, lai pēc šis talkas paliek arī
kaut kas paliekošs un priecē mūs
un ikvienu Smiltenes viesi ikdienā.
„Lazdu kalnā” plānojam iziet cauri
teritorijai un savākt citu aizmirstos
sadzīves atkritumus, izkasīt taciņas
no lapām un savākt sausos un kritušos kokus. Pēc talkas talciniekus
cienāsim ar karstu zupu.
Lielās Talkas ietvaros arī izglītības iestādes dosies sakopt kādu
Smiltenes stūrīti – kādam tas būs
„Vecais parks”, kādam „Jāņukalns”
un citas teritorijas, jo, kopā ejot un
darot, mums rodas lielāka atbildī-

bas sajūta pret apkārtējo vidi.
Smiltenes pagasts šogad nolēmis sakopt Jaunā parka teritorijas
daļu, kura pieguļ autoceļam Smiltene-Valka.
Bilskas pagastā talcinieki aicināti pie Bilskas ezermalas sakopšanas darbiem, turpinot arī darbu
pie dabas takas veidošanas. Mēros
darbs pie aktīvās atpūtas laukuma
labiekārtošanas.
Palsmanes pagastā plānots aicināt talkot gribētājus uz darbiem
Palsmanes kapsētā - lapu grābšana,
atkritumu vietu sakopšana. Ir ideja
par putnu būrīšu akciju mazajiem
talkotājiem.
Blomes pagasts piedalīsies pie
vecās skolas „Siļķītes“ teritorijas
sakopšanas.
Grundzāles pagastā šogad galvenais darbs būs pie pludmales volejbola laukuma izveidošana- talkas dienā tiks norakts laukuma apaugums un iebetonēti stabi tīklam.
Noraktā apauguma velēnas tiks
pārvestas uz estrādes teritoriju un
izmantotas nelīdzenā reljefa izlīdzināšanai. Turpināsies arī brīvdabas trenažieru laukuma labiekārtošana. Tiks iestādīti jauni bērziņi nokaltušo vietā gar skolas stadionu
šosejas malā. Protams, kā katru
gadu, turpināsim arī atkritumu vākšanu ceļmalās un mežos.
Variņu pagastā talkos ciema teritorijā, kā arī salasot gadījuma rakstura atkritumus gar Palsas upi un
ceļmalām.
Smiltenes novada dome aicina
ikvienu novada iedzīvotāju piedalīties Lielajā Talkā un sakopt savu
īpašumu, savu pilsētu un pagastu,
lai mūsu novads top viens no tīrākajiem un sakoptākajiem Latvijas
novadiem.
Informācijai par Lielās Talkas
norises laikiem un pulcēšanās vietām sekot Smiltenes novada mājas
lapā www.smiltene.lv.
Ikvienam iedzīvotājam ir iespēja organizēt savu talku, piesakot
savu talkošanas vietu pie Smiltenes
novada talkas koordinatores Baibas
Cīrules, rakstot e-pastu uz baiba.cirule@smiltene.lv vai zvanot uz tel.:
64707571.
Savu talkošanas vietu jau ir
pieteikusi Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Smiltenes draudze. Piesakot Smiltenes evaņģēliski luteriskās draudzes īpašumu –
Smiltenes mācītājmuižu, sakopjot
Smiltenes mācītājmuižas parku,
ēkas, dīķa un meža apkārtni, lai
smilteniešiem būtu patīkami apmeklēt iemīļotās atpūtas un pastaigu vietas.
Sakopsim savu pagalmu, pilsētu, pagastu un būsim atbildīgi
un dabai draudzīgi iedzīvotāji.
Baiba Cīrule,
Smiltenes novada talkas
koordinatore
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Smiltenes novada Domes Vēstis

2015. gada 10. aprīlis

Smiltenes novada Domes lēmumi
2015.gada 18.martā notika ārkārtas domes
sēde, kurā tika pieņemti 6 lēmumi, tai skaitā:
1. Piedalīties LR Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas izsludinātajā
atklātajā projektu konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību
publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā“ 4.kārtā, sagatavojot un iesniedzot
„Smiltenes novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizācija, 4. kārta” iesniegumu par kopējo
summu 82402,08 EUR (astoņdesmit divi
tūkstoši četri simti divi eiro,08 centi).
2. Sagatavot un iesniegt LR Zemkopības
ministrijas Lauku atbalsta dienestam projektu
„Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu
izstrāde Smiltenes novada ūdenstilpēm” pasākumam „Zinātniskās pētniecības programmu finansēšanai un līdzdalībai starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto programmu un
pētījumu finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no citu valsts vai ES fondu
finansējuma” par kopējo summu 2349,48
EUR (divi tūkstoši trīs simti četrdesmit deviņi
eiro, 48 centi).
3. Sagatavot un iesniegt LR Zemkopības
ministrijas Lauku atbalsta dienestam projektu
„Zivju resursu aizsardzības pasākumi Vecpalsas upē, Grundzāles pagastā” pasākumam
„Zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko
veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru
kompetencē ir zivju resursu aizsardzība” par
kopējo summu 15 000 EUR (piecpadsmit
tūkstoši eiro, 00 centi).
4. Sagatavot un iesniegt LR Zemkopības
ministrijas Lauku atbalsta dienestam projektu
„Zivju resursu aizsardzības pasākumi Smiltenes novadā” pasākumam „Zivju resursu
aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir
zivju resursu aizsardzība” par kopējo summu
15720 EUR (piecpadsmit tūkstoši septiņi
simti divdesmit eiro, 00 centi).
5. Sadarbībā ar citām pašvaldībām, kas
noteiktas kā reģionālie attīstības centri, dibināt biedrību „Reģionālo attīstības centru
apvienība”.
6. Noteikt Smiltenes novada teritorijā
spodrības mēnesi laikā no 2015. gada
20.marta līdz 2015.gada 12.aprīlim.
2015.gada 31.martā notika kārtējā
domes sēde, kurā tika pieņemti 69 lēmumi,
tai skaitā:
1. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.
6/15 „Grozījumi Smiltenes novada domes
2010. gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr.25/10 „Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā”” projektu.
2. Par SIA „Smiltenes NKUP” pamatkapitāla palielināšanu un grozījumiem Sabiedrības statūtos.
3. Atļaut pašvaldības kapitālsabiedrībai
SIA „Smiltenes NKUP” iestāties biedrībā
„Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija” (vienotās reģistrācijas Nr.
40008071092, juridiskā adrese: Bauskas iela
209, Rīga, LV-1076) un kļūt par tās biedru.
4. Apstiprināt noteikumus Nr.4/15 „Smiltenes novada pašvaldības kapitālsabiedrību
un kapitāla daļu pārvaldības kārtība”.
5. Apstiprināt Smiltenes novada domes
noteikumus Nr.5/15 „Par transportlīdzekļu izmantošanu un izdevumu uzskaites kārtību
Smiltenes novada pašvaldībā”.
6. Apstiprināt noteikumus Nr.6/15 „Metodika un kārtība maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanai un apstiprināšanai Smiltenes novada pašvaldības institūcijām”.
7. Atļaut SIA „Joker.Ltd.”, reģ. Nr.
40003266078, izsniegt atļauju atvērt sporta
totalizatoru vai derību likmju pieņemšanas
vietu un organizēt attiecīgās azartspēles
Baznīcas laukumā 16, Smiltenē, Smiltenes
novadā.
8. Apstiprināt samaksu par sniegtajiem
maksas pakalpojumiem Smiltenes novada
Tūrisma informācijas centrā.
9. Apstiprināt Smiltenes novada domes administrācijas un pagastu pārvalžu kancelejas
maksas pakalpojumus.

10. Īstenot projektu „Jauna bērnu rotaļu
kompleksa un batuta iegāde un uzstādīšana
Smiltenes pilsētā” saskaņā ar iepirkuma rezultātiem par kopējo summu 19310,15 EUR
(deviņpadsmit tūkstoši trīs simti desmit euro
un 15 centi).
11. Atbalstīt Smiltenes Centra vidusskolas
dalību starptautiskā jauniešu apmaiņas projektā „Care your carrier!“.
12. Atbalstīt Smiltenes Centra vidusskolas
dalību starptautiskā jaunatnes darbinieku mobilitātes projektā „Make it visible!”.
13. Par Smiltenes novada izglītības iestāžu komplektēšanu.
14. Par izmaiņām Palsmanes internātpamatskolas amatu vienību sarakstā.
15. Par izmaiņām Palsmanes pagasta iestāžu amatu vienību sarakstā.
16. Par izmaiņām Grundzāles pagasta iestāžu amatu vienību sarakstā.
17. Piekrist dzīvojamas telpas maiņai, pārslēgt īres līgumu ar V.A. adresē „Amatnieki”
– 6, Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes
novads (dzīvoklis sastāv no virtuves - 11,7
m2, dzīvojamās istabas 13,3 m2, kopējā platība 25 m2) uz vienu gadu ar tiesībām īres līgumu pagarināt.
18. Pārslēgt 2014. gada 8.maijā noslēgto
īres līgumu ar S.M. (2-istabu dzīvoklis, kopējā platība 42,9 m2) uz vienu gadu ar tiesībām
īres līgumu pagarināt.
19. Izīrēt N.T. dzīvojamās telpas Skolas
ielā 2, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads
(kopējā platība 55 m2, t.sk. 2 istabas 36.7 m2,
virtuve 5.9 m2, sausā tualete 1.3 m2 un palīgtelpas 11,1 m2 ), uz vienu gadu ar tiesībām
īres līgumu pagarināt.
20. Izīrēt G.N. dzīvojamās telpas „Raibači”, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads
(1–istabas dzīvoklis bez ērtībām, kopējā
platība 22,00 m² ), uz vienu gadu ar tiesībām īres līgumu pagarināt.
21. Reģistrēt L.K. dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrā vispārējā kārtībā kā personu, kurai nepieciešama palīdzība dzīvokļa
jautājumu risināšanā.
22. Reģistrēt A.A. dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrā vispārējā kārtībā kā personu, kurai nepieciešama palīdzība dzīvokļa
jautājumu risināšanā.
23. Reģistrēt D.D. dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrā vispārējā kārtībā, kā personu, kurai nepieciešama palīdzība dzīvokļa
jautājumu risināšanā.
24. Reģistrēt S.M. pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrā kā personu,
kurai nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā pirmām kārtām.
25. Izslēgt no pašvaldības dzīvojamās
telpas izīrēšanas reģistra R.V.
26. Lai novērstu apdraudējumu
sabiedrības drošībai un ņemot vērā, ka ēka
„Lejasvariņi” Variņu pagastā bojā Smiltenes
novada ainavu un ir bīstama, veikt
dzīvojamās ēkas (būves kadastra apzīmējums
9490 003 0086 001) nojaukšanu.
27. Atcelt Smiltenes novada domes
2014. gada 24. septembra lēmumu (sēdes
protokols Nr. 15., 17.§.6.2.) „Par nekustamā īpašuma Pilskalna iela 1, Smiltenē,
nomas tiesību izsoli”.
28. Piekrist dzīvokļa īpašuma „Lazdiņi”
-1, Grundzālē, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā, kas sastāv no dzīvokļa, kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un mājai piesaistītā zemesgabala
domājamās daļas, atsavināšanai.
29. Piekrist dzīvokļa īpašuma „Lazdiņi”
-2, Grundzālē, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā, kas sastāv no dzīvokļa, kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un mājai piesaistītā zemesgabala
domājamās daļas, atsavināšanai.
30. Uzsākt nekustamā īpašuma „Veclazdiņi”, Grundzāles pagastā, Smiltenes
novadā, kadastra numurs 9458 008 0306,
kas sastāv zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9458 008 0306 un būves ar kadastra apzīmējumu 9458 008 0160 003, atsavināšanas procedūru.
31. Mainīt nekustamajam īpašumam ”Kalna
Ragži” ar kadastra numuru 9448 006 0040, kas

sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9448 006 0023, nosaukumu no
„Kalna Ragži”, Brantu pagasts, uz „Lubeķi”,
Brantu pagasts, Smiltenes novads, jo paredzēts
pievienot esošajam īpašumam „Lubeķi”.
32. Nekustamajam īpašumam „P18”, Blomes pagasts, kadastra numurs 9446 001 0221,
kas sastāv no trim zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumu 9446 001 0221 8,98 ha, 9446
002 0060 7,09 ha un 9446 003 0195 7,5 ha
platībā, mainīt nosaukumu no „P18” uz „Autoceļš P18”, Blomes pagasts, Smiltenes novads, noteikt visām zemes vienībām nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un
ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
33. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9458 008 0305 un uz tās esošajai
ēkai ar kadastra apzīmējumu 9458 008 0160
003 adresi no „Raitas 1”, Grundzāle, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads, uz „Veclazdiņi”, Grundzāle, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads.
34. Atļaut sadalīt Variņu pagasta nekustamā īpašuma Kalna iela 4, kadastra numurs
9490 003 0150, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9490 007 0043 divās daļās.
35. Sadalīt rezerves zemes fonda nekustamā īpašuma „Valsts brīvā zeme” (Saltupu
ceļš), kadastra numurs 9470 003 0412, zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 9470 003
0366 12 (divpadsmit) zemes vienībās saskaņā
ar pielikumu. Sadalīto zemes vienību platības
precizēt pie zemes kadastrālās uzmērīšanas
(pielikumā skice).
36. Atļaut sadalīt Variņu pagasta nekustamā īpašuma „SIA Palsa”, kadastra numurs
9490 005 0063, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9490 002 0089 divās daļās.
37. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi Palsmanes pagasta nekustamā īpašuma
„Sila Stūrīši” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9474 001 0063 no zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(kods 0101), uz zemi, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
38. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Grundzāles pagasta nekustamā
īpašuma „Brūži” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 9458 008 0085 no zemes, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), uz zemi, kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
39. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Palsmanes pagasta nekustamā
īpašuma „Vecskābie 1” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 9474 006 0074 no
zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), uz
zemi, kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība (kods 0201).
40. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Grundzāles pagasta nekustamā
īpašuma „Avotiņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9458 011 0055 no zemes,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101), uz zemi,
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
41. Neiznomāt I.B. zemes vienības daļu ar
kadastra apzīmējumu - 9458 002 0097.
42. Pārtraukt zemes nomas tiesības J.M.
par zemes vienību Ezera iela 5, Smiltenē, 608
m2 un 330 m2 platībā, kadastra apzīmējums
9415 010 0205.
43. Iznomāt J.R. zemes vienības daļu
Ezera iela 5, Smiltenē, ar kadastra apzīmējumu 9415 010 0205 608 m2 un 330 m2 platībā.
44. Pārtraukt zemes nomas tiesības J.V. par
zemes vienību „Vārpas (kiosks)”, Palsmanes
pagastā, kadastra apzīmējums 9474 004 0353
0,01 ha platībā.
45. Iznomāt D.P. zemes vienības „Pašvaldības zemes gabals Nr.4”, kadastra apzīmējums 9470 010 0099, daļu 0.6 ha platībā bez
apbūves tiesībām lauksaimnieciskai ražošanai.
46. Slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar E.B. par nekustamo īpašumu Parka
iela 4, Variņu pagastā, ar kadastra apzīmējumu 9490 003 0121 0,26 ha platībā.
47. Slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar E.B. par nekustamo īpašumu „Pīlā-

dži”, Variņu pagastā, kadastra numurs 9490
007 0037, kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 9490 003 0122
0,9 ha un 9490 007 0038 7,0 ha platībā.
48. Sagatavot un iesniegt tiesai pieteikumu
par nekustamā īpašuma – „Kalnrūpnieki”, kadastra numurs 9480 005 0193, kas sastāv no
vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
9480 005 0192 un saimniecības ēkas, atzīšanu
par bezīpašnieka mantu un piekrītošu valstij.
49. Pieņemti 6 lēmumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.
50. Apstiprināt zemes ierīcības projektu
„Vārpas”, Blomes pagasts, Smiltenes novads,
zemes vienības kadastra apzīmējums 9446
006 0047.
51. Apstiprināt zemes ierīcības projektu
„Augstkalni 1”, Variņu pagasts, Smiltenes novads, zemes vienības kadastra apzīmējums
9490 003 0142.
52. Apstiprināt zemes ierīcības projektu
„Ezerkalns”, Variņu pagasts, Smiltenes novads, zemes vienības kadastra apzīmējums
9490 002 0065.
53. Apstiprināt zemes ierīcības projektu
„Pakalni”, Variņu pagasts, Smiltenes novads,
zemes vienības kadastra apzīmējums 9490
007 0004.
54. Apstiprināt zemes ierīcības projektu
„Atmodas iela 4A”, Smiltene, Smiltenes novads, zemes vienības kadastra apzīmējums
9415 004 0109.
55. Apstiprināt zemes ierīcības projektu
„Dzērvītes”, Variņu pagasts, Smiltenes novads, zemes vienības kadastra apzīmējums
9490 003 0294.
56. Apstiprināt zemes ierīcības projektu
„Lejaskades”, Grundzāles pagasts, Smiltenes
novads, zemes vienības kadastra apzīmējums
9458 008 0008.
57. Apstiprināt zemes ierīcības projektu
„Viesturi”, Variņu pagasts, Smiltenes novads,
zemes vienības kadastra apzīmējums 9490
004 0114.
58. Apstiprināt zemes ierīcības projektu
„Saulaines”, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, zemes vienības kadastra apzīmējums
9480 003 0120.
59. Pārtraukt S.N. zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi
„Rauzas Kalniņi”, Palsmanes pagastā, kadastra apzīmējums 9474 001 0161 2,2 ha platībā.
Noteikt, ka zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 9474 001 0161 2,2 ha platībā ir
piekritīga Smiltenes novada pašvaldībai.
60. Noteikt, ka zemes vienības
“Bērzzemnieki” ar kadastra apzīmējumu
9444 002 0079 28.4 ha, 9444 002 0108 73,2
ha un 9444 004 0361 15,2 ha platībā ir
piekritīgas Smiltenes novada pašvaldībai.
61. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas, kadastra apzīmējums 9415 001 0916 001, piešķirt nosaukumu Daugavas iela 8B, Smiltene, Smiltenes
novads.
62. Komandēt domes priekšsēdētāju Gintu
Kukaini un priekšsēdētāja vietnieku Ivaru
Ādamsonu uz Novopolocku (Baltkrievija) no
š.g. 15.-17.aprīlim.
63. Papildināt Smiltenes novada domes
2012. gada 28. jūnija lēmuma (sēdes protokols Nr. 10., 12.§.) „Par publisko iepirkumu
organizēšanas kārtību Smiltenes novada pašvaldībā” 3.punktu ar jauniem apakšpunktiem šādā redakcijā:
l „3.8. Nekustamo īpašumu apdrošināšanas pakalpojumi, veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanas pakalpojumi Smiltenes
novada, pagasta pārvalžu un iestāžu vajadzībām;
l 3.9. Maināmo paklāju noma/piegāde
Smiltenes novada, pagasta pārvalžu un iestāžu vajadzībām;
l 3.10. Arboristu pakalpojumi Smiltenes
novada, pagasta pārvalžu un iestāžu vajadzībām;
l 3.11. Ziemassvētku saldumu paciņu piegāde Smiltenes novada, pagasta pārvalžu un
iestāžu vajadzībām;
l 3.13. Mobilo sakaru pakalpojumi Smiltenes novada, pagasta pārvalžu un iestāžu vajadzībām.”
Dina Kaupe, Kancelejas nodaļas vadītāja
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2015. gada 10. aprīlis

Neapmierinoša tehniskā
stāvokļa dēļ slēgts
„Sijāru tilts“
Smiltenes novada dome paziņo, ka ar š.g. 20.martu transporta
līdzekļu kustībai neapmierinoša
tehniskā stāvokļa dēļ tiek slēgts
„Sijāru tilts“ pār Vizlu Grundzāles pagastā uz vietējās nozīmes
autoceļa Sijāri-Bērzkalni.
Aicinām autovadītājus ņemt
vērā noteikto aizliegumu un izmantot apbraucamo ceļu.

