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Smiltenes novada pašvaldības 2015.gada budžets
25.februārī Smiltenes novada
domes sēdē tika pieņemts pašvaldības 2015.gada budžets ar
plānotiem pamatbudžeta ieņēmumiem 12 000 329 euro un kopējiem pamatbudžeta izdevumiem 13 469 621 euro apmērā.
Izdevumu starpība tiks segta ar
2014.gada naudas līdzekļu atlikumu, kas uz gada sākumu sastāda 2 085 409 euro. Naudas līdzekļu atlikumā uz gada sākumu
ietilpst finansējums par saņemtajiem projektiem, kuri nav izlietoti,
2014.gadā nerealizētie darbi,
valsts budžeta transferti un mērķdotācijas pedagogu atalgojumam.
Smiltenes novada domes
priekšsēdētājs Gints Kukainis:
„2015.gada budžets ir sabalansēts ar nelielu plānoto atlikumu
gada beigās. Plānotā budžeta ietvaros būs iespējams nodrošināt
visu pašvaldības iestāžu funkcijas,
plānojot to attīstību, kā arī realizēt
daudz dažādus projektus, kuriem
nebija iespējams piesaistīt ES
struktūrfondu finansējumu. Šogad
plānojam pabeigt Smiltenes stadiona labiekārtošanu, Tepera ezera
hidrotehnisko būvju rekonstrukciju, izgāztuves Drandu ielā 24 rekultivāciju, realizēsim apgaismojuma infrastruktūras modernizācijas ceturto kārtu, izveidosim publisko interneta punktu (PIP) novada bibliotēkās, kā arī skolu un pašvaldību nekustamo īpašumu sakārtošanu. Turpināsim Smiltenes
pilsētas un pagastu publiskās infrastruktūras un pašvaldības īpašumu sakārtošanu. Prieks, ka varēsim izpildīt solījumu Blomes
ciema iedzīvotājiem, sakārtot Blomes pagasta ūdenssaimniecību.
Jāatzīmē, ka vairākus gadus esam
meklējuši iespējas piesaistīt finansējumu 3D kino aprīkojumam
Smiltenes kultūras centra kino
zālē, taču tas nav izdevies, jo nav
bijuši projekti, kur varētu saņemt
līdzfinansējumu. Šobrīd neredzam, ka šādas iespējas būs jaunajā struktūrfondu plānošanas perio-

dā, tāpēc, lai Smiltenes pilsētas
Kultūras centrā kino zālē būtu iespējams rādīt jaunākās filmas, šī
gada budžetā ieplānojām vairāk
nekā 60 000 euro digitālās kinoaparatūras iegādei.”

no vecāku maksām par pirmsskolas izglītības bērnu ēdināšanu, ieņēmumi no sarīkojumiem, ieņēmumu par nekustamā īpašuma
nomu, īri, pārdošanu un citi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem.

košana, vides aizsardzība un
ekonomiskā darbība ar 15%
jeb 2 022 057 euro, un vispārējie valdības dienesti ar 11% jeb
1 537 745 euro, savukārt sociālā
aizsardzība ar 6% jeb 877
662 euro. Pārējie izdevumi ar
2% jeb 232 805 euro, kas ietver
izdevumus veselībai, sabiedriskai kārtībai un drošībai.
Būtiskāko izdevumu daļu
– 51% jeb 6 821 119 euro no kopējiem novada domes izdevumiem veido izdevumi izglītībai.
Šo izdevumu daļu veido pirmsskolas, vispārējās un interešu izglītības iestāžu izdevumi, pedagogu atlīdzība, līdzfinansējums
biedrībām izglītības projektu realizēšanai.
15% jeb 1 978 233 euro no
kopējiem izdevumiem paredzēti atpūtai, kultūrai un
reliģijai, tai skaitā pagastu kultūras namu, kultūras pārvaldes, novada bibliotēku, sporta pārvaldes,

Lielāko daļu no Smiltenes novada plānotiem pamatbudžeta ieņēmumiem veido nodokļu ieņēmumi, kas sastāda 56% jeb 6
771 248 euro. Lielākos nodokļu
ieņēmumus veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 6 064 975
euro, nekustamā īpašuma nodoklis
par zemi – 443 237 euro un par
ēkām – 213 036 euro. 40 % jeb
4 753 852 euro budžeta ieņēmuma daļu sastāda valsts un citu
pašvaldību transfertu ieņēmumi. Tie ir ieņēmumi, ko pašvaldība saņem no valsts vai citu
pašvaldību budžetiem noteiktiem
mērķiem – pedagogu atlīdzībai,
brīvpusdienu nodrošināšanai, mācību literatūras iegādei, dotācija no
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fonda, Eiropas Savienības līdzfinansētajiem projektiem un citiem
pasākumiem.
Vismazāko ieņēmu daļu 4%
jeb 475 229 euro veido nenodokļu un iestāžu ieņēmumi. Iestāžu
ieņēmumi ir mūzikas un mākslas
skolu mācību maksas, ieņēmumi