Slēgtā tilta dēļ piekļuvei uz/no
autoceļu V249 Lankaskalns-Vidaga, lūdzam izmantot pagaidu
apbraucamo ceļu „a/c Ceriņkrūms - Pakalnes tilts, Meimurkalna ceļš, Mazsietaliņi, a/c Sijāri
- Bērzkalni“, saskaņā ar pielikumā pievienoto shēmu.
Ilze Sausā, Saimnieciskās
darbības nodaļas vadītāja

Spodrības mēnesis
Smiltenes novadā
18.martā Smiltenes novada
domes sēdē tika pieņemts lēmums par Spodrības mēneša izsludināšanu Smiltenes novada teritorijā laikā no 2015. gada
20.marta līdz 12.aprīlim.
Spodrības mēneša laikā aicinām Smiltenes novada teritorijā
esošās iestādes, komercsabiedrības, dzīvojamo māju un citu īpašumu īpašniekus un apsaimniekotājus atbalstīt pašvaldības ierosinājumu un izsludinātā spodrības
mēneša laikā sakopt to īpašumā
(apsaimniekošanā, nomā) esošās
teritorijas un ēku fasādes, lai padarītu tīrāku un skaistāku apkārtējo vidi.
Smiltenes novada pašvaldības noteikto talku un spodrības
mēnešu laikā atļauts dedzināt
ugunskuros zāli, lapas, zarus
un citas augu daļas sava īpašuma teritorijā, ja tas nerada
draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, videi, kā arī personu mantai un netraucē apkārtējiem iemītniekiem.
Atgādinām, ka atkritumu dedzināšana ir aizliegta! Pēc Spodrības perioda noslēgšanās saglabāsies aizliegums dedzināt
ugunskuros veco zāli, lapas,

zarus un citas augu daļas sava
īpašuma teritorijā saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem par atkritumu apsaimniekošanu Smiltenes novadā.
Teritorijas sakopšanas darbi
turpināsies arī Lielajā Talkā, kas
visā Latvijā notiks 25.aprīlī. Šajā
dienā tiks organizētas sakopšanas
talkas Smiltenes pilsētā un pagastos. Sīkāka informācija par Lielās
Talkas aktivitātēm novadā sekos.
Tāpat pašvaldība iesaka izvēlēties ikvienu teritoriju sakopšanu
veikt dabai draudzīgā un sabiedrībai drošā veidā - lapas, veco
zāli, sīkus zarus ir iespējams
kompostēt un pēc tam iegūt derīgu mēslojumu. Tāpat zaļo atkritumu izvešanu var pieteikt SIA
„Smiltenes NKUP”, tas gan būs
maksas pakalpojums – par zaļo
atkritumu izvešanu 10 EUR (1m3
maiss), par zaru izvešanu 36,00
EUR/h. Sīkākai informācijai SIA
„Smiltenes NKUP” tel.64707062.
Rūpēsimies par apkārtējo
vidi un sakopsim novadu – katrs
savu sētu!
Arita Smalkā-Boriseviča,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

Smiltenes Jauniešu
domes ziņas
Smiltenes Jauniešu domei marta
mēnesis bija ļoti darbīgs.
18.martā Smiltenes Jauniešu
dome piedalījās Smiltenes novada
Tūrisma informācijas centra aktivitātēs, kas notika sadarbojoties ar
Jāni Dingu (fonds „Krustceles”) un
video operatoru Denisu Moškānovu no „Dark Chocolate Pictures”.
Tika izveidots video dalībai Lielās
Talkas pašvaldību konkursā „Pastāvēs, kas pārmainīsies”. Video
mērķis ir iedvesmot jauniešus būt
aktīviem un piedalīties dažādās
videi draudzīgās aktivitātēs, apvienojot patīkamo ar lietderīgo – paveicot labas lietas vides un sabiedrības labā, reizē gūstot no tā jaunu
pieredzi, prieku un pozitīvas emocijas.
24.martā Smiltenes Jauniešu
dome apmeklēja LR Saeimu un
tikās ar deputātu Aināru Mežuli,
kurš pastāstīja par darbu Saeimā un
savu pieredzi deputāta amatā. Turpmākā dienas gaitā apmeklējām
Jauniešu NVO festivālu “Jaunieši
iesaistās”. Festivāla apmeklētājiem
bija iespēja iesaistīties vairāk nekā
50 dažādās jauniešu organizāciju
sagatavotajās aktivitātēs – meistar-

klasēs, praktiskajās un radošajās
darbnīcās, spēlēs, viktorīnās, diskusijās, kā arī baudīt deju un muzikālos priekšnesumus. Tika iepazīta
citu jauniešu organizāciju darbība
un aktivitātes Latvijā.
4.aprīlī sadarbībā ar apvienību
„Smiltene Alternative” Jauniešu
iniciatīvu centrā notika altenatīvās
mūzikas pasākums ar grupu „Līdz
Pēdējam”, „Gené Kruppa” un
„Nuvo” piedalīšanos! JIC Miteklis
ir iecienīta šo grupu uzstāšanās
vieta, kas piesaista savu publiku.
5.aprīlī Smiltenes jauniešu
dome palīdzēja Smiltenes Kultūras
centrā Lieldienu svinēšanas pasākumos. Tika palīdzēts mazajiem un
lielajiem smilteniešiem olu krāsošanā un ripināšana, dažādās spēlēs,
mīklās un uzdevumos, ģimeņu stafetēs. Lieldienu svinēšanu Smiltenes jauniešu dome turpināja tirdzniecības centrā „Centrs“, kur no
plkst.13.00 notika Lieldienu radošās darbnīcas. Jaunieši sadarbībā ar
Tirdzniecības centru sagatavoja iespēju izkrāsot savu Lieldienu Zaķi
vai Olu, izgatavot Zaķa ausis un
uzzīmēt savu zaķa sejiņu.
Smiltenes Jauniešu dome
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Pašvaldībā
Smiltenes novadā piemin
Komunistiskā genocīda upurus
25.marts ir diena, kas Latvijā
iekrāsojas sēru krāsās, jo tieši šajā
dienā 1949.gadā sākās visplašākā
Latvijas iedzīvotāju izsūtīšana uz
Sibīriju un citiem attāliem Padomju Savienības reģioniem.
Vairāk nekā 33 aizrestotos dzelzceļa ešelonos bez tiesas sprieduma no visas Latvijas moku ceļam
tika pakļauti aptuveni 44 tūkstoši
nevainīgu cilvēku, viņu vidū – ģimenes ar zīdaiņiem, jaunieši un
sirmgalvji. Izsūtīšana skāra galvenokārt turīgo zemnieku ģimenes un tos, kuri nevēlējās labprātīgi atteikties no savas zemes,
pārliecības par savu latvietību un
vēlmes dzīvot brīvā un neatkarīgā
valstī.
Šodien, pēc 66 gadiem, mūsu
pienākums ir neaizmirst šo
mūžam nedzīstošo sāpi latviešu
tautas dvēselē. Par to ir jāmāca
vēstures stundās, par to jāstāsta
saviem bērniem un mazbērniem.
Tikai tādā veidā, visi kopā, stāstot, klausoties un dzirdot, mēs neļausim šiem baisajiem notiku-

miem atkārtoties, jo atgriezties
savās mājās, savā dzimtenē tajās
tālajās dienās cerēja visi.
Blomē pie represēto pie piemiņas akmens un Smiltenē pie pieminekļa „Sašķeltā ģimene” pulcējās novada iedzīvotāji, lai vienotos piemiņas brīdī un noliktu
ziedus.
Pēc piemiņas brīža pie pieminekļa „Sašķeltā ģimene”, Smiltenes pilsētas Kultūras centrā, bija
skatāma Blomes amatierteātra iz-

rādes „Austras grāmata” 2.daļa.
Šis stāsts ir par 11 gadīgu meiteni, kura kopā ar māti 1945. gadā
izsūtīta uz Sibīriju no Raunas pagasta, kura atgriežas Latvijā, lai
atkal 1949. gadā otro reizi tiktu
izsūtīta uz Sibīriju. Izrādē izmantotas dokumentālas vēstures liecības un materiāli no Austras Jurgenas fotoarhīva.
Ilze Jēkabsone,
Smiltenes pilsētas
Kultūras centra vadītāja

Aprīlī sākas bērnu pieteikšana
pirmajai klasei
Smiltenes novada Izglītības
pārvalde informē, ka no
2015.gada 1.aprīļa Smiltenes novada vispārējās izglītības iestādes
uzsāks bērnu reģistrāciju uzņemšanai
mācībām
1.klasē
2015./2016.mācību gadam.
Lai pieteiktu bērnus mācībām
1.klasē, vecākiem jādodas uz izvēlēto skolu un jāiesniedz direktoram adresēts iesniegums, tajā
norādot ziņas par izglītojamo –
vārds, uzvārds un personas
kods; izvēlētā izglītības programma; ērtāko saziņas veidu ar izglītības iestādi. Papildus iesniegu-

mam ir jāiesniedz bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u),
valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzi-

nums, ja izglītojamo uzņem speciālās izglītības programmā un
cita nepieciešamā informācija un
dokumentācija pēc skolas lūguma (bērna dzimšanas apliecības
kopija, izziņa par deklarēto dzīvesvietu).
Sīkāk par skolēnu uzņemšanu aicinām interesēties izvēlētajā izglītības iestādē. Skolu kontaktinformācija ir pieejama novada mājas lapā, sadaļā „Izglītības iestādes“.
Arita Smalkā-Boriseviča,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

Projekta „Cross Border Atletics”
ietvaros iegādāts inventārs
Projekta Nr. ELRII-383
„Cross Border Atletics” īstenošana tika uzsākta 2013.gada jūlijā.
Šī projekta mērķis bija uzsākt ilgtermiņa sadarbību starp vietējām
sporta skolām bērnu un jauniešu
fiziskās sagatavotības uzlabošanā
Smiltenes novada un Porhovas
rajonā, izmantojot abu valstu
pieredzi un resursus. Realizējot
projektu, viens no sasniedzamajiem rezultātiem bija rekonstruēti stadionu skrejceļi. Pleskavas apgabala Porhovas rajona
stadionā projekta ietvaros rekonstruēti četri skrejceliņi. Savukārt, Smiltenē stadiona rekonstrukcijas darbi tika veikti
plašāk, līdz ar to stadiona rekonstrukcija tika veikta, pateicoties pārrobežu projektam un
aizņēmumam Valsts kasē. Smiltenes stadionā kopumā tika izveidoti astoņi skrejceliņi.
Lai nodrošinātu projekta sasniegto rezultātu uzturēšanu ilgtermiņā un lai pilnvērtīgi izmantotu atjaunotos Smiltenes
stadiona skrejceliņus, projekta

ietvaros iegādāts inventārs – 80
vieglatlētikas barjeras un 8 starta bloki. Projekts „Cross Border
Athletics” ir pamats uzsāktajai
pārrobežu sadarbībai sportā un
iegādātais aprīkojums ļaus rīkot
kvalitatīvas vieglatlētikas sacensības stadionā.
Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa
„Eiropas teritoriālā sadarbība”
Igaunijas-Latvijas-Krievijas
pārrobežu sadarbības programmas Eiropas Kaimiņattiecību un
partnerības instrumenta ietvaros
2007. - 2013.gadam, 3.prioritāti
Sadarbības veicināšana „cilvēkscilvēkam”, 3.2. aktivitāti Sadarbība kultūras, sporta, izglītības,
sociālā un veselības jomā.
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 220 000,00 EUR
(154616,88 LVL), no kurām
85,5% jeb 188100,00 EUR
(132197,43 LVL) apmērā finansē
Eiropas Savienība un 31 900,00
EUR (22419,45 LVL) ir partneru
līdzfinansējums.

„CROSS BORDER
ATHLETICS”
ĪSTENO

„Smiltenes novada dome”
Igaunijas–Latvijas–Krievijas
Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un
partnerības instrumenta ietvaros
2007. – 2013. finansiāli atbalsta
kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona
konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās
vietu krustcelēs starp ES un
Krievijas Federāciju.
Lita Kalniņa,
Attīstības un plānošanas
nodaļas projektu vadītāja
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ESI ATBILDĪGS – APSAIMNIEKO
ATKRITUMUS PAREIZI
vairākus ieguvumus. Nodalot
pārstrādājamos
atkritumus no kopējās
atkritumu
plūsmas,
samazinās
ikmēneša
mājsaimniecības izdevumi
par atkritumu izvešanu, jo
sašķiroto atkritumu izvešana iedzīvotājiem ir bez
maksas. Turklāt vedot
otrreizējās izejvielas uz
EKO laukumu, tiek piešķirta atlaižu
karte, kuru attiecina uz sadzīves
atkritumu rēķinu.
Būtiski, ka atdalot iepakojumu
no sadzīves atkritumiem, samazinās
kopējais apglabājamo atkritumu
daudzums. Atkritumu šķirošana
palīdz taupīt enerģiju un saudzēt
dabu, jo iepakojuma materiālu
pārstādei ir nepieciešams mazāk
resursu kā ražošanai no jaunām
izejvielām.
No
šķirošanas
konteineriem savākto materiālu
ZAAO sagatavo transportēšanai uz
pārstrādes vietām. No makulatūras
tiek ražots, piemēram, biroja papīrs,
no izkausēta stikla atkal ražo stikla
iepakojumu, to var izmantot arī kā
piedevu celtniecības materiālos,
asfalta ražošanā, no plastmasas, kas
tiek pārstrādāta granulās vai pārslās,
tiek izgatavoti jauni plastmasas
izstrādājumi. Attiecībā uz metālu,
piemēram, alumīnija ražošanai no
otrreizējām izejvielām nepieciešams desmitiem reižu mazāk
elektroenerģijas, nekā to ražojot no
pirmreizējām izejvielām.

Noslēdz līgumu
Katru
pavasari,
sniegam
nokūstot, visu skatam arvien
paveras atkritumiem piesārņotas
vietas – grāvmalas, upmalas, meži,
zaļās zonas. Nereti dzirdamas
sūdzības, ka kādam iedzīvotājam
jānorēķinās par garāmgājēja
izmesto atkritumu maisu svešā
konteinerā.
Vēršam uzmanību, ka katram
iedzīvotājam pašam ir jānes
atbildība par savu radīto atkritumu
apsaimniekošanu, to paredz arī
pašvaldības saistošie noteikumi.
Katrai mājsaimniecībai ir jābūt
noslēgtam līgumam par atkritumu
apsaimniekošanu.
Atdod otrreizējai pārstrādei
Smiltenes novadā ir izveidota
infrastruktūra otrreizējai pārstrādei
derīgu materiālu nodošanai.
Smiltenē, Limbažu ielā 8, pieejams
EKO laukums- birojs, novadā
izvietoti vairāki desmiti konteineri
dalītai atkritumu nodošanai.
Pieejamas arī EKO somas
otrreizējai pārstrādei derīgu
materiālu uzkrāšanai un nodošanai
privātmājām, kuras izmanto jau 80
Smiltenes
mājsaimniecības.
Savukārt, daudzdzīvokļu māju
kāpņutelpās pie pastkastēm,
reklāmas materiālu izmešanai, pēc
SIA Smiltenes NKUP pasūtījuma
tiks uzstādītas EKO kastes.

EKO laukumā, kas atrodas
Limbažu ielā 8, iespējams nodot
dažādus šķirotos atkritumus, tai
skaitā pudeļu stiklu, papīru,
kartonu, plastmasu, PET pudeles,
metālu, kā arī nolietoto sadzīves
tehniku un logu stiklu, kuru EKO
punktu pudeļu stiklam paredzētajos
konteineros mest nav atļauts.
Laukumā var nodot arī bīstamos
atkritumus:
krāsu
bundžas,

Atkritumu šķirošana nodrošina

luminiscentās lampas, baterijas un
akumulatorus. EKO laukums
atvērts pirmdienās, otrdienās,
ceturtdienās, piektdienās no plkst.
10 līdz 19, sestdienās no plkst.12
līdz 16, brīvdienas – trešdienas un
svētdienas.
Uz vairākās adresēs izvietotajiem
šķiroto
atkritumu
konteineriem jeb EKO punktiem
iedzīvotāji var nogādāt šķirotus
atkritumus un izmest tos speciāli
marķētos konteineros, no kuriem
viens paredzēts pudeļu, burku
stiklam, bet otrs - papīram,
polietilēnam, PET pudelēm,
sadzīves ķīmijas un kosmētikas
plastmasas iepakojumam, metālam.
Novadā uzstādīti arī 11 PET pudeļu
režģi.
Konsultējies
SIA ZAAO piedāvā desmitiem
pakalpojumu veidu, no kuriem
katrs iedzīvotājs var izvēlēties
savām vajadzībām nepieciešamāko.
ZAAO speciālisti ir pieejami
telefoniskās
un
klātienes
konsultācijās. EKO laukums-birojs
Smiltenē, Limbažu ielā 8,
nodrošina plašu pakalpojumu
klāstu, tostarp šeit iespējams noslēgt
līgumu, izdarīt izmaiņas atkritumu
konteineru tukšošanas grafikos,
saņemt
informāciju
par
šķirojamiem un nešķirojamiem
atkritumu veidiem. Uz iedzīvotāju
jautājumiem pa tālr.64281250 katru
darba dienu no plkst.8.00 līdz 17.00
atbild Valmieras biroja klientu konsultanti. Uzņēmuma speciālisti
labprāt konsultē arī iedzīvotāju
forumos, daudzdzīvokļu māju
sanāksmēs.
Šķiro atkritumus pareizi!

Konteiners papÝram, polietilÑnam, PET pudelÑm, metÃlam
DRÜKST MEST

NEDRÜKST MEST

PapÝra un kartona atkritumus
Biroja papÝru, avÝzes, žurnÃlus, grÃmatas, iepakojuma papÝru, kartonu,
gofrÑtu kartonu, pÃrtikas dzÑrienu tetrapakas, elopakas. MateriÃliem ir
jÃbĉt tÝriem, bez organisko materiÃlu (Ñdiena atlikumiem, eççÃm u.c.)
piejaukumiem.
Kartona kastes pirms izmešanas konteinerÃ ir jÃizjauc un jÃsaplacina.

PapÝra un kartona atkritumi
NEDRÜKST mest vienreizÑjÃs lietošanas traukus, papÝra dvieçus
un salvetes, folija iepakojuma materiÃlu (Ëipsu pakas,
saldÑjuma papÝrus), lÝmpapÝrus, fotopapÝrus utt.

PolietilÑna atkritumus
PolietilÑna plÑves un plastmasa kannas, spaiïus, kastes, pudeles,
sadzÝves ãÝmijas un kosmÑtikas plastmasas iepakojums (LDPE; HDPE).
Tam ir jÃbĉt tÝriem.

PolietilÑna atkritumi
NEDRÜKST mest vienreizÑjÃs lietošanas plastmasas traukus,
krÑjuma un margarÝna trauciïus, skÃbbarÝbas ruççu plÑves,
rotaçlietas u.c. cietÃs plastmasas veidu izstrÃdÃjumus (PP; PS;
PVC).

PET dzÑrienu pudeles
PET dzÑrienu pudeles
Visa veida un krÃsu izlietotas plastmasas pÃrtikas dzÑrienu pudeles. NEDRÜKST mest vienreizÑjÃs lietošanas traukus, keËupa un
Pudeles var bĉt ar korãiem un etiãetÑm. DzÑrienu pudeles nav jÃmazgÃ. eçças pudeles un citus plastmasas izstrÃdÃjumus.
Pirms izmešanas pudeles ir jÃsaplacina.
MetÃlu
Visa veida metÃla iepakojumus un metÃla priekšmetus.

Konteiners pudeçu un burku stiklam
DRÜKST MEST

NEDRÜKST MEST

Stikla iepakojumu - pudeles un burkas
Stikla iepakojuma atkritumus un lauskas. Visa veida stikla pudeles un
burkas. Var bĉt ar metÃla gredzeniem, riïãiem un etiãetÑm.

Stikla iepakojums - pudeles un burkas
NEDRÜKST mest stikla burkas un pudeles ar pÃrtikas un ãÝmisko
atkritumu piejaukumu. NedrÝkst mest logu stiklu, spoguçus,
lampu kupolus, keramikas izstrÃdÃjumus (balzama pudeles),
automašÝnu logu stiklu, pakešu logu stiklu.

Leimane
ZaneZane
Leimane
SIASIAZAAO
sabiedrisko
attiecību
speciāliste
ZAAO sabiedrisko
attiecÝbu
speciÃliste
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Piedalies Smiltenes
skeitparka atklāšanas
pasākumā

Sestdien, 11.aprīlī, notiks atjaunotā un labiekārtotā Smiltenes
skeitparka atklāšanas pasākums.
Aicinām skeitborda, BMX riteņbraucējus un mazo skuteru braucējus piedalīties sacensībās.
Sacensības notiks trīs disciplīnās
– skeitbordā, BMX riteņbraukšanā
un ar mazajiem skuteriem. Sacensības dalībniekus vērtēs žūrija, kura
katrā disciplīnā noteiks trīs labākos
braucējus, kā arī dienas laikā tiks
rādīti paraugdemonstrējumi visas
trīs sacensību disciplīnās. Aicinām
arī skatītājus piedalīties atklāšanas
pasākumā, jo būs ko redzēt!
Dalībnieku reģistrēšanās sacensībām pasākuma norises dienā,
sestdien, Smiltenes skeitparkā no
plkst.10.00, svinīgā atklāšana un sacensību sākums plkst.12.00. Sacensības notiks visas dienas garumā.

Pagājušā gada rudenī tika uzsākta skeitparka atjaunošana un labiekārtošana, kā rezultātā ir uzstādītas
četras dažādas konstrukcijas skeitparka pilnveidei un modernizācijai.
Lai skeitparku atjaunotu un modernizētu atbilstoši jauniešu vajadzībām, notika tikšanās ar aktīvākajiem
skeitparka lietotājiem, jo jaunieši,
kuri aktīvi izmanto skeitparku, vislabāk zina, kas nepieciešams, lai tas
būtu piemērots un pilnvērtīgs. Kopējā summa skeitparka atjaunošanai
19366,40 Euro + PVN, darbus veica
SIA „Mind Work Ramps“.
Skeitparka atklāšanas pasākumu
atbalsta A/S „Smiltenes piens” un
sporta apģērbu un inventāru firma
„ERi stuff”.
Arita Smalkā-Boriseviča,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

Smiltenes NKUP
„īsziņas”
Sākot ar 2015.gada 1.aprīli, juridiskām personām rēķinus piegādājam elektroniski. Saudzējot
vidi, vēlamies, lai arvien vairāk
arī privātpersonas piesakās elektroniskai rēķinu saņemšanai.
Kopš 1.aprīļa ūdenssaimniecības pārziņa pienākumus Palsmanes pagastā sāk pildīt Andris Fokerots, tālr.: 26312339. Lūdzam
Palsmanes pagasta iedzīvotājus,
mūsu klientus, pēc palīdzības
vērsties pie Andra Fokerota.
Noslēgušies darbi projekta
„Ūdenssaimniecības
attīstība
Mēru ciemā, Bilskas pagastā,
Smiltenes novadā” ietvaros. Tika

veikti ūdensvada rekonstrukcijas
darbi Mēru ciemā, kā arī turpinās
darbi attīrīšanas iekārtās.
SIA „Smiltenes NKUP“ ir izņēmusi būvatļauju, un tiek plānots
iepirkums ūdens un kanalizācijas
tīklu I kārtas būvdarbiem Blomes
ciemā.
Lai gan Lielā Talka ir 25.aprīlī, mūsu uzņēmuma darbinieki,
jau tradicionāli, ‘talkos’ 24.aprīļa
pēcpusdienā, sakopjot savus objektus, šoreiz- ūdens atdzelžošanas stacijas Atmodas ielā un Brutuļu attīrīšanas iekārtu apkārtni.
Smiltenes NKUP

Smiltenes novada
Dzimtsarakstu nodaļa
informē
Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļā marta mēnesī reģistrēti
10 jaundzimušie – Nikolass –
Bilskas pagastā, Rita – Blomes
pagastā, Gatis – Launkalnes pagastā, Austris – Palsmanes pagastā, Valters, Dāvis, Miķelis – Smiltenes pagastā, Jānis – Variņu pagastā, Ilze Estere, Patriks – Smiltenes pilsētā. No 10 jaundzimušajiem 8 ir zēni un 2 meitenes.
Vecākiem sastāvot laulībā piedzimuši 3 bērni, 6 bērniem atzīta paternitāte, vienam bērnam nav norādītas ziņas par tēvu. Vienai māmiņai jaundzimušais ir pirmais
bērniņš, 5 māmiņām šie ir otrie

bērniņi un 4 māmiņām – trešie
bērniņi.
Marta mēnesī reģistrēti 14
miršanas gadījumi. Aizsaulē aizgājuši pieci vīrieši un deviņas sievietes. Miruši 7 – Smiltenes pilsētas iedzīvotāji, 3 – Launkalnes
pagasta iedzīvotāji un 1 – Blomes, Palsmanes, Smiltenes un
Variņu pagasta iedzīvotājs.
Kopumā līdz 2015. gada 1. aprīlim reģistrēti 30 jaundzimušie
un 35 miršanas gadījumi.
Dace Ērģele,
Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja

2015. gada 10. aprīlis
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Apkopots iedzīvotāju viedoklis par pašvaldības darbu
2014.gadā
Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par pašvaldības darbu un sekmētu iedzīvotāju
līdzdalību Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam īstenošanā un uzlabotu dzīves kvalitāti novadā, Smiltenes novada dome no 2015.gada 5. līdz 27.februārim
veica iedzīvotāju aptauju. Aptaujā kopumā piedalījās 195 respondenti.
Aptaujā tika ietverti jautājumi, lai novērtētu dažādu tehnisko infrastruktūru
(piemēram, par ielu/ceļu, ielu apgaismojumu, tūrisma un publisko teritoriju infrastruktūru, atkritumu apsaimniekošanu, namu apsaimniekošanu u.c.), iedzīvotāju dzīves vides (izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības u.c.), pakalpojumu pieejamību un kvalitāti pilsētā un pagastos un kā tie mainījušies pēdējā
gada laikā, kā arī iedzīvotāju viedoklis par svarīgākajiem darbiem, kas pašvaldībai
jāveic 2015.gadā.
Kopumā aptaujā piedalījās 195 respondenti –123 (63%) sievietes un 72 (37%) vīrieši.
Vislielākajam respondentu skaitam ir augstākā izglītība, tas ir 105 jeb 54%, vidējā speciālā 52 (27%) respondentiem, vidējā – 21 (11%), pamata – 2 (1%), savukārt 10 (5%)
respondenti norādīja, ka studē un 5 (2%) mācās skolā.
Aptaujā piedalījušies visvairāk respondentu vecumā 36-45 un 46-55 gadiem, tas ir 46
jeb 24%, līdz 18 gadiem – 6 (3%) respondentu, 18-25 – 19 (10%), 26-35 gadiem – 43,
tas ir 22%, savukārt 56-65 gadiem – 22 (11%) un 66 un vairāk gadi -13 (7%) respondentu.
Respondentu nodarbošanās – visvairāk respondentu – 64 jeb 33% atzīmē, ka ir Valsts,
pašvaldības iestādes darbinieki, 43 (22%) respondentu norāda - Privāta uzņēmuma darbinieks, pensionārs – 21 (11%), mājsaimniece – 17 (9%), pašnodarbinātā persona – 16
(8%), uzņēmējs – 14 (7%), skolēns – 9 (5%), students – 4 (2%), bezdarbnieks – 3 (1%)
un cits variants atzīmējis 4 (2%) respondenti.
89 jeb 46% no visiem respondentiem atzīmē, ka ir Smiltenes pilsētas iedzīvotāji, tad
seko Grundzāles pagasta iedzīvotāji – 23 (12%), Palsmanes pagastu norāda 19 (10%)
respondentu, Launkalnes pagasts – 15 (8%), Smiltenes pagasts – 14 (7%), Bilskas pagasts
– 12 (6%), Blomes pagasts – 11 (6%), Brantu pagasts – 5 (2%), savukārt Variņu pagasts
atzīmējuši 3 (1%) respondentu un cits variants atbildējuši 4 (2%) no kopējā respondentu
skaita.
Uz jautājumu „Vai esat apmierināts ar dzīves kvalitāti Smiltenes novadā?“ 134 jeb
69% respondentu atbildēja, ka ir drīzāk apmierināti, drīzāk neapmierināts ir atzīmējuši
29 (15%) respondenti, 23 (12%) respondentu ir pilnīgi apmierināti, 2 (1%) - pilnīgi neapmierināti, savukārt 7 (3%) atbildējuši, ka nav viedokļa.

Uz jautājumu, kā vērtē Smiltenes novada pašvaldības darbu pēdējā gada laikā, visvairāk respondentu – 77 jeb 39% darbu vērtē pozitīvi, 73 jeb 37% vērtē apmierinoši, negatīvi – 19 jeb 10%, ļoti pozitīvi tikai 12 jeb 6%, savukārt ļoti negatīvi pašvaldības darbu
vērtē 5 jeb 3%, un nav viedokļa atzīmējuši 9 jeb 5%.

Pašvaldības darbinieku zināšanas un kompetenci 99 jeb 51% vērtē kā drīzāk apmierinoši, 30 jeb 16% drīzāk neapmierinoši, pilnīgi apmierinoši vērtē 28 jeb 14%, pilnīgi
neapmierinoši 12 jeb 6%, un nav viedokļa atzīmējuši 26 jeb 13%.
Pavadības darbinieku attieksmi pret iedzīvotājiem vislielākais respondentu skaists vērtē
kā drīzāk apmierinoši, tas ir 100 jeb 51% no kopējā respondentu skaita. Savukārt drīzāk
neapmierina 36 jeb 18% respondentu, pilnīgi apmierina 29 jeb 15%, pilnīgi neapmierina
17 jeb 9%, un nav viedokļa atzīmējuši 13 jeb 7% no kopējā respondentu skaita.
Uz jautājumu par termiņiem, kādos iespējams nokārtot lietas pašvaldībā, visvairāk
respondentu – 91 jeb 47% atzīmē, ka drīzāk apmierina, 32 jeb 16% pilnīgi apmierina,
24 jeb 12% drīzāk apmierina, pilnīgi neapmierina 13 jeb 7%, un nav viedokļa atzīmējuši
35 jeb 18% respondentu.

Uz jautājumu „Vai Jūs saņem pietiekami daudz informācijas par pašvaldības darbu?“
98 jeb 50% atbildēja pietiekami, savukārt nepietiekami atzīmējuši 64 jeb 33%, pilnībā
pietiekami 24 jeb 12%, un nav viedokļa 9 jeb 5% respondentu.
Visvairāk respondentu – 129 jeb 24% informāciju par pašvaldības darbu uzzina novada mājas lapā www.smiltene.lv, 120 jeb 22% respondentu to iegūst no pašvaldības informatīvā izdevuma “Smiltenes novada domes Vēstis”, savukārt 124 jeb 23% informāciju iegūst laikrakstā “Ziemeļlatvija” un portālā www.ziemellatvija.lv. 66 jeb 12% informāciju iegūst STV studijas ziņu izlaidumā Smiltenes novada ziņas, 44 jeb 8% - Smiltenes novada sociālo tīklu kontos (draugiem.lv, twitter.com), 18 jeb 4% informāciju uzzina portālā www.smiltene24.lv, 12 jeb 6,2% pagastu mājas lapās, 5 jeb 1% atzīmējuši,
ka informāciju uzzina „Radio Skonto Vidzeme“ Smiltenes novada ziņu izlaidumā un cits
variants atzīmējuši 20 jeb 4%.
104 jeb 16% atzīmē, ka no pašvaldības vajadzētu vairāk informācijas par novada attīstības projektiem, 75 jeb 11% vēlas vairāk informācijas par domes pieņemtajiem lēmumiem, 79 jeb 12% par novadā notiekošajiem kultūras un sporta pasākumiem, 69 jeb 10%
par novadā pieejamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem un ar uzņēmējdarbību saistītajiem jautājumiem, 57 jeb 9% par sociālajiem pakalpojumiem, 54 jeb 8% par izglītības
jautājumiem, 49 jeb 7% par sabiedriskās kārtības aktualitātēm, 42 jeb 6% par ar nekustamo īpašumu saistītajiem jautājumiem, 30 jeb 5% vēlas vairāk informācijas par pašvaldības
uzņēmumu sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem, savukārt 24 jeb 4% atbildēja – par
notikumiem citos novados un Latvijā un 12 jeb 2% norādījuši – cits variants.
Kā trīs svarīgākos darbus, kas pašvaldībai ir jāveic 2015.gadā pilsētā/pagastā, respondenti norāda 1. Peldbaseins un bibliotēkas ieceres realizēšana, 2.Ceļu sakārtošana pilsētā
un pagastos (arī caurteku tīrīšana, grāvmalu pļaušana), 3. Ielu sakārtošana (ietvju izbūve,
ielu remonts, gājēju pārejas, veloceliņi).
Ar pilniem aptaujas rezultātiem var iepazīsties Smiltenes novada mājas lapā
www.smiltene.lv sadaļā „Attīstības plānošana” – „Iedzīvotāju aptaujas“.
Paldies par dalību aptaujā!
Apkopoja,
Arita Smalkā-Boriseviča,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Mobilais mamogrāfs

Respondenti kā trīs labāk paveiktos pašvaldības darbus 2014.gadā min: 1.Ielu un ceļu
sakārtošana un rekonstrukcija, 2.Smiltenes Stadiona rekonstrukcija, 3. Ūdenssaimniecības sakārtošana pilsētā, pagastos.
Respondenti kā trīs neveiksmīgākos pašvaldības darbus 2014.gadā raksta – 1.Peldbaseina un bibliotēkas būvniecības iecere; 2.Ielu un lauku ceļu remonts un izbūve, 3. Kultūras dzīves organizēšana pilsētā.