Pēc funkcionālajām kategorijām, tāpat kā iepriekšējos gados,
lielākais izdevumu īpatsvars ir izglītības nodrošināšanai – 51%
jeb 6 821 119 euro. Nākamais
lielākais izdevumu īpatsvars ir atpūtai, kultūrai, reliģijai – 15%
jeb 1 978 233 euro, tad seko teritoriju un mājokļu apsaimnie-

kultūras un sporta pasākumu izdevumiem, kā arī projektu īstenošanai – Smiltenes stadiona ēkas
tribīņu izbūve un publisko interneta pieejas punktu attīstībai.
11% jeb 1 537 745 euro no
kopējiem izdevumiem paredzēti vispārējie valdības dienesti
- Smiltenes novada domes un pa-

gastu pārvalžu izdevumiem, kā
arī procentu izdevumiem par aizņēmumiem no Valsts kases, kas
nepieciešami, lai nodrošinātu pašvaldības realizējamo projektu līdzfinansējumu un projektu finansēšanu. Procentu izdevumi kopumā
sastāda 34 062 euro, aizdevumu
pamatsummas atmaksai paredzēti
380 111 euro. Kopumā pašvaldības saistību apmērs no 2015.gada
budžeta sastāda 5,4%, ko veido
pašvaldības noslēgtie 19 līgumi ar
Valsts kasi par aizņēmumiem projektu realizēšanai, kā arī 5 līgumi
ar Valsts kasi par galvojumiem.
15% jeb 2 022 057 euro no
plānotajiem izdevumiem paredzēti pašvaldības teritoriju un
mājokļu
apsaimniekošanai,
vides aizsardzībai un ekonomiskai darbībai, kas ietver izdevumus teritoriju attīstībai, ielu apgaismošanai, atkritumu apsaimniekošani, Eiropas Savienības
līdzfinansētos projekta – Smiltenes pilsētas izgāztuves „Drandu
ielā 24” rekultivācijai.
Sociālai aizsardzībai paredzēti 6% jeb 877 662 euro. Šie
līdzekļi paredzēti pašvaldības sociāliem pabalstiem, sociālajam
dienestam, bāriņtiesai, pabalstiem
un atlīdzībai aizbildņiem un audžuģimenēm, izmitināšanai pansionātos, mājas aprūpei un dotācijām biedrībām un nodibinājumiem sociālajā jomā. Kopumā
dotācijām šogad plānoti 18
297 euro. Smiltenes novada
domes finansējumu un atbalstu
saņem Latvijas Nedzirdīgo savienība, Smiltenes reģionālā biedrība, biedrība „Atbalsts” cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām, Latvijas
Sarkanā Krusta Valkas komiteja,
biedrība „Emmaus Smiltene”, nodibinājuma bērnu brīvā laika
centrs „Ligzdiņa” u.c.
Sagatavoja
Arita Smalkā-Boriseviča,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Smiltenes novadam sava suvenīrmonēta!
Smiltenes novada pašvaldība
laidusi klajā Nacionālā Mantojuma
suvenīrmonētu kapsulas/kartiņas
iepakojumā, kas ir domāta kā kolekcijas monēta kolekcionāriem
jeb dāvana pašvaldības sadarbības
partneriem Latvijā un ārzemēs.
Nacionālā Mantojuma suvenīrmonēta ir kalta Beļģijā, uz tās aversā ir atveidota Smiltenes evaņģēliski luteriskā baznīca, kā arī Smiltenes novada ģerbonis un uzraksts
„Smiltenes novads”, savukārt reversā ir Latvijas Valsts kontūra un
uzraksts angļu valodā „Latvian Heritage Collectors Coin”. Šī monēta
ir ievietota tai speciāli paredzētā
caurspīdīgā kapsulā, kas iestiprināta Smiltenes novada pastkartē.

Pavisam ir pieejami 4 pastkaršu
veidi, kur līdzās fotogrāfijām vijas
cauri stāsts par Smiltenes pilsētas
attīstību un nozīmīgākajiem notikumiem no vēstures līdz mūsdienām latviešu un angļu valodā.
Par Smiltenes pilsētas attīstību mēs
varam būt pateicīgi tieši firstam Paulam Līvenam, kurš 20. gadsimta sākumā saimniekoja Smiltenes muižā
(Kalnamuižā). Pateicoties viņam,
sākās straujš pilsētas uzplaukums.
Šogad Smiltenes pilsēta svinēs
95.dzimšanas dienu, kopš tai piešķirtas pilsētas tiesības. Apaļu jubileju atzīmēsim arī pašam firstam
Paulam Līvenam, jo šogad viņam
apritētu 140. gads. Tā ir lieliska dāvana gan Smiltenes pilsētai un novadam, gan godinot firsta Līvena

ieguldīto darbu pilsētas attīstībā.Izdotais Nacionālā Mantojuma suvenīrmonētu tiražējums 1000gb,
no kurām 150gb ikvienam interesentam un kolekcionāram bija iespējams iegādāties Smiltenes novada tūrisma informācijas centrā.
Jāatzīmē, ka visas 150 suvenīrmonētas jau ir izpirktas, tāpēc tuvākajā laikā tiks lemts par papildu
suvenīrmonētu tiražējumu, kas
būs pieejams Smiltenes novada
TIC. Pārējās suvenīrmonētas paredzētas Smiltenes novada pašvaldības reprezentācijas vajadzībām. Nacionālā Mantojuma suvenīrmonētas nav izmantojamas kā
maksāšanas līdzeklis.
Sanda Veismane,
Smiltenes novada TIC vadītāja
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Smiltenes novada Domes Vēstis