Sievietes tiek aicinātas
veikt krūšu izmeklējumus
tuvāk savai dzīvesvietai Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas ieradīsies 11.un 12.maijā pie
Smiltenes Sarkanā Krusta
slimnīcas, Dakteru iela 14.
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc
iepriekšēja pieraksta!!
Sievietēm, kuras ir saņēmušas
uzaicinājuma
vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma, un tā ir jāņem līdzi uz
izmeklējumu).
Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību ar
Nacionālo veselības dienestu - PAR MAKSU.
Pieraksts notiek pa telefoniem 67 14 28 40 un 27 86 66 55
Sīkāka informācija www.mamografija.lv vai uz e-pastu info@mamografija.lv
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Izglītība
„Bitītes” uz „Skudru pūzni”
21. martā Priekuļu kultūras
namā norisinājās ikgadējais popgrupu un solistu konkurss – festivāls „Skudru pūznis”, kur pirmo
reizi piedalījās arī Bilskas pamatskolas Birzuļu pirmsskolas izglītības grupas „Bitītes” septiņi
bērni.
Konkurss tika rīkots četrās
vecuma grupās, un tajā piedalījās
40 solisti un 30 popgrupas no
daudziem Latvijas novadiem.
Jaunākajā vecuma grupā sacentās
10 popgrupas un 13 solisti, kuru
vidū bija arī ansamblis „Bitītes”
no Smiltenes novada, kas izpildīja divas dziesmas. Konkursu vērtēja kompetenta žūrija un kopvērtējumā 10 ballu sistēmā saņēmām
7,8 punktus un atzinību par piedalīšanos.
Tika arī vērtēta gan skatuves
kultūra, gan snieguma mākslinieciskums un radoša pieeja dziesmas interpretācijai. Mēs lepojamies, ka varam parādīt savas spējas sevi prezentēt plašākai auditorijai, kas, savukārt, dod impulsu
mākslinieciskās aktivitātes tālākai attīstībai. Šī bija lieliska iespēja veicināt bērnos pozitīvas
emocijas, veselīgu konkurenci
starp izpildītājiem, nodibināt sav-

starpējus kontaktus un pieredzes
apmaiņas iespējas starp pedagogiem.
Pirmo reizi ārpus Smiltenes
novada robežām ansamblis „Bitītes” dziedāja pavisam nesen –
Valmieras pagasta rīkotajā ziemas
skaņu festivālā „Brīnums Ziemassvētkos” pērnā gada decembrī. Jau ceturto gadu mazie
pirmsskolēni piedalās Smiltenes
novada mazo vokālistu konkursā
„Cālis”. Ar īpašu svētku koncertuzvedumu bērni piedalījās Bilskas pagasta rīkotajā Latvijas
95.gadadienas pasākumā, kā arī
jau divus gadus mazie ķipari ar
dziesmām, rotaļām un dejām
priecē Bilskas pagasta vecākā gadagājuma ļaudis „Senioru pēcpusdienā”. Svarīgs pasākums bija
Smiltenes novada svētki Bilskas

pagasta Mēros un mazie pirmsskolēni ar lielu saimnieka atbildības sajūtu piedalījās un jautrā
dziesmu un deju virpulī uzņēma
mazākos svētku dalībniekus.
Šogad jau otro gadu ar pavasarīgu
koncertprogrammu bērni piedalīsies labdarības koncertā „Balta,
balta mana sirds” Birzuļu tautas
namā.
Paldies vecākiem par aktīvu
iesaistīšanos bērnu sagatavošanā
uz „Skudru pūzni”, paldies Birzuļu tautas nama vadītājai Silvijai
Lapiņai par līdzdalību mēģinājumos, paldies SIA „Altro Mondo”
modes dizainerei Zandai Jundzei
– Bromai par uzšūtajiem skatuves tērpiem.
Dzīvosim ar dziesmu!!!
Aiga Ķestere,
Pirmsskolas skolotāja

Kas tik viss nenotiek 1.aprīlī

1.aprīlis – joku diena, tāpēc
„Mārīšu” grupiņā ierodas ačgārni
ģērbušies bērni, arī dīvainais
rūķis ar pirāta iezīmi, tad uzrodas
raibbikšains zaķēns ar ziemsvētku konfektēm un pa vidu vēl liels
zaķis ar krāsainām ausīm.
Nē, ne jau tikai joku diena.
Šodien taču nolemts ieskandināt
Lieldienas. Tad nu tā: malka

ugunskuram sagādāta, lielais
pods virs tā, dažādos augos satītas olas gaida iespēju sakrāsoties
sīpolmizu novārījumā. Ap
ugunskuru sastājas „Bitītes” un
„Mārītes” un sāk skandēt Lieldienām veltītas tautas dziesmas,
bet skolotāja Lāsma vēl uzdod
mīklas. Un sanākušie tikai retu
reizi nezin padoma. Tad „Mārī-

tes” norunā U. Ausekļa olu krāsojamos buramvārdus un olu
katls vārās gan.
Vējš pūš, sīks, apnicīgs lietutiņš mēģina visus nobiedēt, bet
vai tāpēc šūpoles paliks neizrotātas un izpaliks pati šūpošanās?
Nē! Arī rotaļa ” Šikutēni, šekutēni” aizrauj visus. Tad vēl Lieldienu zaķis paklusām šokolādes
olas izmētājis, un tās ir jāatrod
un jāsalasa. Nu jau krāsošanas
process ir galā, un bērni var atklāt brīnumus. Skaistākās olas
katrs bērns liek pašgatavotā
Lieldienu kompozīcijā un olu
turētājā. Tā paiet rīta cēliens, bet
pēcpusdienā vēl notiek olu ripināšanas pa Valtera nedaudz vecākā brāļa pašrocīgi izgrebto silīti. To visu iemūžina skolotāja
Baiba.
Ligita Baltere, Launkalnes
sākumskolas pirmskolas grupas
”Mārītes” skolotāja

Lai ar mazas mūsu rokas,
lielus darbus darīt protam!
Palsmanes pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem marta
mēnesis ir labestības mēnesis.
Tad katrs cenšas būt draudzīgāks, domāt labākas, gaišākas
domas un darīt labus darbus. Ar
saviem mazajiem darbiem nolēmām iepriecināt sava pagasta bibliotēkas lasītājus, dāvinot „ceļojošās grāmatzīmes”. Grāmatu lasītāji tās varēs praktiski lietot lasīšanas pārtraukumos, lai neaizmirstu, kurā lapaspusē ir palikuši.
Savu pedagogu atbalstīti, katras
grupiņas audzēkņi gatavoja grāmatzīmes dažādās tehnikās, neaizmirstot arī savu personisko autogrāfu. Varbūt pēc dažiem gadiem tā nonāks atpakaļ pie sava
autora, kas būs liels grāmatu lasītājs Palsmanes bibliotēkā!
Aiga Eimane, Metodiķe
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Pirmsskolas izglītības
grupas „Mārītes” vārda
dienas svinības

Launkalnes
sākumskolas
pirmsskolas grupas „Mārītes”
bērniem vārda dienas rīts pienāca
ar lielu satraukumu. Ierodoties
bērni rādīja, kādos tērpos viņi būs
vārda dienas ballītē. Rīta pusē
bērni gatavoja sviestmaizes „Mārītes” – uz maizes lika tomātiņus,
olīvas, zaļumus tā, lai veidotos
mārīte. Ar kausētu šokolādi izdaiļoja iepriekšējā dienā gatavotās
želejmārītes. Atbildīgi tika rotāta
zāle un sagatavoti materiāli radošajai darbnīcai.
Klāt ilgi gaidītās svinības.
Svētku vietā saradās „Bitītes”,
„Mārītes” un paši mazākie bērni
no grupas „Taurenīši”. Tukši nepalika arī viesiem domātie krēsli.
Gaviļnieki uzstājās improvizētajā
televīzijas raidījumā ar pašsacerētiem dzejoļiem, mīklām, dzies-

mām, pētnieciskiem apkopojumiem par mārītēm dabā un praktisko darbu demonstrējumu.
Pēc kopīgas dejošanas un rotaļām sekoja cienāšanās un gaviļnieki saņēma vecāku sagatavotas,
pārdomātas un garšīgas dāvaniņas.
Visiem kukainīšiem ļoti iepatikās
ar kokteiļu salmiņu snuķīšiem
sūkt improvizētā zieda nektāru.
Grupas skolotājas pateicas
Valtera, Paula, Martas, Kārļa B.,
Gustava, Dāvja, Markusa, Silvijas, Teodora vecākiem, kas palīdzēja sagatavot skaistos priekšnesumus un sarūpēt bērniem atbilstošus tērpus.
Ligita Baltere, Baiba Kvelde
Launkalnes sākumskolas
pirmsskolas grupas
„Mārītes” skolotājas

Interesanta un izzinoša
klases stunda Smiltenes
Trīs pakalnu sākumskolā
Smiltenes
Trīs
pakalnu
sākumskolā notika interesanta un
izzinoša klases stunda visiem 1.6. klašu skolēniem. Šī ir vides
stunda „Mežs ienāk skolā” ar
dažādiem sagatavotiem uzdevumiem tēmai „Mežs“.
Ierodoties uz stundu, ikvienam
bija jāuzzīmē kartiņa par tēmu
meža aizsardzība, atpūta mežā,
dabas sargāšana un saudzēšana.
Kartiņas tiks izplatītas mūsu pilsētas iedzīvotājiem, draugiem,
kaimiņiem, lai ikviens padomātu
par meža saudzēšanu un pareizu
meža bagātību izmantošanu. Kā
arī aicinātu nepiemēslot mežus.
Mežs ir mūsu nacionālā bagātība.
Bet, cik daudz par to zinām, to
sajūtam? Vai protam to novērtēt?
Darbs grupās bija saistošs ar to,
ka bija jāmin koku mīkla par dažādu koku izmantošanu sadzīvē, tā
bija interesanti
veidota krustvārdu mīkla.
Saliekot pareizi meža dzīvnieku attēlu, dotajā
tekstā ievietoja
pareizos atslēgas
vārdus, ieguva šī
dzīvnieka aprakstu. No dotajām
zilbēm
salika
koku nosauku-

mus; lasot tautasdziesmas ievietoja pareizo ogu nosaukumus.
Ar lielu aizrautību bērni no
dotajiem burtiem salika 10 meža
dzīvnieku nosaukumus.
Noslēgumā –Mēmais šovs. Kā
labāk parādīt pārējiem klasesbiedriem vārdus vai teikumu saistot ar
tēmu “Mežs“.
Katrs klases kolektīvs saņēma
pateicību par paveikto. Tagad jāgatavojas sadraudzības ekoskolu
pasākumam, kas notiks mūsu
skolā 17. aprīlī. Gaidām arī mūsu
novada pirmsskolas izglītības iestādes, draugus no Valmieras,
Valkas, Aizupes skolām.
Vija Sokolova,
Smiltenes Trīs pakalnu
sākumskolas ekoskolas
koordinatore
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Smiltenes novada pedagogu Metodiskā diena „Pedagogu mācīšanās kopienā - mūsdienīgs resurss“ notika 2015.gada 20.martā Smiltenes ģimnāzijā

Galvenais pasākuma akcents - novada skolotāju
labās prakses piemēru prezentācijas, kuras iepazina 156
novada pedagogi.
Daudz klausītāju pulcēja
Grundzāles pamatskolas (uzstājās Dace Kalniņa) un
Smiltenes ģimnāzijas (uzstājās Velga Mālkalne un Sandra Ozoliņa) pieredzes stāsti
projekta „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana
sociālās atstumtības riskam
pakļauto jauniešu atbalsta
sistēmas izveidei” ilgtspējas
nodrošināšanai. Pirmskolas
un sākumskolas pedagogiem
profesionāli saistoša bija novada logopēdes Ārijas Bau-

manes jaunākā pieredze valodas prasmju attīstīšanā.
Kolēģu paldies pasākuma
izvērtējumos ierakstīts tiem
skolotājam, kam bija ar ko
dalīties no savas pieredzes bagātībām gan mācību darbībā,
gan audzināšanas jomā. Vija
Sokolova, Dina Ozola, Astrīda Ķemere, Inguna Slapjuma
un Gunta Mežule, Irēna Priede un Ilvija Biržmane, Ieva
Klāva-Bunga, Vita Leite, Mudīte Šilaua, Iveta Krūmiņa,
Gundega Upeniece, Anna
Lavrinoviča, Sarmīte Rīdere,
Inguna Kondratjeva, Inita
Biķe, Inguna Kudlāne zina un
prot dalīties un darīt bagātus
savus kolēģus.

Tikai aizrautīgas un pozitīvas atsauksmes dalībnieki
izteica par psiholoģes Ivetas
Aunītes uzstāšanos sarunā
par katra cilvēka ceļu sevī no
noguruma un izsīkuma uz
laimīgu un dzīvespriecīgu
cilvēku.
Kurzemes puses skolotājs
Ojārs Ulmanis rakstījis:
„Bieži vien šķietamas nejaušības dēļ izdodas atrast ko
vērtīgu. Tu roc sētā aku, un
pēkšņi depozīts! Pods ar zelta
gabaliem! It kā nekas, varēja
taču iztikt arī bez tā, tomēr
prieks par atradumu! Citkārt
ņem un laimē loterijā tik
daudz, ka jāliek vien bankā
un jātaisa depozīts. Jūs teiksiet, tā negadās! Kādēļ ne?
Kādam taču gadās! Un, ja, no
rīta pamostoties, tu jūti sevī
kaut ko urdāmies? Izrādās:
tevī ir depozīts. Un tev ir tik
daudz, ka tu vari dalīties ar citiem.”
Novada domes Izglītības
pārvaldes vārdā varu apliecināt, ka mūsu skolotāju depozīts ir ļoti daudzveidīgs!
Alda Miķe,
Izglītības pārvaldes
vadītājas vietniece

Projektā ,,Jaunieši sadarbojas”
tiekamies ar uzņēmējiem

Vērienīgā Igaunijas – Latvijas projekta ,,Jaunieši sadarbojas” viens no šā brīža
uzdevumiem ir iepazīt veiksmīgus uzņēmumus un rīkot
tikšanās ar to vadītājiem. Iepazīstot projekta koordinatoru piedāvāto programmu,
tiek meklētas atbildes uz
vairākiem
jautājumiem:
kādas karjeras un izaugsmes
iespējas dod dzimtā puse,
kas vajadzīgs veiksmīgai uzņēmējdarbībai, vai viegli būt
jaunam savā dzimtajā pusē.
Jauniešiem projekts sniedz
iespēju tikties ar enerģiskiem un veiksmīgiem cilvēkiem.
Projekta pirmās trīs vizītes
piedāvāja iespaidiem bagātu
tikšanās laiku. Naukšēnos iepazīts Gata Vēvera uzņēmums SIA ,,Wega”, kas ražo
mūsdienīgas mēbeles lielākoties Vācijas tirgum, savukārt
Rūjienā skaistumkopšanas
salona ,,Pauze skaistumam”
atsaucīgā īpašniece uzsvēra
tieši apņēmības nozīmi sava

biznesa uzsākšanā. Jauks atpūtas mirklis bija Rūjienas
izstāžu zālē. Smiltenē projekta dalībnieki tikās ar
Smiltenes novada domes
Attīstības plānošanas nodaļas vadītāju Andri Lapiņu,
Smiltenes pilsētas Kultūras
centrā – ar tā vadītāju Ilzi
Jēkabsoni un iepazinām
Smiltenes TIC komandas
darbu. Par filmēšanas niansēm un ziņu tapšanu reģionā
uzzinājām sarunā ar Smiltenes TV studijas vadītāju
Jāni Ūdri. Jāatzīst, arī paši
smiltenieši bijām pirmo
reizi SIA ,,Smiltenes koks”
jaudīgajos
kokapstrādes
cehos. Liela daļa šī uzņēmuma produkcijas, kā mēbeļu
detaļas, ir speciāli pasūtījumi, kas tiek eksportēti uz ārzemēm. Savukārt filmētāju
komanda tikās ar SIA ,,Metāldekors” uzņēmēju Andi
Lāci un uzņēmēju mežsaimniecībā Miku Lacbergu.
Igauņu pusē, tuvāk Varstu
partneriem, Meelis Mõttus ir
enerģisks vairāku uzņēmumu īpašnieks. Iepazinām
viņu kā veiksmīgu lauksaimnieku un arī atraktīvu
tūrisma programmu piedā-

vātāju. Vienā no uzņēmumiem strādā
latvieši no tuvākās
pierobežas. Parksepas partneri pārsteidza ar dārzeņu audzēšanas apjomu un
sagatavošanu tirdzniecībai. Radās iespaids – viens no
Viru apkaimes ciemiem ir organizēts
tikai šim lielražošanas darbam. Igauņi
ļoti iestājas par sava saražotā realizāciju, un vizītes
noslēgumā redzējām sagatavoto produkciju jau tirdzniecībā.
Katram no satiktajiem cilvēkiem savs veiksmes stāsts.
Kā ieguvumu noteikti var
minēt visu apstiprinājumu,
ka viņi jūtas labi savā dzimtajā pusē, ka šeit ir gan veiksme, gan iespējas izaugsmei
un uzņēmējdarbībai. Bija patiess prieks satikt tik dažādus cilvēkus un uzzināt par
viņu sasniegto. Jāatzīst, skolēniem ikdienā nokļūt kādā
no uzņēmumiem nemaz nav
tik viegli – visur rit darbs.
Tikko ir sācies otrais vizīšu
aplis, un tā būs iespēja iesaistīties projektā atkal citiem interesentiem.
Šis projekta posms ir sniedzis iespēju skolu pietuvināt
dzīvei, dažādot mācību
darbu, skolēniem apgūt jaunas prasmes un iemaņas. Paralēli projektā notiek darbs
pie jauniešu veidotās filmas
,,Vai viegli būt jaunam?” un
igauņu valodas apguve.
Jana Vīksna,
Smiltenes ģimnāzija
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Zināmi Smiltenes novada
„Cālis 2015” uzvarētāji

6.aprīlī Smiltenes kultūras centrā
skanēja Smiltenes novada mazo vokālistu balsis konkursā „Cālis 2015”.
Konkursa dalībnieki priecēja ar skaistiem priekšnesumiem, un visi dalībnieki ir pelnījuši uzvaru.
Konkursā dalībnieki startēja trīs vecuma grupās – 4-5 gadi, 2-3 gadi un 6-7
gadi. 4-5 gadu vecuma grupā piedalījās
11 konkursanti, un šajā grupā uzvarēja
Ketija Anna Masaļska, vokālais pedagogs Eva Uldriķe. Paši mazākie, 2– 3
gadīgie vokālisti, ar pārliecību rādīja
savu sniegumu, un sešu dalībnieku konkurencē uzvarēja Patrīcija Skolovska,
vokālais pedagogs Arta Egle. Savukārt
lielākie vokālisti – 6-7 gadīgo grupā, bija
septiņi dalībnieki, no kuriem uzvarēja
Estere Anna Strazdiņa, vokālais pedagogs Inga Strazdiņa.

Mazos vokālistus vērtēja žūrija –
Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis, Smiltenes mūzikas
skolas skolotāja un kora diriģente
Dzidra Jēkabsone un mūziķis Juris Rozenbergs.
Paldies visiem Smiltenes novada
mazo vokālistu konkursa „Cālis 2015”
dalībniekiem par piedalīšanos, drosmi
un priekšnesumu. Paldies arī viņu vokālajiem pedagogiem: Signei Lielpēterei, Aigai Ķesterei, Evai Uldriķei, Sanitai Ošiņai, Lāsmai Serdānei, Ingai
Strazdiņai, Dacei Rudzītei, Artai Eglei,
Laurai Līdaciņai, Martai Jankovičai,
Ingai Rukai un Kristīnei Priedei.
Uz tikšanos nākamā gada mazo vokālistu konkursā „Cālis 2016”.
Arita Smalkā-Boriseviča,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Smiltenes tehnikums atbalsta
pamestos dzīvniekus
Labo un radošo darbu apvienība
LURDA sestdien, 14. martā, aicināja
smilteniešus atbalstīt dzīvnieku patversmē “Ulubele” nonākušos pamestos minčus. Smiltenes tehnikuma jaunieši nelaimē nonākušajiem dzirnavniekiem ziedoja kvalitatīvu sauso barību, ko iegādājušies, iztukšojot slikto vārdu krūzīti.
“Nav noslēpums, ka jauniešu leksikā
bieži ieskanas vārdi, par kuriem latviešu tautas pasakā saka, ka tie pārvēršas
krupjos un čūskās,” atzīst 3.veterinārmedicīnas kursa audzinātāja Biruta Birkenšteina. “Pēc brīža teicējs to nožēlo,
bet izlietu ūdeni vairs nesasmelsi, tāpēc
mūsu kursā ir lamuvārdu krūzīte. Katrs
sliktais vārds maksā 50 centus. Beigās
tos krupjus un čūskas cenšamies pārvērst par kaut ko skaistu un labu. Pirmoreiz par šādi savākto naudiņu nopirkām kliņģeri un visi kopā apēdām. Bet
prieks divkārt lielāks, ja esi spējis kaut
nedaudz gaišāku padarīt arī kāda cita
dzīvi. Tāpēc otrreiz, iztukšojot krūzīti,
iegādājāmies grāmatas bērniem no trūcīgām ģimenēm, bet šoreiz vēlējāmies
iepriecināt “Ulubeles” vecos dzirnavniekus. Minētais trauciņš lieliski disciplinē – tagad sliktie vārdi izskan
daudz retāk, bet, ja arī kādam kas nelāgs tomēr gadās, tad cenšamies tā vietā
izdarīt ko labu.”
Sarūpēto sveicienu “Ulubeles” brīvprātīgajām nodeva 3. veterinārmedicīnas kursa audzēknes Rebeka un Liene,
un Armands no ceļu būves mašīnu mehāniķu 3. b kursa. Visi trīs ir lieli dzīvnieku mīļi, tāpēc no sirds jūt līdzi nelaimē nokļuvušajiem četrkājainajiem
draugiem. Liene novēl „Ulubeles” minčiem atrast sev labus un uzticamus
saimniekus. Armands sapņo par lielu
māju, kurā noteikti būs daudz dzīvnieku. Iespējams, kāds no viņiem nāks no
„Ulubeles”. Savukārt Rebeka pēc tehnikuma beigšanas iecerējusi turpināt
studijas Lauksaimniecības universitātē
un kļūt par veterinārsti. Varbūt arī viņa

būs viena no brīvprātīgajām, kura dosies palīgā „Ulubeles” mazo dzīvnieku
klīnikas pacientiem. Patversmes darbinieki ļoti pateicīgi visiem jauniešiem,
kuri piesakās būt par dzīvnieku auklēm,
palīdzot cilvēku pamestiem suņu un
kaķu bērniem socializēties.
Pirms gada Rebeka „Ulubelē” adoptējusi suņu puiku Gustiņu. Tagad viņš
izaudzis par ņipru suņu vīru, vienmēr
mīļi sagaida un pavada, ir labs un uzticams draugs trim pārējiem mājas suņiem un kaķiem. Tiesa, sākumā gan iecerēts, ka Gustiņš sargās kūti, bet viņš
mājiniekiem ātri un nepārprotami licis
saprast, ka šajā pasaulē nav nācis, lai
būtu sargsuns. Gustiņš piedzimis, lai
vairotu labestību un prieku.
Atdodot sarūpēto pārtiku, jaunieši
priecājās atkal satikt „Ulubeles” brīvprātīgo un labo un radošo darbu apvienības „Lurda” pārstāvi Zandu Bērziņu
Radziņu. Viņa pateicās par tehnikuma
audzēkņu atsaucību - arī rudenī, labo
darbu nedēļā aizvestās dāvanas lieti noderējušas dzīvniekiem pārlaist ziemu.
Tāpat ikviena pēc mīlestības izslāpusī
suņa un kaķa sirds noteikti atcerēsies to
lielo gādību un labestību, ko saņēma, dodoties ar jauniešiem kopīgās pastaigās.
Kāds no viņiem, iespējams, pirmoreiz
savā suņa vai kaķa mūžā izjuta, ka par
viņu no visas sirds priecājas. Taču pati
skaistākā ziņa – gandrīz visi tehnikuma
audzēkņu četrkājainie krustbērni atraduši
sev jaunas mājas! Tātad viņu krustvecāki
labi pastrādājuši! Vairāki dzīvnieki tagad
dzīvo Smiltenes pusē, tāpēc, kad paliks
siltāks, „Ulubele” kopā ar laikrakstu
„Ziemeļlatvija” iecerējusi aicināt visus
kopā uz „Ulubeles” adaptēto dzīvnieku
salidojumu Smiltenē. Tiem, kuri vēlēsies
atbalstīt cilvēku bezatbildības un mīlestības trūkuma dēļ cietušos murrātājus un
rējējus, to varēs izdarīt arī akcijas „Balta,
balta sirds” laikā.
Baiba Vahere
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Nedēļa kopā ar vācu skolēniem
Smiltenes ģimnāzija jau kopš
rudens bija gatavojusies uzņemt
vācu skolēnu grupu, lai turpinātu
jau vairāk nekā 20 gadus ilgstošo
sadarbību ar Johannesskolu no
Willihas pilsētas.
Šoreiz Wolfganga Brocka vadītajā 22 ciemiņu grupā no 21.
līdz 28.martam pirmo reizi Smiltenē viesojās arī no tās pašas pilsētas deviņi Lise Meitner ģimnāzijas skolēni un viņu skolotājs
Andre Dehez. Viesus uzņemt
laipni pieteicās 7 skolēni no Smiltenes ģimnāzijas (3 ģimenes uzņēma katra pa 2 skolniekiem), 6
skolēni no Smiltenes Centra vidusskolas un 2 skolēni no Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas.
Kā jau parasti tikāmies ar vācu
jauniešiem, lai iepazītu viens
otru, lai kopā darbotos, lai sadraudzētos. Atšķirībā no citām
reizēm skolām bija uzdots mājas
darbs – sagatavot filmu vai prezentāciju par savu skolu. Pirmajā
dienā Smiltenes ģimnāzijas zālē
pēc apsveikuma runām un iepazīšanās spēlēm sekoja mājas darba
prezentācijas: Johannesskola rādīja savu uzņemto filmu, Lise
Meitner ģimnāzija, Smiltenes
Centra vidusskola un Smiltenes
ģimnāzija bija sagatavojušas datora prezentācijas. Kā klausītāji
piedalījās Smiltenes ģimnāzijas
10.- 11.klašu skolēni. Pēc tam
pārrunājām kopīgās un atšķirīgās
lietas mūsu skolās un devāmies
īsā ekskursijā uz Smiltenes Centra vidusskolu.
Atgriezušies ģimnāzijā, mācījāmies pīt draudzības pīnītes kopā
ar skolotāju Vilju Mauriņu, lai varētu kādam dāvināt vai saglabāt
sev kā suvenīru.
Pēcpusdienā mūs laipni uzņēma pilsētas dome, iepazīstinot ar
Smiltenes novada ģeogrāfiju,
struktūru un kultūras tradīcijām.
Varējām vērot 3.-4. klašu bērnu
deju kolektīva mēģinājumu, un
nobaudīt latviešu gardumus. Neskatoties uz sliktajiem laika apstākļiem, pabijām Smiltenes pareizticīgo baznīcā, kur mūs laipni
sagaidīja Ņikiforovas k-dze un
pastāstīja par baznīcas vēsturi.
Vācijā nav pareizticīgo baznīcu,
tāpēc ciemiņi klausījās un skatījās
ar lielu interesi. Dienas noslēgumā bija ciemošanās TLMS, kur
iepazināmies ar latvju rakstu
zīmēm Lielvārdes jostā, un interesenti izmēģināja roku aužamajās stelles, darinot audumu no
krāsainām lupatu strēmelītēm.
Noausto gabaliņu noslēguma pasākumā saņēma čaklākais audējs
Lukass no Johannesskolas.
Nākamajā dienā turpinājām iepazīties ar Smilteni, no paša rīta

apmeklējot Smiltenes luterāņu
baznīcu. No baznīcas torņa varējām paskatīties uz pilsētu un tuvāko apkārtni, pētījām senās baznīcas grāmatas un secinājām, ka
viņas nepieciešams tūlīt glābt, ja
vēlamies, lai tās saglabātos arī nākamajām paaudzēm.
Drēgnie laika apstākļi mums
neko nespēja nodarīt, jo mēs devāmies pie viesmīlīgajiem lauku
māju „Kalbakas” saimniekiem.
Interaktīvā nodarbība par piena
tēmu un pankūku gatavošana gan
izglītoja, gan nodarbināja, gan izklaidēja. Vācieši un latvieši varēja omulīgā atmosfērā kopīgiem
spēkiem izgatavot sviestu no
piena, cept katrs savu pankūku ar
pildījumu, pasēdēt pie tējas galda
vai uzspēlēt spēles. Dienas noslēguma daļa bija ar darbošanos
Smiltenes mākslas skolā. Paldies
laipnajiem skolas pedagogiem,
kuri stāstīja un rādīja, ko šajā
skolā dara Smiltenes bērni. Arī
vācu skolēni varēja izgatavot paši
savas grāmatzīmes, veidojot gan
latviskās rakstu zīmes, gan paši
savus izvēlētos ornamentus. Latviešu bērni, kuri uzņem vācu bērnus pie sevis, ar lepnumu rādīja
savus darbus, kas jau ir tapuši vai
vēl top mākslas skolas nodarbībās.
Trešdiena sākās ar diviem klusuma brīžiem: pieminējām deportācijas upurus Latvijā un lidmašīnas katastrofā bojā gājušos Vācijā. Tad bija četras kopīgas nodarbības skolā: spāņu valodu mācījāmies pie Lise Meitner ģimnāzijas skolotāja Andre Dehez. Tagad
protam pateikt savu vārdu, pastāstīt un pajautāt, kā iet u.c. lietas spāniski. Kā vienmēr visiem
ļoti patika dziedāt kopā ar Wolfgangu Broku, jo viņa humors un
draudzīgā attieksme pret jauniešiem ir tas, kas liek dziedāt arī
tiem, kuri parasti nedzied. Te nu
varējām novērtēt, cik lieliski ir

aprīkots mūzikas kabinets Smiltenes ģimnāzijā.
Arī šajā dienā turpinājām iesākto tēmu par latviešu mitoloģiskajām zīmēm. Mūsu skolas direktore Velga Mālkalne aicināja iedziedāt savu tautas zīmi dziesmu
svētku datora programmā, bet
skolotāja Līga Kaupe vadīja mitoloģisko zīmju darbnīcu, kurā
skolēni varēja izgatavot sev rotas
lietas vai suvenīrus no plastikas,
rotājot tos ar izvēlētajām mitoloģiskajām zīmēm. Zīmju apraksti
bija sagatavoti vācu un latviešu
valodās, pateicoties Smiltenes
ģimnāzijas bibliotekārēm Rūtai
Vilkai un Anitai Vilkai.
Pēcpusdienā ciemojāmies Blomes pagasta „Donās”. Katrs varēja iepazīties ar viesmīlīgās saimnieces Ilzes maizes stāstu, pats izveidot savu kukulīti un nobaudīt
dažādus lauku gardumus. Par
īpaši gardu tika novērtēts saimnieces gatavotais kaņepju aizdars.
Ceturtdienā devāmies uz galvaspilsētu, lai interaktīvā spēlē izstaigātu Vecrīgu, bet atpakaļceļā
iepazināmies ar čipsu ražotni
Ādažos.
Piektdienā Valmieras muzejā
gājām bruņinieku skolā un lējām
sveces. Bet pēcpusdienā sportojām ģimnāzijas zālē ar skolotāju
Jurģi Jurku un noslēguma pasākumā mācījāmies latviešu tautiskās dejas ar mūsu direktori Velgu
Mālkalni.
Vācu draugi pateicās par interesanto nedēļu un uzaicināja nākamajā gadā ciemos uz Vāciju.
Liels paldies visām ģimenēm,
kuras uzņēma pie sevis vācu skolēnus, visiem skolēniem un kolēģiem, un Smiltenes ļaudīm, kas
atsaucīgi iesaistījās vācu skolēnu
grupas programmas īstenošanā!
Janīna Ķergalve,
Smiltenes ģimnāzijas vācu
valodas skolotāja

AFS Smiltenes „šūniņas” ziņas
AFS ārvalstu viesskolēna uzņemšana ģimenē dod iespēju iepazīt citu kultūru, esot savās
mājās. Tas ir veids, kā iepazīstināt
pasauli ar ikdienas dzīvi, kādu
dzīvo iedzīvotāji Latvijā. Tas ir
laiks, kad ne tikai uzzināt par citu
kultūru vai parādīt savas tradīcijas, bet arī atklāt jaunas savas īpašības.
Kā jau rakstījām, augustā Latvijā iebrauks viesskolēni no dažādām valstīm, arī Desy, 16
gadus veca meitene no Indonēzijas. Viņa nāk no kuplas ģimenes, kurā ir pieci bērni – viņa ir

vidējā. Doties apmaiņas programmā ir sen lolots sapnis.
Desy patīk vienkāršība un pozitīvisms it visā. Viņa ir aktīva –
reizi nedēļā spēlē galda tenisu
skolā, mācās spēlēt ģitāru, pa
laikam satiekas ar draugiem, lai
kopīgi gatavotu, patīk lasīt grāmatas un klausīties mūziku.
Meitene ir draudzīga, atbildīga,
pazemīga un neatkarīga. Vienmēr atbalsta citus grūtās situācijās. Viņai vēl nav fotoaparāta,
bet viņai patīk viss, kas saistīts
ar fotografēšanu un fotogrāfiju.
Šobrīd Desy dzīvo šķirti no ve-

cākiem, jo viņas skola no mājām
atrodas ļoti tālu. Sekmes ir ļoti
labas. Nākotnē vēlas kļūt par pasniedzēju universitātē. Taču
programmas laikā vēlas sevi bagātināt ar dažādām kultūrām un
zināšanām, kas gūtas no cilvēkiem, vēlas kļūt noderīgāka sabiedrībai – daloties ar pieredzi
un iedvesmojot citus. Varbūt
tieši Desy dzīvos Smiltenes novadā?
Vairāk
info
http://www.afs.lv/uznem/viesskolenu-profili/2015.2016.-mac.g./ .
AFS Smiltenes šūniņas
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Atkalredzēšanās svētki
ar draugiem aprūpes
centrā