2015. gada 13.marts

Smiltenes novada Domes lēmumi
2015.gada 25.februārī notika kārtējā domes sēde, kurā tika pieņemti 69 lēmumi, tai skaitā:
1. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 3/15 „Grozījumi Smiltenes novada domes 2010.
gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr.25/10 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” projektu.
2. Par M.D. iekļaušanu dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrā.
3. Pārslēgt īres līgumu uz vienu gadu ar tiesībām īres līgumu pagarināt Ilonai Lagzdiņai,
p.k.210880-12279, deklarētā dzīvesvieta - Skolas ielā 5, dzīv.3, Grundzāles pagastā Smiltenes novadā.
4. Par dzīvojamo telpu izīrēšanas reģistrā iekļauto datu precizēšanu un pārreģistrēšanu
5. Par dzīvokļa statusa maiņu dzīvoklim „Madaras” – 1 Palsmanes pagastā.
6. Par dzīvokļa statusa maiņu dzīvokļiem „Amatnieki”-1, „Amatnieki”-2, „Amatnieki”-3, „Amatnieki”-4, „Amatnieki”-13 Palsmanes pagastā.
7. Par vidi degradējošas būves (ūdenstornis, kas atrodas Launkalnes pagasta „Silvas
Lejas”) nojaukšanu.
8. Par izmaiņām Smiltenes novada uzņēmēju konsultatīvajā padomē.
9. Sagatavot un iesniegt Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta
dienestam projektu „Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada ezeros” pasākumam
„Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās
zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”
par kopējo summu 5956,00 EUR (pieci tūkstoši deviņi simti piecdesmit seši eiro, 00 centi).
10. Piedalīties Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas izsludinātajā projektu
konkursā „Vides izglītības nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem ar invaliditāti
(t.sk. ar īpašām vajadzībām)”, sagatavojot un iesniedzot projekta „Iekšiņa un āriņa” iesniegumu par kopējo summu 4403,06 EUR.
11. Iesaistīties Latvijas pašvaldību apvienībā „Sabiedrība ar dvēseli - Latvija”.
12. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības 2014.gada 24.oktobra noteikumos
Nr.3/14 „Par vienotu atlīdzības sistēmu Smiltenes novada pašvaldības budžeta iestādēs”.
13. Par Smiltenes ģimnāzijas internāta telpu nomas parāda norakstīšanu R.K.
14. Par Smiltenes novada pašvaldības Būvvaldes maksas pakalpojumu apstiprināšanu.
15. Par Smiltenes novada Bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu.
16. Par publisko interneta pieejas punktu maksas pakalpojumu apstiprināšanu.
17. Par ielu apgaismojuma uzņemšanu bilancē.
18. Papildināt Smiltenes novada domes 2012. gada 28. jūnija lēmumu (sēdes protokols
Nr. 10., 12.§.) „Par publisko iepirkumu organizēšanas kārtību Smiltenes novada pašvaldībā” ar jaunu 3.7. apakšpunktu šādā redakcijā: „3.7. datoru antivīrusu programmatūru”.
19. Par valsts nekustamo īpašumu atsavināšanas ierosināšanu un to nodošanu pašvaldības īpašumā.
20. Uzsākt nekustamā īpašuma „Lazdiņu pils”, Variņu pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9490 004 0090, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9490
004 0126 un būvēm ar kadastra apzīmējumu 9490 004 0090 001, 9490 004 0090 002, atsavināšanas procedūru.
21. Grozīt Smiltenes novada domes 2014.gada 24.oktobra lēmuma Nr.16, 15.§.2.4. „Par adrešu un nosaukumu piešķiršanu” lemjošās daļas (pielikuma) 6.punktu (Bilskas pagasts) un mainīt adresi „Upmaļi”, Bilska, Bilskas pagasts, Smiltenes novads zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9444 004 0188 un uz tās esošām būvēm ar kadastra apzīmējumu 94440040188001,
94440040188002, 94440040188003, 94440040188004, 94440040188005, 94440040188006
(adreses kods 103667965) uz adresi „Bilskas Upmaļi”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads.
22. Grozīt Smiltenes novada domes 2014.gada 24.oktobra lēmuma Nr.16, 15.§.2.4. „Par
adrešu un nosaukumu piešķiršanu” lemjošās daļas (pielikuma) 2.punktu (Smiltenes pagasts)
un atzīt, ka zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9480 003 0219 un uz tās esošā būve ar
kadastra apzīmējumu 94800030219001 nav adresācijas objekts un adrešu reģistrā likvidēt
adresi „Brutuļi”, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads (adreses kods 102895923).
23. Mainīt šādiem Smiltenes novada pašvaldības ceļiem nosaukumus:
Nr.
p.k
1
2
3
4.
5

Pagasts
Blomes
pagasts
GrundzƗles
pagasts
GrundzƗles
pagasts
GrundzƗles
pagasts
Palsmanes
pagasts

6

Bilskas
pagasts

7

Launkalnes
pagasts
Palsmanes
pagasts
Smiltenes
pagasts
Blomes
pagasts
Blomes
pagasts
Smiltenes
pagasts
Brantu
pagasts

8.
9
10
11.
12.
13.

Kadastra
Numurs
9446 002 0067

Kadastra
apzƯmƝjums
9446 002 0067

9458 005 0055

9458 005 0055

9458 005 0056

9458 005 0056
9458 006 0118

Ceƺa vecais nosaukums
Ceƺš PumpurkalniPƯlƗdži
Ceƺš BƝrži - Kraukƺi

Ceƺa jaunais
nosaukums
Ceƺš PumpurkalniSkudrƗji
Ceƺš BƝrži-OzoliƼi

Ceƺš OzoliƼi - Kraukƺi

Ceƺš BƝrži-OzoliƼi
Ceƺš LamsteriCeriƼkrǌms
Ceƺš ƖzƯša krust.RauzaPidriƷkalns
Ceƺš RaudiƼa-Birzuƺi