Bērnudārza „Pīlādzītis” bērniem jau kļuvis par tradīciju
katru gadu Ziemassvētkos un
Lieldienu laikā doties pie draugiem uz Smiltenes slimnīcu- aprūpes centru. Arī šogad, dažas
dienas pirms Lieldienām, bērni
kopā ar savām skolotājām ciemojās slimnīcā, lai ar skanīgām
dziesmām, rotaļām, ticējumiem
ieskandētu pavasara atnākšanu un
ievadītu Lieldienu laiku. Jau laicīgi izgatavotā svētku afiša, piesprausta slimnīcas ziņojumu dēlī,
aicināja sirmgalvjus uz svētku
tikšanos. Tieši 1.aprīlī mazie „Pīlādzēni”, rokās nesot pūpolus, izplaucētus zarus, sniegpulkstenītes, grozus ar krāsainām olām,
pašu gatavotus apsveikumus ar
laba vēlējumiem, ieradās ciemos.
Tā kā diena bija vēsa, tad Lieldienu zaķene Ligita krāsainās olas
ietērpa pašadītās cepurītēs. Paldies domes šoferītim, kurš palīdzēja nokļūt līdz slimnīcai! Jautrās izdarībās- olu kaujās, rotaļās,

pēršanā un veselības stiprināšanas rituālos laiks pagāja jautri un
piepildīti. Priecājamies, ka mums
piebiedrojušies labi draugi. Tā ir
Tīnas mamma, kura prot spēlēt
pavadījumu bērnu dziedātām
dziesmām, un mums nekad neatsaka, tā ir Sarkanā Krusta Smiltenes nodaļas vadītāja Maruta, kura
vienmēr ir kopā ar mums, un labais Lieldienu zaķis, kurš sarūpēja šokolādes cālīšus un vistiņas,
bet pats gribēja palikt anonīms.
Paldies, jo šis pats Lieldienu
zaķis arī Ziemassvētku vecīša
maisā ielika saldus sveicienus,
kuri nonāca veco ļaužu rokās!
„Veselību iekšā, slimību
laukā!”- šis vēlējums lai piepildās
visiem aprūpes centrā dzīvojošiem sirmgalvjiem un visiem
Smiltenes iedzīvotājiem!
Inguna Slapjuma,
Gunta Mežule.
Smiltenes PII „Pīlādzītis”
skolotājas

Smiltenes novada
skolēni piedalījās
11. atklātā mājturības un
tehnoloģijas olimpiādē
Šā gada 11. aprīlī Rīgas Amatniecības vidusskolā norisinājās
11. atklātā mājturības un tehnoloģijas (koks un metāls) olimpiāde,
kurā tika pārstāvētas trīs skolas
no Smiltenes novada- Smiltenes
Centra vidusskola, Smiltenes
ģimnāzija, Bilskas pamatskola.
Dalībnieki startēja 3 grupās –
5. klašu grupa, zēniem no stieples
vajadzēja locīt putna siluetu (Mareks Baumanis( SCV, 20. vieta),
Matīss Ābols ( SCV, 18. vieta).
6.-7. klašu grupa, zēni no misiņa plāksnes izzāģēja putna siluetu un izkrāsoja to ar speciālām
krāsām Dāvis Krauklis ( SCV, 30.
vieta).
8.-9. klašu grupa bija visplašāk pārstāvēta, 8. klases dalībniekiem no koka jāizkaļ pūces siluets, bet 9. klases skolēniem jāizgatavo plaukts ar putna siluetu.
Šajā grupā startēja vienīgā meitene Alise Širaka (SĢ), kura olim-

piādē izgrieza pogas daudziem
zēniem. Meitene savu nākotnes
profesiju plāno saistīt ar kokapstrādi. Roberts Kvelde (SCV 5.
vieta), Ilmārs Fridrihsons ( Bilskas pamatskola 10.vieta), Jurģis
Sīmanis (SCV 14. vieta), Edmunda Zālītis (SCV, 19. vieta), Roberts Ivanovskis (SCV, 20 vieta),
Rainers Augustovskis (Bilskas
pamatskola, 28. vieta).
Kaut arī neatgriezāmies mājās
ar medaļām, tomēr katra olimpiāde ir jauna pieredze, kas ļauj
apgūt jaunas zināšanas un prasmes. Vairāki dalībnieki atzina, ka
strādās tā, lai nākamgad varētu
parādīt savu labāko sniegumu.
Paldies vecākiem, bez viņu atbalsta nebūtu iespējama šādus pasākumus apmeklēt.
Andris Karlsons, SCV un
Bilskas pamatskolas
mājturības un tehnoloģiju
skolotājs
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Smiltenes novada Domes Vēstis

Mākslas dienas bērnudārzā “Pīlādzītis”
Marta sākumā vienu nedēļu
bērnudārzā “Pīlādzītis” iekrāsojām košās krāsās – mēs piedzīvojām savas pirmās Mākslas dienas.
Tās bija veltījums mūsu dzejniekiem Rainim un Aspazijai viņu
jubilejas gadā.
Mākslas dienu atklāšanā bērni
un skolotājas lasīja, skaitīja un izspēlēja dzejnieku bērnu dzejoļus,
un uzstājās arī ritma orķestris,
vēlāk visi noskatījāmies multfilmas “Zelta sietiņš”, “Mākonītis
un Mākonīte” un “Sēd uz sliekšņa pasaciņa” . Šo multfilmu tekstiem izmantoti Raiņa un Aspazijas teksti, mūziku komponējuši
latviešu komponisti Imants Kalniņš un Zigmārs Liepiņš. Tām
piemīt īpaša noskaņa, mierīgs sižeta plūdums, skaisti zīmētie tēli
un apburoša mūzika. Tās ļoti atšķiras no citām mūslaiku filmām.
Daudzi bērni šīs multfilmas skatījās pirmoreiz.
Par godu Mākslas dienām atvērām arī kafejnīcu, kurā varēja nobaudīt cepumus un veselīgo kokteilīti, kuru gatavoja gādīgās bērnudārza pavārītes no saldējuma,
sulas un “Piena spēka” dzēriena.
Par mākslinieku jau nevar kļūt
tikai skatoties, klausoties un priecājoties. Bērni gāja ciemos uz
kādu citu bērnudārza grupiņu un
radoši darbojās – zīmēja, līmēja,
grieza, krāsoja, bēra, veidoja,
jauca, maisīja un pušķoja. Tēmas
un idejas bērnudārza skolotājas
smēlās Raiņa un Aspazijas daiļradē, savukārt bērni tās aizrautīgi
un radoši īstenoja. Bērni iepazina
latviešu dzejnieku dzeju un guva
priekšstatu, cik patiesa un mūsdienīga tā ir. Nu, piemēram, kad
meitiņai Ritiņai bija pienākusi 4.
dzimšanas diena, viņa aicināja
bērnus talkā, un visi kopā gatavojās dzīrēm – „kā uz kāzu svinībām” – zīmēja apsveikumus,
cepa īstus kliņģerus gan dāva-

nām, gan cienastam, arī gatavoja konfektes. Tikai tad svētki var notikt, ja tiem rūpīgi gatavojas! Raiņa dzejoli “Dzimumdiena” pārlasīja un nodarbībā radoši iepina “Zaķēnu” un “Lācēnu” grupu skolotājas. Savukārt “Pelēnu” grupas skolotāja parūpējās, lai
bērni satiktu pašu Varavīksni
un uzzinātu, kādas krāsas viņa
sevī glabā. Viņi bēra īpaši krāsotus rīsa graudus trauciņos,
iegūstot katrs savu varavīksnes meitiņu. Šajā reizē tika
izmantots Aspazijas “Ko tu
raudi debestiņa?”
Vispopulārākais Mākslas
dienās izrādījās dzejnieka
Raiņa dzejolis “Mākonītis un
Mākonīte”. Tajā aprakstīto sižetu izspēlēja “Zilonēnu”,
“Rūķu”, “Kaķēnu”un “Vardīšu”
grupu skolotājas kopā ar bērniem.
Kāda no viņām pati gatavoja pērkona bungas un sagādāja mākonīšu tērpus, savukārt bērni veidoja
mākonīšus no aitas vilniņas un
sēja pavasarīgu zālīti. Mākonīši
tapa arī no krāsotām vates piciņām
un papīra šķīvīšiem. Vēl citi bērni
ņēma talkā piepūstus balonus, lai
mākonīši tiktu pie to īstās mākoniskās krāsas. Neaizmirsa arī
“zelta kroķītes” un “melnos sprogu pušķīšus”.
“Mārīšu” grupas skolotājas izvēlējās Raiņa dzejoli par ziemu
un pavasari, kuri... sakāvās...
Bērni gan bija draudzīgi un kaušanās nevienam nebija prātā. Viņi
gatavoja balto, salto ziemu un
spoži zaļo pavasari, izmantojot
krāsas un dažādus rokdarbu materiālus. Tikai jāpiebilst, ka šogad
dzejolī aprakstītā cīņa vēl nav
galā, un visu marta mēnesi ziema
ar savu “sudraba zobentiņu” par
sevi vēl atgādināja.
Par pavasari un vasaru domāja
“Bitīšu”, “Taurenīšu” un “Cālīšu”

grupas skolotājas un bērniem bija
iespēja uzzināt, ko vasaras lietus
laikā domā taurenis un bite, kā
“putniņš uz zara” savu mūžiņu
vada un kādas līdzības saskata
Rainis starp zivtiņu un meitiņu.
Šiem bērniem tapa skaisti kolektīvie darbi.
“Vāverēnu” grupas skolotājas
izvēlējās dzejoli “Vāverīte” un
bērni veidoja, krāsoja un aplicēja.
Savukārt “Ezēnu” un “Lapsēnu”
grupas skolotājas šopavasar vairāk domāja par kaķīšiem un dzejoļu “Inča ģīmetne” un “Noslēpums” iespaidā radās varen lepni
kaķu portreti un mīlīgi trīs “incīši” ar māmiņu.
Tā Mākslas dienas pavadījām
mēs – lieli un mazi bērnudārza iemītnieki. Ja arī tu gribi iepazīt
Raiņa un Aspazijas dzeju, meklē
to interneta plašumos, dzejoļu
krājumos vai grāmatu plauktā
Noteikti atradīsi! Un draudzējies
ar krāsām! Lai izdodas!
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Es dabas draugs
Gatavojoties Lielajai Talkai
Palsmanes pirmsskolas izglītības iestādē notika izzinošās nodarbības – „Dzīvnieki dabā”,
„Ūdens pasaule”, „Māras dienas
rīts” un tika sagatavots radošais
darbs ar moto „Pastāvēs, kas
pārvērtīsies”.
1. nodarbība „Dzīvnieki
dabā”
Palsmanes pagasta pirmsskolas iestādes audzēkņi vēlējās uzzināt, kas dabā notiek? Lai savu
interesi un zinātkāri apmierinātu,
iestāde aicināja ciemos Dabas
aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas
vecāko valsts vides inspektoru
Jāni Pērli.
Visi kopā noskatījāmies īsfilmiņu par Gaujas Nacionālo
parku, kurā bija vērojams Latvijas dabas skaistums un pazīstamākie tās iemītnieki. Inspektors
Jānis aicināja bērnus būt vērīgiem dabas pētniekiem, jo dabā
daudz var redzēt ar acīm, bet ko
nevar redzēt, to var sadzirdēt.
Tāds bija arī viens no viņa sagatavotajiem uzdevumiem, atpazīt
putniņu pēc viņa dziesmas.
Bērnus uzjautrināja video, ko
Jānis pats ir uzņēmis, satiekoties
Palsmanes parkā ar cēlo Latvijas
putnu medni. Interesanta un izzinoša bija Jāņa sagatavotā spēle
„Ar ko mielojas dzīvnieki!”.
Līdztekus bērniem bija iespēja
apskatīt un aptaustīt arī medību
trofejas-kažokādas.

3. nodarbība „Saulītes modinātie”
Dienā, kad daba mostas, Palsmanes pagasta PII bērnu diena iesākās neparasti, jo visi pulcējās mežiņā pie ugunskura, kur namamātes
lomu uzņēmās Bizbizmārīte, kas
nesen modusies no ziemas miega.
Bērni, Mārītei par godu, sniedza dziesmotu pavasara koncertu.
Pēc skanīgā koncerta Mārīte aicināja grupu audzinātājas uz spēka
sievu sacensībām. Uzdevums bija
vienkāršs, bet atbildīgs – uz
segām izšūpot savas grupiņas mīluļus (bērnus). Sacensībās uzvarēja draudzība.
Pēc jautrās nodarbes bērni
kopā ar Mārīti skrēja pavasara
„krosu” pa meža taciņu.
Tam sekoja mielasts – ugunskurā ceptas desiņās.
Bērni bija gandarīti un pilni
pozitīvām emocijām.

2. nodarbība „Ūdens pasaule”
Palsmanes pirmskolas izglītības iestādē ar otro nodarbību viesojās Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas vecākais valsts
vides inspektors Jānis Pērle.
Viņš iepazīstināja ar ūdens pasaules iemītniekiem un palīdzēja
bērniem izprast lielās un mazās
ūdens radības. Lai to izprastu bija
iespēja ūdens radības ieraudzīt
gan mikroskopā, gan apskatīt attēlos. Šī darbošanās izraisīja
daudz jautājumu, par radībām,
kuras dzīvo ūdeņos. Bērniem
īpaši patika spēle „Laša lielais ceļojums”.

Gatavojot šo radošo „gleznu”,
vēlējāmies parādīt, ka visiem gan
cilvēkbērnam, gan meža zvēram,
gan mazam kukainītim tīk dzīvot
sakoptā un tīrā pasaulē.
Un pavisam nenopietni radās
arī kopīgs dzejolītis:
„Eglīte un draugi”.
Mēs iestādījām mežā eglīti,
Kur bitītēm nolaisties,
Un mārītēm nosnausties.
Bet ežukiem tā ir kā māja,
Kur no lietus patverties.
Un, kad caur mākoņmaliņu
iespīd spožie saules stariņi,
Mēs visi kopā uzsaucam:
Cik laba dzīve mežiņā!
Birute Mežale,
Palsmanes PII vadītāja

4. nodarbība „Radošais
darbs ar moto „Pastāvēs, kas
pārvērtīsies””
Palsmanes pirmsskolas izglītības iestādi apdzīvo 4 grupas ar
nosaukumiem: „Eži”, „Bitītes”,
”Saulītes” un „Mārītes”.
Netālu no bērnudārza atrodas
mūsu iemīļota pastaigu un rotaļu
vieta- mežiņš, kuru arī paši kopjam un uzturam kārtībā. Rudenī
mežiņā iestādījām 3 ciedru priedes un eglīti, kuru bērni uzrauga
īpaši, jo pie tās tiek ieskandināti
viņu mīļākie svētki-Ziemassvētki.

Ilva Stīpniece,
Smiltenes pilsētas
PII “Pīlādzītis” metodiķe

Smiltenes tehnikumā viesstudenti
no Austrijas un Norvēģijas
No 9. līdz 28. martam Smiltenes
tehnikumā ciemojas septiņi viesstudenti no Urspungas lauksaimniecības skolas Austrijā un Valles
lauksaimniecības skolas Norvēģijā.
Jaunieši šeit ieradušies apgūt īso
uzņēmējdarbības kursu „Mazā uzņēmējdarbība laukos (t.sk. lauku
tūrisms).
„Sadarbība notiek inovāciju
pārneses projekta „InPact” ietvaros,” informē skolas projektu vadītāja un viesnīcu un restorānu programmu nodaļas vadītāja Inguna
Avota. „Tā mērķis – meklēt jaunas
apmācības formas profesionālizglītojošās skolās, rūpēties par projektā
iesaistīto valstu jauniešu praktisko
apmācību. Tehnikuma jauniešiem
tas pavēris iespējas viesoties un gūt
praktiskas zināšanas Novēģijā,
Austrijā, Dānijā, Holandē un Grieķijā. Tā ir neatsverama pieredze, jo
audzēkņi guvuši ieskatu gan modernajās lauku apsaimniekošanas
metodēs, gan uzņēmējdarbībā, gan
lopkopībā un augkopībā.”
4. veterinārmedicīnas kursa audzēknis Kvecko Bogdans, kurš aktīvi iesaistās viesstudentu uzņemšanā jau trešo gadu, atzīst, ka gan
ciemiņiem, gan arī mājiniekiem tā
ir laba komunikācijas prasmju
skola, kas nostiprina svešvalodu zi-

nāšanas un vienlaikus paver iespējas iepazīt citu valstu kultūru un tradīcijas. „Tā kā starpvalstu sadarbība noris jau sesto gadu, jaunieši ar
katru gadu brauc aizvien drošāki, jo
vecāko kursu studenti jau pastāstījuši, ka šeit uzņemti ļoti viesmīlīgi
un ciemos pavadītais laiks bijis radoši piepildīts, izglītojošs un interesants. Ar daudziem iepriekšējo
gadu viesstudentiem joprojām sazināmies, viņi aicina mūs ciemos.”
Valles lauksaimniecības skolas
audzēkņi pastāstīja, ka viņu skolā
ļoti liels uzsvars tiek likts uz praktisko lauksaimniecību. Skolai pieder pašai sava ferma uz kuru var
ņemt līdzi un aprūpēt arī savus
mājlopus.
Savukārt uzrunātie Urspungas
lauksaimniecības skolas audzēkņi
vairāk praktizējas augkopībā. Gandrīz visus jauniešus mājās gaida
savas ģimenes saimniecības, taču
vairums pagaidām vēl nezina, vai
tajās atgriezīsies uzreiz pēc skolas
beigšanas. Piemēram, Tomass,
tāpat kā viņa vecākais brālis, pēc
izlaiduma plāno aktīvi iesaistīties
kādā labdarības organizācijā un apceļot pasauli. Taču viņš zina, ka
mājās viņu vienmēr gaidīs vecāki,
kuriem ir liela ferma ar daudz un
dažādiem mājlopiem, tāpēc savu

pirmo profesionālo izglītību vēlējies iegūt šajā jomā. Savukārt Kristīne no Norvēģijas izvēlējusies Valles lauksaimniecības skolu, jo viņai
ļoti patīk dzīvnieki. Konkrētu nākotnes plānu viņai pagaidām nav,
varbūt pēc skolas beigšanas apgūs
vēl kādu citu profesiju. Arī Agnese
no Austrijas šobrīd tikai pārdomā
savas nākotnes ieceres. Viņas vecākiem pieder maza ferma un tai izdzīvot nav viegli. Savukārt Elīzes
Vildes vecākiem Norvēģijā pieder
liela ferma, taču jauniete kādreiz
ļoti vēlētos izveidot pati savu, mazu
fermu – tādu, kāda raksturīga tradicionālajai Norvēģijas lauku ainavai. Jasmīne no Austrijas vēlas
savu dzīvi pavadīt laukos, arī viņas
vecākiem pieder ferma, taču pagaidām jauniete vēl īsti nezina, kāds
varētu būt viņas pienesums ģimenes uzņēmumā. Cik jauniešu tik
sapņu. Kā saka Kristīne no Norvēģijas – laiks pats ieviesīs korekcijas, un tad arī redzēsim, kurām iecerēm patiesi lemts piepildīties.
Latvijā pavadītajā laikā ciemiņi
ne tikai gūs teorētiskās un praktiskās zināšanas, bet arī iepazīsies ar
labās prakses piemēriem Smiltenes
un kaimiņu novadu redzamākajos
privātajos uzņēmumos.
Baiba Vahere
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Sporta veterānu starts
vieglatlētikā telpās

Svētku dienā, 8.martā, Rīgas
Sporta manēžā notika Latvijas
pašvaldību sporta veterānu
52.sporta spēles vieglatlētikā
telpās. Smiltenes novada vieglatlētu komanda (15 dalībnieki)
kopā izcīnīja 12 dažāda kaluma
medaļas.
Par zelta medaļas īpašnieku
kļuva Aivars Bahurs, izcīnot
1.vietu 3km soļošanā. Sudraba
medaļas izcīnīja Viktors Vējiņš,
Kitija Klempnere augstlēkšanā un
Arnolds Markss lodes grūšanā.
Bronzas medaļas ieguva Juris
Malnacis 3km soļošanā, Vairis

Krauklis 200m un 3000m, Viktors
Vējiņš un Iveta Kazaine lodes
grūšanā, Žanete Leimane 200m,
Kitija Klempnere 60m, Normunds Strauja augstlēkšanā un
Jurijs Garkušs 3000m skrējienā.
Komandas ieskaites punktu
skaitu papildināja arī Mārīte Saldūksne, Ilzīte Muižniece, Ivars
Joksts, Ingars Grēns, Ilmārs Tupmacis un komandas jaunais dalībnieks Jurijs Garkuša.
Komandai – paldies par startiem!
Kitija Klempnere,
Komandas vadītāja

Skolu sacensības
volejbolā

Sports
Noslēdzies Smiltenes novada
atklātais čempionāts basketbolā
Ar basketbola komandas
„Vudlande” uzvaru 4.aprīlī noslēdzās 2015. gada Smiltenes novada čempionāts basketbolā.
Šogad atšķirībā no ierastās šo
sacensību norises kārtības, kurā
uzvarētāji turnīrā tika noskaidroti
pēc „Play off” sistēmas, komandas
savā starpā izspēlēja vienu apli.
Neskatoties uz to, intriga turnīrā
par galīgo komandu vietu sadalījumu saglabājās līdz pēdējai spēlei.
Pirmajā pēdējās kārtas spēlē
„Trapene” ar rezultātu 90:56 /29:9,
22:19, 22:19, 22:20/ apspēlēja
„CVP/Grifi” /Andris Žagars 24p.,
Emīls Gailītis 21p; Valters Smiltens 12p., Mārtiņš Liukišs un Andris Kleša 11p./, tādejādi izcīnot
turnīrā 7 vietu.
Piektās vietas ieguvējs tika noskaidrots „Privātbūve” un „Bonaparti” komandu spēlē, kurā ar rezultātu 72:58 /22:7; 8:17; 17:20;
25:14/ svinēja „Privātbūve” basketbolisti /Normunds Liepa 18p,
Ivars Joksts un Andris Bērziņš pa
15p.; Intars Kalniņš 17p., Arnis
Palms 14p./.
Medaļu sadale sākās spēlē
starp „top!” un „Grundzāle” vie-

Smiltenes BJSS audzēkņi
pirms Lieldienām kārtoja fiziskos
testus, kas ir viens no rādītājiem
par audzēkņu pārcelšanu nākamajā grupā. Tie tika kārtoti tāllēkšanā no vietas, 30m skrējienā un
10x5m atspoles skrējienā. Spēcīgākie tika noskaidroti piecās vecuma grupās, un, salīdzinot ar rudens posma uzvarētāju sarakstu,
tas ir izmainījies.

2004./2005.g.dz.
Meitenes:1.v. Anda Jaunmuktāne (orientēšanās, trenere Liene
Brūvele), 2.v. Kristela Girucka,
3.v. Paula Rudīte (abas vieglatlētika, treneris Ingars Grēns);
Zēni: 1.v.Eduards Svīķis
(vieglatlētika, treneris Guntars
Markss) 2.v. Regnārs Tamms
(vieglatlētika, treneris Ingars
Grēns), 3.v. Tomass Alfreds Tūcis
(futbols, treneris Gatis Samučostarp Smiltenes ģimnāzijas un
Smiltenes Centra vidusskolas I
komandu, cīņa notika trīs setos
līdz pēdējam punktam, kurā uzvaru izcīnīja Smiltenes ģimnāzijas komanda (Laura Rubene,
Marta Deņisova, Linda Mišukova, Roberts Dobelis, Matīss
Velps, Toms Mežulis, Kristers
Aldis Puriņš, Ričards Rullis).
Kitija Klempnere,
Smiltenes BJSS metodiķe

nībām. Lai saglabātu izredzes uz
čempionu titulu „top!” komandai
bija nepieciešama uzvara, savukārt grundzālieši sev labvēlīga rezultāta gadījumā vēl varēja ierindoties otrajā vietā. Spēlei labāk
bija noskaņojušies „top!” basketbolisti, kuri skanot spēles beigu
signālam svinēja uzvaru ar rezultātu 88:70 /33:16; 9:22; 19:18;
22:14/. Uzvarētājiem Matīss Mežulis un Artis Joksts katrs guva pa
20p., savukārt „Grundzāle” rindās Ivaram Blīgznam 16p., Normundam Pauliņam 15p.
Līdz ar to „Vudlande” komandai, lai saglabātu čempionu titulu
spēlē pret „Strenču MRS” basketbolistiem, bija nepieciešama tikai
uzvara, savukārt strencēniešu uzvaras gadījumā čempionāta uzvarētāju lauri tiktu „top!” vienībai.
Spēli veiksmīgāk iesāka
„Strenču MRS” komanda, kuras
pārsvars vienubrīd sasniedza 8
punktus. Tomēr, ejot lielajā pārtraukumā, vudlandieši rezultātu
starpību bija samazinājuši līdz 1punktam: 41:42. Spēles lūzumu
„Vudlande” basketbolisti panāca
trešajā ceturtdaļā, uzvarot to ar

23:11. Iegūto pārsvaru komandai
izdevās nosargāt līdz spēles beigām, un trešo gadu pēc kārtas, bet
divpadsmito reizi kopumā izcīnīt
uzvaru Smiltenes novada atklātajā čempionātā basketbolā. Spēles
beigu rezultāts 78:70 /20:24;
21:18; 23:11; 14:17/. Kārlim
Muižniekam 25p., Edgaram Bergmanim 21p; Gvido Balodim
19p, Artūram Rozītim 16p.
Komandu galīgais vietu sadalījums 2015.g. Smiltenes atklātajā
basketbola čempionātā:
1v. „Vudlande”
2v. „top!”
3v. „Strenču MRS”
4v. „Grundzāle”
5v. „Privātbūve”
6v. „Bonaparti”
7v. „Trapene”
8v. „CVP/Grifi”
9v. „ASE/Smiltene”
10v. „Virsaitis”
11v. „Mežroze IG”
12v. „Labie Zēni”
13v. „Smiltenes BJSS”
14v. „Jaunpiebalga”
Guntars Markss,
Sporta pārvaldes vadītājs

BJSS audzēkņi kārto fiziskos testus

Uzvarētāji pa grupām

Smiltenes novada skolu atklātās volejbola sacensības 7.9.klašu grupā notika 10.martā
Smiltenes sporta hallē. Sacensībās piedalījās jauktās komandas,
kopā 8 – divas no Smiltenes Centra vidusskolas un Grundzāles
pamatskolas, Smiltenes ģimnāzija, Variņu un Bilskas pamatskolu
un Jaunpiebalgas vidusskolas komanda. Šogad komandas parādīja labas spēles, vairākkārt nācās
izspēlēt trešo setu, lai noskaidrotu uzvarētāju.
1.vietu, sīvā cīņā ar Grundzāles pamatskolas I komandu, izcīnīja Jaunpiebalgas vidusskolas
komanda (Karīna Azace, Samanta Eihentāle, Edžus Nedēļa, Deivids Bedeicis, Armīns Zvēriņš,
Alens Rozītis), 2.vietā atstājot
grundzāliešus (Rigonda Buša,
Daniela Šakociņa, Ilgvars Caune,
Klāvs Ozoliņš, Emīls Ozoliņš,
Toms Krumeņš). Par 3.vietu

2015. gada 10. aprīlis

noks).
2002./2003.g.dz.
Meitenes: 1.v. Estere Elizabete
Ponciusa, 2.v. Marta Marksa, 3.v.
Sabīne Marksa (visas vieglatlētika, treneris Guntars Markss),
Zēni: 1.v. Toms Jānis Kalniņš (futbols, treneris Raimonds Dūmiņš), 2.v. Dāvis
Krauklis (volejbols, trenere
Gita Brālēna), 3.v. Anguss Ints
Namnieks (basketbols, treneris
Aivars Stankēvičs).
2001./2002.g.dz.
Meitenes: 1.v. Elīza Kaupe,
2.v. Ieva Ābola (abas vieglatlētika, treneris Guntars Markss), 3.4.v. Marta Deņisova (volejbols,
trenere Gita Brālēna) un Una Selīna Muižniece (vieglatlētika, trenere Zanda Beitika);
Zēni: 1.v. Ralfs Kauliņš
(BMX, treneris Ģirts Kātiņš), 2.3.v. Ernests Cers (basketbols, treneris Aivars Stankēvičs) un Jānis

Mežiels (futbols, treneris Raimonds Dūmiņš).
1998.-1999.g.dz. jaunieši
1.v. Matīss Velps (vieglatlētika, treneris Guntars Markss), 2.v.
Eduards Veģeris (futbols, treneris
Andis Rozītis), 3.-4.v. Aleksis
Brālītis (basketbols, treneris Ivars
Joksts) un Reinis Putrālis (futbols, treneris Andis Rozītis).
1996./1997.g.dz.
Jaunietes: 1.v. Līva Trijēce,
2.v. Santa Dzene, 3.v. Laura Savicka (visas volejbols, trenere
Gita Brālēna);
Jaunieši: 1.v. Jāzeps Groza
(vieglatlētika, treneris Guntars
Markss), 2.v. Pēteris Kaupe (basketbols, treneris Ivars Joksts), 3.v.
Arvīds Zants (riteņbraukšana, treneris Agnis Apse).
Kitija Klempnere,
Smiltenes BJSS metodiķe

Smiltenes novada sieviešu
čempionātā volejbolā uzvar „Lepiķi”
Ar komandas „Lepiķi” uzvaru,
22.martā noslēdzās Smiltenes novada sieviešu čempionāts volejbolā 4:4.
Sacensību pēdējā, trešajā kārtā
piedalījās piecas komandas, savā
starpā izspēlējot vienu apli. Uzvaru kārtā, izcīnot uzvaras visās
spēlēs izcīnīja komanda „Lepiķi”,
aiz sevis atstājot „Zaļās gaismiņas” /trīs uzvaras, viens zaudējums/, „Grundzāle” /2 – 2/, „Melnās” /1 – 3/ un Grundzāles pamatskolu /0 – 4/.
Sacensību kopvērtējumā, kurā
tika vērtēta komandu izcīnīto
vietu summa visās kārtās, uzvaru
izcīnīja „Lepiķi” komanda,
kuras sastāvā spēlēja Elza Cīrule, Una Kalnīte, Zanda Beitika,

Liene Krūmiņa un Zane Cera.
Meitenes divās kārtās izcīnīja
uzvaras un vienā kārtā ierindojās
otrajā vietā. Otro vietu kopvērtējumā ieņēma „Zaļās gaismiņas”,
kuru kontā atsevišķās kārtās
divas trešās vietas un viena otrā
vieta. Komandā spēlēja: Dārta
Meldere, Santa Dzene, Annija

Lukaševica un Līva Trijēce. Trešajā vietā „Grundzāle” vienība
(kārtās: trešā, ceturtā un sestā
vieta), kuras sastāvā spēlēja
Evija Skudra, Zita Zālīte, Dace
Kalniņa, Antra Kļaviņa un Jeļena Zālīte.
Guntars Markss,
Sporta pārvaldes vadītājs
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Latvijas kausa 2015.gada atklāšanas posms orientēšanās sportā
Latvijas kausa 2015.gada atklāšanas posms - „Kurzemes pavasaris“ - tradicionālās vasaras
sezonas iesākuma sacensības
orientēšanas sportā šoreiz norisinājās Dobeles novadā pie Zebrus ezera kempingā Niedras 4.
un 5.aprīlī!
OK „Saldus“ rīkotās orientēšanās divdienas notika jau 13. reizi
un atgriezās Zebrus ezera krastos,
kur „Kurzemes pavasaris“ notika
arī 2007.gadā.
13 gadu laikā sacensības ir izvērtušās par vienu no nozīmīgākajiem orientēšanās notikumiem
Latvijā - pagājušajā gadā dalībnieku skaits sasniedza skaitli 700
un līdzīgs skaits bija arī šogad.

„Kurzemes pavasaris“ ir ne tikai
Latvijas kausa pirmais posms, bet
arī Pasaules ranga sacensības elites grupās, kas parasti nodrošina
kārtīgu konkurenci starp labākajiem reģiona orientieristiem.
Sacensību programma sastāv
no divu dienu sacensībām - sestdien, 4.aprīlī 13.00 starts tika dots
vidējā distancē, bet svētdien,
5.aprīlī jau 10.00 startēja garās
distances sacensībās. Abās dienās
bija individuālais intervālu starts
un kopvērtējumu veidoja abu
dienu rezultātu summa.
Paralēli sacensībām orientēšanās skrējienā norisinājās arī velo
orientēšanās sacensības.
Apvidi, kas savulaik ir jau ie-

pazīti, bet joprojām ir unikāli ar
savu dabas un reljefa daudzveidību, ir īsts izaicinājums ikvienam - gan meistaram, gan dzīves
baudītājam.
Izmantojot digitālos reljefa
kartogrāfijas materiālus, pilnībā
no jauna tika izveidota vēsturiskā
Bikstu karte.
Orientēšanās klubs „Saldus“
ielūdza orientieristus atpūsties,
sacensties, satikties ar draugiem
un baudīt jaukas Lieldienas sacensību atmosfērā.
OK „Saldus“ piedāvāja klasiskas vērtības - lieliskus apvidus,
kvalitatīvas kartes un sarežģītas
distances.
Ar interesi gaidījām pirmās

dienas elites sacensības, jo šeit 48
dalībnieku konkurencē startēja arī
divi OK „Azimuts“ pārstāvji-Artūrs Paliņš un Artjoms Rekuņenko. Uzvaru pasaules ranga sacensībās izcīnīja Andris Jubelis. Artūrs Pauliņš, zaudējot uzvarētājam 1:29 ierindojās septītajā
vietā. Artjoms Rekuņenko finišēja piecas sekundes aiz Artūra, izcīnot 8. vietu.
Vidējā distancē no „Azimuts“
OK-Sm BJSS orientieristiem trešajā vietā finišēja Gustavs Godiņš
M10 grupā , Anete Anna Strazdiņa W12 un Elīna Skopāne W-16,
otrajā vietā Ilgvars Caune M16
un Aldis Lapiņš M60.
Garajā distancē pārspējot 24

konkurentus, uzvaru svinēja Ilgvars Caune M16 grupā. Pārējiem
tik labi neveicās.
Divu dienu summā uz goda
pjedestāla augstākā pakāpiena
tika aicināts Ilgvars Caune. Trešajā vietā Aldis Lapiņš.
Mazliet līdz godalgām, izcīnot
4. vietu, pietrūka Anetei Annai
Strazdiņai un Gustavam Godiņam, kurš 3. vietas ieguvējam
zaudēja vienu sekundi. 5. vieta
Elīnai Skopānei. Pārējie rezultāti
http://www.pavasaris.lv/uploads/r
ezultati/2015/KP2015_overall.ht
ml.
Māris Stabiņš,
Smiltene BJSS treneris

Lieldienu balva 2015
6.aprīlī Rīgā notika Latvijas
Sprinta kausa 1. posms - 15 minūšu skrējiens lielā ātrumā pa
ielām, skvēriem un pagalmiem,
apmeklējot kontrolpunktus noteiktā secībā.

Atceļā no Kurzemes „Azimuts“ OK-Sm BJSS orientieristi
piedalījās sprinta sacensībās
Rīgā.
Sacensības notika Dzirciemā.
Šoreiz Elites grupā 25 dalībnie-

ku konkurencē svinējām dubultuzvaru. Uzvara OK Azimuts
pārstāvim Artjomam Rekuņenko, astoņas sekundes aiz viņa
otrajā vietā finišēja Artūrs Pauliņš.