9474 001 0138

9474 001 0138

Ceƺš Lamsteri-VidagaLankaskalna
Ceƺš Rauza - PidriƷkalns

9444 001 0168

9444 001 0168

Ceƺš EglƯtes - Birzuƺi

9470 002 0110

Ceƺš RozƯtes - Uzkalni

9480 002 0238

9474 004 0409
9474 006 0079
9480 002 0238

Ceƺš RǌpniekiVeckƺavaisi-Palejas
BuliƼi iela

9446 005 0149

9446 005 0149

Ceƺš PlƗnƯši - Celmi

9446 001 0227

Ceƺš Abula - Pƺavas Nr.1

9480 005 0013

9446 001 0226
9446 001 0227
9480 005 0436

9448 006 0068

9448 006 0068

9474 004 0409

Grotǌzis
Ceƺš Zvirgzdu- ceƺš
Zelgausku

Ceƺš Vidzemes
šoseja-Mežmuiža
Ceƺš Rǌpnieki-Palejas
BuliƼu ceƺš
Ceƺš DƝliƼkalnsCelmi
Ceƺš SkudrƗji-EƷƯtes
kalns
Ceƺš Smiltene –
StariƼi
Apšu ceƺš

24. Mainīt nekustamajam īpašumam ”Jaungaides 1” ar kadastra numuru 9458 008 0170,
kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9458 008 0170, nosaukumu no
„Jaungaides 1”, Grundzāles pagast, uz „Bisenieki”, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads,
jo paredzēts pievienot esošajam īpašumam „Bisenieki”.
25. Mainīt nekustamajam īpašumam ”Veczvejnieki” ar kadastra numuru 9458 008 0162,
kas sastāv no četrām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 9458 006 0055, 9458 008
0151, 9458 008 0162 un 9458 008 0163, nosaukumu no „Veczvejnieki”, Grundzāles pagasts,
uz „Bisenieki”, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads, jo paredzēts pievienot esošajam īpašumam „Bisenieki”.
26. Mainīt nekustamajam īpašumam ”Lejasjaunzemi 1” ar kadastra numuru 9458 008
0015, kas sastāv no četrām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 9458 008 0015, 9458
008 0016, 9458 008 0041 un 9458 008 0297, nosaukumu no „Lejasjaunzemi 1”, Grundzāles
pagasts, uz „Bisenieki”, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads, jo paredzēts pievienot esošajam īpašumam „Bisenieki”.