Vēl pie godalgām tika Kārlis
Magons 2. vieta M65 grupā, trešajās vietās Agnija Caune W14
un Aivis Zetmanis M35.
Ceturtā vieta Matīsam Slikšjānim M18 grupā un sestā vieta Re-

nāram Kļaviņam M12 grupā.
Pārējie rezultāti
http://mona.lv/LB/2015/r/rez.ht
ml
Māris Stabiņš,
Smiltene BJSS treneris

Kultūra / Tūrisms
Smiltenē un Blomē bija iespēja satikt savu meistaru
Arī Smiltenes novadā - Tautas lietišķās mākslas studijā
Smiltene un Blomes tautas
namā no 27. līdz 29. martam
bija iespēja piedalīties meistarklasēs pasākuma „Satiec savu
meistaru! 2015” ietvaros.
27.martā Tautas lietišķās mākslas studijā Smiltene viesojās PII
„Pīlādzītis” divu grupiņu –
„Rūķi” un „Zaķēni” bērni, lai iepazītos ar Tautas lietišķās mākslas studiju, satiktu meistares un
izzinātu audēju darbu. Bērni ar
lielu interesi aplūkoja audēju veikumus un stelles, kā arī bērni
paši, kopā ar audējām, izmēģināja, kā notiek aušana. Bērniem šis
bija liels piedzīvojums, un ikviens pamēģināja to, kas pašam
visvairāk interesēja – kamola tīšanu un paklājiņu aušanu.
„Satiec savu meistaru! 2015“
ietvaros ikviens tika aicināts piedalīties meistardarbnīcās, individuālās nodarbībās, atvērtās darbnīcās, paraugdemonstrējumos
un lekcijās. Pasākumā varēs iepazīt un apgūt dažādas prasmes, kas
saistītas ar tradicionālo amatniecību un zināšanas, kas saistītas ar
dabu un visumu, rituāliem un
svētkiem.
Tautas lietišķās mākslas studijā Smiltene bija iespēja piedalīties
aušanas (grīdas celiņu aušana),
rokdarbu (lakatu un cimdu adīšana), gleznas izšūšana krustdūrie-

nā un knipelēšanas meistarklasē.
Savukārt Blomes tautas namā
„Pils“ notika klūdziņu pīšanas,
aušanas, celaiņu un jostu aušanas,
knipelēšanas, tamborēšanas, adīšanas un balto darbu izšūšana
meistarklases, kā arī seminārs
„Smiltenes novada tautas tērpi un
baltie darbi tajos“ un „Latvju
zīmju tulkojums“, tīkla mešana
baltajiem darbiem, un piedalīties
„Ģimenes dienā“, kur notika
„Cukurgailīšu darbnīca“ un „Lieldienu darbnīca”.
Tautas lietišķās mākslas studijas Smiltene vadītāja Inga Gailuma: „Esmu gandarīta par paveikto. Kopumā šīs dienas bija jaukas,
meistarēm ļoti patika PII „Pīlādzīts“ bērnu apciemojums un
viņu interese par studijā notieko-

šo. Otrā dienā bērni uz studiju atveda savus vecākus, lai austu un
apskatītos, kas te notiek. Jāatzīmē, ka daudzi nekad pie mums
nebija bijuši. Skolniece Kristīne
Liene Muižniece pavadīja abas
brīvdienas stellēs un uzauda sev
lupatu paklāju. Tie, kuri vēlējās,
arī satika savu meistaru un turpina sadarboties. Šī pasākuma mērķis ir rokdarbu, folkloras un jebkuras prasmes saglabāšana, popularizēšana un nodošana nākamām paaudzēm, kā mūsu bagātību. Gribu pateikt paldies meistarēm Dzintrai Kalniņai, Laimai
Āboltiņai, Guntai Kovaļonokai,
Vinetai Sīmanei un Ilzei Hakai
par ieguldīto darbu.”
Rokdarbnieču kopas „Blumenhof” vadītāja Inese Puriņa: „Jau

vairākus gadus Blomes tautas
namā darbojās rokdarbnieču kopa
„Blumenhof”. Dāmām ir iespēja
apgūt dažādu rokdarbu tehniku
smalkumus, gan tamborēšanā,
gan adīšanā. Iemācījāmies arī
tādus netradicionālus darbus kā
sveču liešanu, ziepju vārīšanu,
marmorēšanu, dekupāžu. Otro
gadu savu veikumu pasākumā
„Satiec savu meistaru” rādīja Mārīte Nulle, Vija Grosberga, Liene
Ārgale, Ruta Mūrniece,Ilona
Avotiņa,Valentīna Mikitanova,
Dzintra Sābule, Zenta Zante,
priecējot pasākuma apmeklētājus
ar oriģināliem darbiem, kuri tapuši ar mīlestību, dāvanām tuviem
cilvēkiem. Pirmo reizi pasākumā
piedalījās jaunās dalībnieces
Māra Majore un Tamāra Pakalne.
No gada uz gadu redzams kā pieaug meistarība no pavisam vienkāršiem darbiņiem līdz sarežģītiem tamborrakstiem, adījuma
rakstiem un liela formāta darbiem, kuri amatniekam jau prasījuši vairāku mēnešu ilgu darbu.
Blomes rokdarbnieču kopu ir iecienījušas arī rokdarbnieces no
četriem kaimiņu pagastiem un
katru ceturtdienu veic tuvāku vai
tālāku ceļu, lai atkal satiktos
draudzīgajā kolektīvā un papildinātu zināšanas”.
Aušanas klases vadītāja Līga
Kondratoviča: ”Pagājušā gada
nogalē projekta „Atjaunot, sagla-

bāt, turpināt” īstenošanas rezultātā, tika atklāta aušanas klase Blomes tautas namā. Pirmajā tikšanās reizē aušanas pulciņā pieteicās interesenti no pašu pagasta,
no Valkas, Priekuļu novada un
Smiltenes novada”. Paldies
sakām mūsu aušanas klases krustmātei TDM Inesei Kauliņai, par
atsaucību un vērtīgajiem padomiem gan projekta laikā, gan
darbu tapšanas procesā. Par spīti
slimībām un īsajam laika sprīdim,
par godu Meistara dienām tapa no
lupatiņām austi grīdas celiņi un
spilveni, saka L. Kondratoviča.
Savus pirmos darbiņus ‘’Meistaru dienu 2015’’pasākumā atrādīja - Vaida Janaus (Blomes pagasts), Gundega Skutāne (Smiltenes pagasts), Telefīne Miezīte
(Blomes pagasts), Aida Rudzīte
(Blomes pagasts), Anita Šapkova
(Brantu pagasts), Ilze Sēne (Blomes pagasts), Valentīna Mikitanova (Vijciema pagasts), Aija Kazerovska (Cēsis), Ruta Silmale
(Liepas pagasts), Andra Vieta
(Palsmanes pagasts), Līga Kondratoviča (Blomes pagasts).
Paldies visiem meistariem un
pasākuma dalībniekiem!
Arita Smalkā-Boriseviča,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Smiltenes jaunieši labiekārto Cērtenes pilskalnu
un piedalās video filmēšanā
Lielās Talkas pašvaldību
konkursa „Pastāvēs, kas pārmainīsies” ietvaros šā gada 18.
marta pēcpusdienā Cērtenes
pilskalna teritorijā pulcējās
Smiltenes Jauniešu domes pārstāvji no dažādām Smiltenes izglītības iestādēm, lai kopīgiem
spēkiem palīdzētu Cērtenes
pilskalna teritorijas labiekārtošanā un piedalītos konkursa

video filmēšanā.
Jaunieši palīdzēja veikt sagatavošanas darbus jauna tiltiņa
izveidei pār Cērtenes upi vietā,
kur iepriekšējais jau ir savu
laiku nokalpojis, kā arī uzstādīja četrus jaunus soliņus, lai daudzajiem pilskalna apmeklētājiem, kas šeit aktīvi atpūšas,
nūjo, pastaigājas vai brauc ar
velo, būtu iespēja parka terito-

rijā piesēst un atpūsties, izbaudot saulaino meža ainavu un
skaisto dabu.
Tuvākajā laikā pie soliņiem
tiks uzstādītas arī jaunas atkritumu urnas, jo līdz ar apmeklētāju
skaita pieaugumu, pieaug arī atstāto atkritumu daudzums. Vēlāk
tiks turpināta pilskalna teritorijas
sakopšana, iekārtota jauna atpūtas
vieta un uzstādīti informācijas

stendi nozīmīgākajās pilskalna
vietās.
Pēc labi padarītā darba jaunieši
baudīja pikniku un atpūtu pie kopīga ugunskura. Bet visas dienas
laikā Jānis Dinga jauniešus iepazīstināja ar pilskalna vēsturi un
stāstiem, ar šobrīd paveikto un
nākotnē plānoto (sasaucoties ar
konkursa tēmu – pastāvēs, kas
pārmainīsies), kā arī izglītojot par

atbildīgu un videi draudzīgu atpūtu dabā.
Pēc pasākuma jaunieši pauda
prieku par patīkami pavadīto
dienu pie dabas un novērtēja labi
padarīto darbu sabiedrības labā.
Modris Apsītis,
Smiltenes novada Tūrisma
informācijas centra
Tūrisma speciālists
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Pasākumi Smiltenes novadā
aprīlī un maijā
Aprīlī
10.aprīlī plkst.19.00, Smiltenes pilsētas Kultūras centrā Aijas Andrejevas koncerts „Soļi” (biļetes „Biļešu Paradīzes” kasēs).
11.aprīlī plkst.19.00, Launkalnes Tautas namā deju koncerts „Ar pastalām uz austrumiem...“. Skatītājus priecēs dažādi deju veidi no latviešu tautas dejām līdz pat indiešu krāsainībai. Ieeja € 2,00.
11.aprīlī plkst.14.00 un plkst.18.00, Smiltenes pilsētas Kultūras centrā,deju koncerts „Līdz pašām debesīm…” piedalās bērnu deju kolektīvs „Dadzīši”, vad.Māra Leja un jauniešu deju kolektīvs „Dadži”,
vad.Dagmāra Leja. Ieeja €2,00; €1,00.
14.aprīlī plkst.19.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra teātra zālē Smiltenes Tautas teātra izrāde „Vilki
un aitas”. Biļetes: € 5,00. Iepriekšpārdošana Smiltenes pilsētas Kultūras centra kasē.
18.aprīlī plkst.19.00 Grundzāles kultūras namā Inga Ruka ielūdz uz muzikālo kafejnīcu „Pīlādžogu
pavasaris”. I.Rukas oriģināldziesmas izdziedās un izdejos Grundzāles un Palsmanes amatiermākslas kolektīvi. Labdarības akcijas „Balta, balta mana sirds“ ietvaros, ieeja par ziedojumiem.
18.aprīlī, Birzuļu tautas namā, koncerts „ Balta, balta mana sirds“, piedalās Bilskas pagasta amatiermākslas kolektīvi. Ieeja: ziedojumi .
18.aprīlī plkst.22.00 Birzuļu tautas namā balle ar grupu „Apvedceļš“. Ieeja € 3,00.
19.aprīlī plkst.16:00 Palsmanes kultūras namā Inga Ruka ielūdz uz muzikālo kafejnīcu. I.Rukas oriģināldziesmas izdziedās un izdejos Grundzāles un Palsmanes amatiermākslas kolektīvi. Labdarības akcijas „Balta, balta mana sirds“ ietvaros, ieeja par ziedojumiem.
22.aprīlī Smiltenes pilsētas Kultūras centrā Austriešu dramaturga H.Bergera komēdija „Balkona
ragneši”. Režisors: Voldemārs Šoriņš. Lomās: Zane Jančevska, Aīda Ozoliņa, Juris Kalniņš, Mārtiņš
Brūveris, Kārlis Anitens. Biļetes: € 7,00, € 5,50 un € 4,00. Iepriekšpārdošana Smiltenes pilsētas Kultūras centra kasē.
23.aprīlī plkst.19.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra teātra zālē Smiltenes Tautas teātra izrāde
„Vilki un aitas”. Biļetes: € 5,00. Iepriekšpārdošana Smiltenes pilsētas Kultūras centra kasē.
25.aprīlī plkst.15.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra Smiltenes pensionāru apvienības 20 gadu
jubilejas pasākums. Dalības maksa: € 6,00. Pieteikties pa tālruni 26425167.
25.aprīlī plkst.22.00 Grundzāles kultūras namā diskotēka „Pēc talkas uz DISCO!“ 80-to gadu stilā ar
attiecīgu tā laika „dress code“.
26.aprīlī plkst.15.00 Grundzāles kultūras namā Gaujienas jauktā kora koncerts.
30.aprīlī plkst.18.00 Palsmanes kultūras namā Palsmanes pamatskolas bērnu teātra pirmizrāde.
30.aprīlī plkst.19.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra teātra zālē Smiltenes Tautas teātra izrāde
„Vilki un aitas”. Biļetes: € 5,00. Iepriekšpārdošana Smiltenes pilsētas Kultūras centra kasē.

Maijā
1.maijā Smiltenē „Ielu stafetes 2015”. Sīkāka informācija www.smiltene.lv.
2.maijā plkst.16.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centrā Grundzāles amatierteātra „Cik jaudas” izrāde
A. Banka „Kredīts”, režisore Dzintra Medne.

Smiltenes novada bibliotēkās
Novadnieku kalendārs
APRĪLIS
BĒRZIŅŠ JĀNIS NIKOLAJS (1895. g. 7.apr. - 1946.
g. 13. febr.) – pulkvedis – leitnants. No 1940. gada kādu
laiku dzīvojis Smiltenē, strādājis par grāmatvedi.
BOJĀRS ERNESTS (1900.g. 9.aprīlī- ?)- mūziķis.
Strādājis Smiltenē.
LĪVENS PAULS (1875.g. 12.aprīli- 1953. g. 11. maijā)
– Smiltenes muižas īpašnieks.
VALDENS KĀRLIS (1905. g. 14. apr. -?) – kultūrinženieris. Dzimis Smiltenes Lejasšķirbās, mācījies Smiltenes vidusskolā.
ZUŠMANIS JĒKABS (1885. g. 15. (27) apr. – 1952.
g. 16. apr.) - grāmattirgotājs un spiestuves īpašnieks
Smiltenē. Dzimis Smiltenē. Mācījies draudzes skolā.
PAEGLĪTIS PĒTERIS (1885.g. 17.aprīlī – 1963.g. 13.
aug.) - pulksteņmeistars. Aktīvi darbojies Smiltenes pilsētas un apkārtnes amatnieku biedrībā. No 1922. – 1925.
gada decembrim bijis Smiltenes pilsētas galva.
JANSONS JĀNIS (1895. g. 18.aprīlī- 1965. g. 31. okt.)
– sabiedriskais darbinieks. Dzimis Bilskas pagastā, mācījies Smiltenes draudzes skolā. No 1957. g . – 1963. g.
Smiltenes pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētājs. Apglabāts Smiltenes Meža kapos.
RAISTERS ĒRIKS (1905.g. 23. aprīlī- 1967.g. 15.

nov.) – dzejnieks, žurnālists. Mācījies Smiltenes ģimnāzijā.
MATEUSS KONSTANTINS (1895. g. 24. aprīlis. –
1941. marts.) – pulkvedis. Dzimis Smiltenē.
KAINAIS LUDVIGS (1880.g. 25. apr. - ?) – policists.
Dzimis Smiltenes pagastā. Beidzis pilsētas skolu.

22:00 Literārā spēle „Kā rodas modernā dzeja“. Spēli
vadīs Gunta un Elīna (SMA)
Izstādes:
01.03 – 30.04 Ineses Birģeles (Sigulda) eļļas darbu
izstāde
Bērnu apkalpošanas nodaļa

Smiltenes novada bibliotēkās
20.-26.04 Bibliotēku nedēļa Latvijā
22.04 Bibliotēkas nakts Smiltenē:
Smiltenes novada bibliotēkā
17:00 „Latvieša pamatvērtības” saruna ar īstenu Latvijas un Smiltenes patriotu Jāni Dingu
18:00 Firstam Līvenam -150: Firsta madāma ar Kalnamuižas svītu
19:00 Aspazijai un Rainim -150. “radošums Aspazijas
un Raiņa daiļradē” :Ilga Kušnere
20:00 „Ķermeņa apgleznošana ar hennu jeb Mehndi
māksla - senās tradīcijas mūsdienīgā izpildījumā ar Hennas mākslinieci Jūliju“
21:00 „Gatavojam netradicionālas rotas no ādas izstrādājumiem“. Radošo darbnīcu vadīs Smiltenes Mākslinieku apvienības biedri.
Līdzi ņemt linu diegus, līmi „Moments“, šķēres, ādas
lentītes, dabīgā materiāla pērles, kartonu.

Bibliotēkas nedēļas pasākumi:
21.04. – Tematiska pēcpusdiena viss par uzvedību
„Labie vārdi ir paroles!”
23.04. – Radošā darbnīca bibliotēkā „ Darbs glābj no
garlaicības!”. Floriste S.Maskina ievadīs bērnus
floristikas darba iemaņās.
28.04. – Tikšanās ar dzejnieci Inesi Zanderi „Čibu
čabu hopsā hopsā ! Lai mums labi iet!„
Variņu bibliotēkā
Līdz 30.04 Fotoizstāde „ Smiltenes dievnami fotogrāfijās“
Par jaunākajām grāmatām un pasākumiem bibliotēkā
skatieties:
http://www.smiltenesbiblio.blogspot.com/
Par literatūras izstādes un pasākumi bērnu literatūras nodaļā:
http://spbbernunodala.blogspot.com/

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