27. Mainīt nekustamajam īpašumam ”Upmale” ar kadastra numuru 9458 008 0173, kas
sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 9458 008 0173 un 9458 008 0174,
nosaukumu no „Upmale”, Grundzāles pagasts, uz „Bisenieki”, Grundzāles pagasts, Smiltenes
novads, jo paredzēts pievienot esošajam īpašumam „Bisenieki”.
28. Mainīt nekustamajam īpašumam ”Skudriņas” ar kadastra numuru 9458 008 0003, kas
sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9458 008 0278, nosaukumu no
„Skudriņas”, Grundzāles pagasts, uz „Bisenieki”, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads, jo
paredzēts pievienot esošajam īpašumam „Bisenieki”.
29. Mainīt nekustamajam īpašumam ”Jaungaides 2” ar kadastra numuru 9458 008 0171,
kas sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 9458 008 0168 un 9458 008
0171, nosaukumu no „Jaungaides 2”, Grundzāles pagasts, uz „Bisenieki”, Grundzāles pagasts,
Smiltenes novads, jo paredzēts pievienot esošajam īpašumam „Bisenieki”.
30. Mainīt nekustamajam īpašumam ”Šepteri”, kadastra numurs 9444 001 0004, nosaukumu no „Šepteri”, Bilskas pagasts, uz „Šepteri 1”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads.
31. Mainīt nekustamā īpašuma ”Šepteri” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9444 001 0004 un
uz tās esošajām ēkām ar kadastra apzīmējumu 94440010004001, 94440010004002, 94440010004003,
94440010004004, 94440010004005, 94440010004006, 94440010004007, 94440010004008,
94440010004009, adresi no „Šepteri”, Bilskas pagasts, uz „Šepteri 1”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads.
32. Mainīt nekustamajam īpašumam ”Kalnrozes”, kadastra numurs 9444 004 0209, kas
sastāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 9444 004 0209 un 9444 004 0210,
nosaukumu no „Kalnrozes”, Bilskas pagasts uz „Šepteri”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads.
33. Atļaut no Palsmanes pagasta nekustamā īpašuma „Palsmanes Grāvīši”, kadastra numurs 9474 004 0166, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9474 004 0167 0,9 ha
platībā un tai mainīt nosaukumu no „Palsmanes Grāvīši” uz „Vecdzirnavas 1”, Palsmanes
pagasts, Smiltenes novads, jo paredzēts pievienot esošajam īpašumam „Vecdzirnavas 1”.
34. Atļaut sadalīt Variņu pagasta nekustamā īpašuma „Dzērvītes”, kadastra numurs 9490
003 0294, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9490 003 0294 divās daļās.
35. Atļaut no Bilskas pagasta nekustamā īpašuma „Bānūži”, kadastra numurs 9444 001
0158, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9444 001 0158 4,1 ha platībā un tai mainīt nosaukumu no „Bānūži” uz „Druvas Bānūži”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads.
36. Atļaut no Bilskas pagasta nekustamā īpašuma „Pakalnes”, kadastra numurs 9444 010
0191, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9444 007 0132 3,8 ha platībā un tai mainīt nosaukumu no „Pakalnes” uz „Kalna Pakalnes”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads.
37. Atļaut no Variņu pagasta nekustamā īpašuma „Lejasķempes”, kadastra numurs 9490
002 0094, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9490 002 0096 11,2 ha platībā un
tai mainīt nosaukumu no „Lejasķempes” uz „Lavandas”, Variņus pagasts, Smiltenes novads.
38. Atļaut no Palsmanes pagasta nekustamā īpašuma „Lejasķempes”, kadastra numurs
9474 004 0062, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9474 007 0018 6,0 ha platībā
un tai mainīt nosaukumu no „Lejasķempes” uz „Lavandas”.
39. Sadalīt Satiksmes ministrijai piekrītošo zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9480
005 0432 divās zemes vienībās ar platībām10,5 ha un 0,9 ha. Sadalīto zemes vienību platības
precizēt pie zemes kadastrālās uzmērīšanas.
40. Sadalīt Blomes pagasta nekustamā īpašuma „Valsts brīvā zeme” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9446 004 0143 divās daļās. Zemes vienībai (skicē apzīmēta ar Nr.1) 0,35
ha platībā piešķirt nosaukumu „Eglītes”, Blomes pagasts, un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Noteikt, ka minētā zemes vienība ir Smiltenes novada pašvaldībai piekrītošā zeme.
41. Atļaut sadalīt Smiltenes pilsētas nekustamā īpašuma Atmodas iela 4A, Smiltenē zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 9415 004 0109 divās daļās.
42. Iznomāt N.P. zemes vienības „Dārziņi ābeļdārzā”, kadastra apzīmējums 9490 003
0244, daļu 0,3 ha platībā bez apbūves tiesībām lauksaimnieciskai ražošanai.
43. Pieņemti 12 lēmumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
44. Apstiprināt zemes ierīcības projektu „Zariņi”, Blomes pagasts, Smiltenes novads,
zemes vienības kadastra apzīmējums 9446 003 0102.
45. Piedzīt no I.M. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 292,36 (divi simti deviņdesmit divi eiro un 36 cent) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
46. Piedzīt no SIA „ EXPERIENCE”, Reģ.Nr. 40003699829, nekustamā īpašuma nodokļa
parādu EUR 410,02 (četri simti desmit eiro 02 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz
parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
47. Piedzīt no J.K. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 330,68 (trīsi simti trīsdesmit
eiro 68 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
48. Piešķirt Smiltenes novada domes priekšsēdētājam Gintam Kukainim ikgadējo atvaļinājumu vienu kalendāro nedēļu laikā no š.g. 23.marta līdz 29.martam.
49. Apstiprināt grozījumus Smiltenes novada Būvvaldes nolikumā
50. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības 2014.gada pamatbudžeta izpildi:
l naudas līdzekļu atlikums uz 2014.gada 1.janvāri 1 740 644 euro;
l ieņēmumi 12 438 269 euro;
l izdevumi 11 552 053 euro;
l aizņēmums no Valsts kases 478 832 euro;
l aizdevuma pamatsummas atmaksa 654 354 euro;
l līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā 365 929 euro;
l naudas līdzekļu atlikums perioda beigās 2 085 409 euro.
51. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības 2014.gada speciālā budžeta izpildi:
l naudas līdzekļu atlikums uz 2014.gada 1.janvāri 130 515 euro;
l ieņēmumi 355 226 euro
l izdevumi 234 329 euro,
l naudas līdzekļu atlikums perioda beigās 251 412 euro.
52. Apstiprināt kopsavilkumu par Smiltenes novada pašvaldības ieņēmumiem un izdevumiem no ziedojumiem un dāvinājumiem 2014.gadā:
l naudas līdzekļu atlikums uz 2014.gada 1.janvāri 6013 euro;
l ieņēmumi 16860 euro,
l izdevumi 11615 euro,
l naudas līdzekļu atlikums perioda beigās 11258 euro.
53. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.5/15 „Par Smiltenes novada pašvaldības 2015.gada
pamatbudžetu” projektu.
54. Pieņemt saistošo noteikumu Nr.4/15 projektu „Par Smiltenes novada pašvaldības
2015.gada speciālo budžetu”.
55. Noteikt izmaksas par vienu izglītojamo mēnesī Smiltenes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs.
56. Noteikt izmaksas par vienu izglītojamo mēnesī Smiltenes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.
57. Noteikt Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centra izmaksas 475,21 euro par
vienu personu mēnesī
Sagatavoja: Dina Kaupe, Kancelejas nodaļas vadītāja

Smiltenes novada Domes Vēstis

2015. gada 13.marts
Smiltenē
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Smiltenē

2014.gada 30.decembrī

2015.gada 25.februārī
APSTIPRINĀTI
ar Smiltenes novada domes
2014.gada 30.decembra lēmumu
(protokols Nr.22, 1.§.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 14/14
„Grozījums Smiltenes novada domes 2013. gada 28.decembra saistošajos
noteikumos Nr.33/13 „Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās
un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Smiltenes novadā””

APSTIPRINĀTI
ar Smiltenes novada domes
25.02.2015. lēmumu
(protokols Nr.3, 22§.)
Saistošie noteikumi Nr. 5/15
„Par Smiltenes novada pašvaldības 2015.gada pamatbudžetu””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46. pantu un
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 6. un 7. pantu

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas
15.punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām”12.panta pirmās daļas 7.punktu,Ministru kabineta
28.06.2005. noteikumu Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldība var uzlikt pašvaldību nodevas“ 12.,
16. un 16.1punktu

1. Izdarīt Smiltenes novada domes Smiltenes novada domes 2013. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr.33/13 „Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas
vērstas pret publisku vietu Smiltenes novadā” (turpmāk - Noteikumi) šādu grozījumu:
2. Papildināt noteikumus ar 10.1 punktu šādā redakcijā:
3. „101. Atlaide 50% apmērā no šo noteikumu 10.punktā noteiktās nodevas tiek piemērota nodevas maksātājiem - Smiltenes novadā juridisko adresi reģistrējušām fiziskām
personām (individuālajiem komersantiem) vai komercsabiedrībām (personālsabiedrībām
un kapitālsabiedrībām).”
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā.

1. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžetu 2015.gadam ieņēmumos
12 000 329 euro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu.
2. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžetu 2015.gadam izdevumos
13 469 621 euro apmērā saskaņā ar 2. pielikumu.
3. Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 2 085 409 euro.
4. Aizdevuma pamatsummas atmaksa 380 111 euro.
5. Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā 122 600 euro.
6. Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās 113 406 euro.
7. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) G.Kukainis

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) G.Kukainis

1. Pielikums
Smiltenes novada domes
2015.gada 25.februƗra
Saistošajiem noteikumiem Nr.5/15

Paskaidrojuma raksts
Par Smiltenes novada domes saistošo noteikumu projektu
„„GrozƯjums Smiltenes novada domes 2013. gada 28 decembra saistošajos noteikumos
Nr.33/13 „Nodeva par reklƗmas izvietošanu publiskƗs vietƗs un vietƗs, kas vƝrstas pret
publisku vietu Smiltenes novadƗ””
PašreizƝjƗs situƗcijas raksturojums

Saistošo noteikumu projekta
nepieciešamƯbas raksturojums,
dokumenta bǌtƯba
Ʈss Saistošo noteikumu projekta satura
izklƗsts

Saistošo noteikumu projekta iespƝjamƗ
ietekme uz pašvaldƯbas budžetu

Saistošo noteikumu projekta iespƝjamƗ
ietekme uz uzƼƝmƝjdarbƯbas vidi
pašvaldƯbas teritorijƗ
Saistošo noteikumu projekta iespƝjamƗ
ietekme uz administratƯvajƗm
procedǌrƗm

NormatƯvie akti, saskaƼƗ ar kuriem
Saistošie noteikumi sagatavoti

InformƗcija par konsultƗcijƗm ar
privƗtpersonƗm saistƯbƗ ar Saistošo
noteikumu projektu

Domes priekšsƝdƝtƗjs

SpƝkƗ esošie saistošie noteikumi Nr. 33/13 „Nodeva par
reklƗmas izvietošanu publiskƗs vietƗs un vietƗs, kas
vƝrstas pret publisku vietu Smiltenes novadƗ” 2013. gada
28. decembrƯ.
Pilnvarojums domei izstrƗdƗt saistošos noteikumus izriet
no likuma „Par pašvaldƯbƗm” 21.panta pirmƗs daƺas 15.
punktu, likuma „Par nodokƺiem un nodevƗm” 12. panta
pirmƗs daƺas 1. un 2. punkts, kas nosaka, ka ar
saistošajiem noteikumiem pašvaldƯba nosaka pašvaldƯbas
uzlikto nodevu maksƗšanas kƗrtƯbu, ar nodevƗm
apliekamos objektus, likmes apmƝru un atvieglojumus, kƗ
arƯ nomaksas kƗrtƯbu.
SpƝkƗ esošo saistošo noteikumu 7. un 8. punkti nosaka
personas , kas ir atbrƯvotas no nodevas samaksas un
gadƯjumus, kƗdos nodeva netiek piemƝrota.
Ar grozƯjumiem pašvaldƯbas veicinƗs aktƯvƗku
uzƼƝmƝjdarbƯbu novada teritorijƗ.
Atbilstoši sagatavotajam projektam noteikumi tiek
papildinƗti ar jaunu punktu 101, kas paredz, ka atlaide
50% apmƝrƗ no noteikumu 10.punktƗ noteiktƗs nodevas
tiek piemƝrota nodevas maksƗtƗjiem - Smiltenes novadƗ
juridisko adresi reƧistrƝjušƗm fiziskƗm personƗm
(individuƗlajiem komersantiem) vai komercsabiedrƯbƗm
(personƗlsabiedrƯbƗm un kapitƗlsabiedrƯbƗm).
Saistošo noteikumu projekts paredz iekasƝt pašvaldƯbas
nodevu.
Ja tiek ieviesti grozƯjumi Noteikumos, pašvaldƯbas
budžets gadƗ orientƝjoši zaudƝs 978 euro. MinƝto ietekmi
uz pašvaldƯbas budžetu precƯzi nevar noteikt, jo
iespƝjamas neprognozƝjamas izmaiƼas ar nodevu
apliekamo objektu daudzumƗ, jo ar nodevu apliekamo
objektu skaits var gan samazinƗties, gan pieaugt.
Saistošo noteikumu izpildes nodrošinƗšanai nav
nepieciešams veidot jaunas pašvaldƯbas institǌcijas,
darbavietas vai paplašinƗt esošo institǌciju kompetenci.
Uzlabos uzƼƝmƝjdarbƯbas vidi Smiltenes novadƗ.
Institǌcija, kurƗ privƗtpersona var griezties saistošo
noteikumu piemƝrošanƗ – Smiltenes novada pašvaldƯbas
administrƗcijƗ DƗrza ielƗ 3, SmiltenƝ.
Saistošo noteikumu izdošanas neradƯs papildus slogu
administratƯvajƗm procedǌrƗm.
Likuma „Par pašvaldƯbƗm” 14.panta pirmƗs daƺas
3.punkts, 21.panta pirmƗs daƺas 15.punkts, likuma „Par
nodokƺiem un nodevƗm”12.panta pirmƗs daƺas 7.punkts,
Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.480
„Noteikumi par kƗrtƯbu, kƗdƗ pašvaldƯba var uzlikt
pašvaldƯbu nodevas" 12., 16. un 16.1punkti
PƝc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotƗ
paskaidrojuma raksta izskatƯšanas domes pastƗvƯgƗs
komitejas sƝdƝ un publicƝšanas pašvaldƯbas mƗjaslapƗ
internetƗ www.smiltene.lv, saƼemto priekšlikumu vai
iebildumu apkopošanas, tos, izvƝrtƝjot lietderƯbas
apsvƝrumus, paredzƝts iekƺaut saistošajos noteikumos.
PlƗnotais sabiedrƯbas lƯdzdalƯbas veids – priekšlikumu un
iebildumu ievƝrtƝšana pƝc projekta publicƝšanas
pašvaldƯbas mƗjaslapƗ internetƗ www.smiltene.lv.
SabiedrƯbas pƗrstƗvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi
- paredzƝts izvƝrtƝt pƝc to saƼemšanas.

(personiskais
paraksts)
G.Kukainis
Domes priekšsēdētājs
(personiskais paraksts) G.Kukainis

IEƻƜMUMI KOPƖ EUR

12 000 329

tajƗ skaitƗ:
KlasifikƗcijas
kods
1.01110.00
1.04110.00
1.04120.00
1.04130.00
1.05410.00
1.08000.00
1.09000.00
1.10000.00
1.12000.00
1.13000.00

1.18000.00
1.19000.00
1.21000.00

Nosaukums

EUR

NODOKƹU IEƻƜMUMI
IedzƯvotƗju ienƗkuma nodoklis
NekustamƗ Ưpašuma nodoklis par zemi
NekustamƗ Ưpašuma nodoklis par ƝkƗm
NekustamƗ Ưpašuma nodoklis par mƗjokƺiem
AzartspƝƺu nodoklis
NENODOKƹU IEƻƜMUMI
IeƼƝmumi no uzƼƝmƝjdarbƯbas un Ưpašuma
Valsts (pašvaldƯbu) nodevas un kancelejas nodevas
Naudas sodi un sankcijas
PƗrƝjie nenodokƺu ieƼƝmumi
IeƼƝmumi no valsts (pašvaldƯbu) Ưpašuma iznomƗšanas, pƗrdošanas un no
nodokƺu pamatparƗda kapitalizƗcijas
TRANSFERTU IEƻƜMUMI
Valsts budžeta transferti
PašvaldƯbu budžetu transferti
IESTƖDES IEƻƜMUMI

6 771 248
6 064 975
443 237
145 212
67 824
50 000
70 882
1 540
27 745
29 166
375
12 056
4 753 852
4 630 644
123 208
404 347

2. Pielikums
Smiltenes novada domes
2015.gada 25.februƗra
Saistošajiem noteikumiem Nr.5/15
IZDEVUMI KOPƖ EUR

13 469 621

tajƗ skaitƗ:

Funkciju
klasif. kods
2.01.000.00
2.03.000.00
2.04.000.00
2.05.000.00
2.06.000.00
2.07.000.00
2.08.000.00
2.09.000.00
2.10.000.00

Izdevumi

EUR

VISPƖRƜJIE VALDƮBAS DIENESTI
SABIEDRISKƖ KƖRTƮBA UN DROŠƮBA
EKONOMISKƖ DARBƮBA
VIDES AIZSARDZƮBA
TERITORIJU UN MƖJOKƹU APSAIMNIEKOŠANA
VESELƮBA
ATPǋTA, KULTǋRA UN RELIƦIJA
IZGLƮTƮBA
SOCIƖLƖ AIZSARDZƮBA

1 537 745
159 751
212 994
559 681
1 249 382
73 054
1 978 233
6 821 119
877 662

APSTIPRINĀTI
ar Smiltenes novada domes
25.02.2015. lēmumu
(protokols Nr.3, 23.§.)

Saistošie noteikumi Nr. 4/15
„Par Smiltenes novada pašvaldības 2015.gada speciālo budžetu””

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46. pantu un
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 6. un 7. pantu

1. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības speciālo budžetu 2015.gadam ieņēmumos
361 041 euro apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.1.
2. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības speciālo budžetu 2015.gadam izdevumos
485 077 euro apmērā saskaņā ar pielikumu Nr.2.
3. Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 251 412 euro.
4. Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās 127 376 euro.
5. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts)
G.Kukainis

4

Smiltenes novada Domes Vēstis
Pielikums Nr.1
Smiltenes novada domes
2015.gada 25.februƗra
Saistošajiem noteikumiem Nr.4/15
IEƻƜMUMI KOPƖ EUR

361 041

tajƗ skaitƗ:

KlasifikƗcijas
kods

Nosaukums

1.05530.00
1.18000.00

EUR

NODOKƹU IEƻƜMUMI
Dabas resursu nodoklis
TRANSFERTU IEƻƜMUMI
Valsts budžeta transferti

37 686
37 686
323 355
323 355

2. Pielikums
Smiltenes novada domes
2015.gada 25.februƗra
Saistošajiem noteikumiem Nr.4/15
IZDEVUMI KOPƖ EUR
tajƗ skaitƗ:

Funkciju
klasif. kods
2.04.000.00
2.05.000.00

Izdevumi

485 077

EUR

EKONOMISKƖ DARBƮBA
VIDES AIZSARDZƮBA

438 103
46 974

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts)
G.Kukainis

Pašvaldības policijas
informācija par darba
rezultātiem 2014.gadā
2014. gadā SNPP kopā reģistrējusi informāciju par 1684 dažādiem
sabiedriskās kārtības un likumpārkāpumu gadījumiem (skat.tabulu),
kas salīdzinājumā ar 2013.gadu ir par 77 mazāk.
Pašvaldības policija 2014.gadā sastādījusi 219 administratīvo pārkāpumu protokolus, kas ir par 4 mazāk nekā 2013.gadā.
Papildus šiem protokoliem sastādīti 51 administratīvā pārkāpuma protokoli – paziņojumi par transportlīdzekļu stāvēšanas un novietošanas noteikumu neievērošanu (bez vadītāja klātbūtnes), kas ir
par 26 protokoliem mazāk nekā 2013.gadā.
Dzīvesvietā nogādātas 85 personas, kuras alkohola reibuma dēļ
zaudējušas spēju patstāvīgi pārvietoties (par 22 vairāk nekā
2013.gadā), savukārt 51 persona nogādāta atskurbšanai uz īslaicīgās aizturēšanas izolatora telpām (par 12 vairāk nekā 2013.gadā).
SNPP pateicas iedzīvotājiem par izrādīto uzticību 2014.gadā un
novēl veiksmīgu sadarbību turpmāk!
Mums IR svarīga jūsu drošība!

SNPP saƼemtƗ un reƧistrƝtƗ informƗcija
(no 2014.gada 1.janvƗra lƯdz 31.decembrim)
PƖRKƖPUMA VEIDS

KOPƖ

VISA REƦISTRƜTƖ INFORMƖCIJA

1684

Personas alkohola reibuma stƗvoklƯ sabiedriskƗ vietƗ

294

NepilngadƯgo pƗrkƗpumi

80

Ʀimenes konflikti

89

AizdomƯgas personas

45

KlaiƼojoši dzƯvnieki

97

Ugunskuru kurinƗšana neatƺautƗs vietƗs

32

Naktsmiera traucƝšana, trokšƼošana

44

Vides piesƗrƼošana, piegružošana

23

Dabisko vajadzƯbu nokƗrtošana publiskƗs vietƗs

11

ZƗdzƯbas

46

Atrasti dokumenti, priekšmeti

2

HuligƗniski konflikti

65

Ceƺu satiksmes pƗrkƗpumi

126

PalƯdzƯba NMP dienestam

22

Pazudušas personas

8

PƗrbaudƯti makšƷernieki

13

MakšƷerƝšanas un zvejas pƗrkƗpumi

7
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AizturƝti velosipƝdu vadƯtƗji reibuma stƗvoklƯ

4

AizturƝti mopƝdu vadƯtƗji reibuma stƗvoklƯ
AizturƝti autovadƯtƗji reibuma stƗvoklƯ

1
7

SmƝƷƝšanas ierobežojumu neievƝrošana
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Citi pƗrkƗpumi
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Normunds Liepa, SNPP priekšnieks
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Pašvaldībā
„Ēnu diena” arī Smiltenes novada domē
11.februārī arī Smiltenes novada domē bija „Ēnu diena”. Smiltenes novada domes priekšsēdētāju Gintu Kukaini ēnoja trīs skolēni – Dārta Cīrule (Smiltenes
ģimnāzija, 7.klase), Edgars Kavieris (Smiltenes tehnikums,
1.kurss) un Emīls Ozoliņš (Grundzāles pamatskola, 9.klase).
„Ēnas” Smiltenes novada
domē ieradās jau no paša rīta, lai
kopā ar domes priekšsēdētāju uzsāktu dienas gaitas. Vispirms
Dārta, Edgars un Emīls tika iepazīstināti ar Smiltenes novadu un
pašvaldības darbu, kā arī viņiem
tika uzdoti jautājumi gan par
Smiltenes novadu, gan arī par
pašvaldību, lai saprastu, cik daudz
ir zināms par pašvaldības darba
specifiku. 11.februārī Smiltenes
novada domes priekšsēdētājam apritēja 100 dienas priekšsēdētāja
amatā, un zīmīgi, ka tas ir vienā
dienā ar „Ēnu dienu”, jo deva iespēju paskatīties gan uz jau paveikto, gan dalīties iegūtajā pieredzē.
Smiltenes novada domes
priekšsēdētājs jautāja Dārtai, Ed-

garam un Emīlam, ar ko Smiltenes
novads atšķiras no citiem novadiem un saņēma atbildes, ka Smiltenes novadā ir sakopta un sakārtota vide, šeit ir lieli uzņēmumi, kā
arī novads var lepoties ar skolām
un Smiltenes tehnikumu.
Emīls uzskata, ka līdz šim nebija iedziļinājies, kā norit darbs
pašvaldībā, tāpēc gribēja noskaidrot, kāda ir priekšsēdētāja ikdiena
un darba pienākumi. Savukārt
Dārta uzsver, ka gribēja zināt, kā
notiek darbs novadā kopumā, kā
tiek realizētas dažādas ieceres un
kā norit sēdes un dažādas sapul-

ces. „Ieguvu lielisku pieredzi par
darbu pašvaldībā un izpratni kā
tiek organizētas lietas un darbs novadā”, atzīmē Dārta. Edgars uzskata, ka ēnojot Smiltenes novada
domes priekšsēdētāju, ieguva pieredzi un motivāciju – vairāk jācenšas un jāpiedalās dažādās aktivitātēs, jo tas noder. „Man tā ir jauna
pieredzu un jāatzīst, ka darbs ir
interesants un ļoti atbildīgs, dienas ritms ir saspringts, un ir jārūpējas par novada attīstību”, uzsver Edgars.
Arita Smalkā-Boriseviča,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Sociālie darbinieki organizē un vada
radošās darbnīcas, organizē
datorprasmju apgūšanu
Kas ir radošās darbnīcas? Radošās darbnīcas palīdz atklāt jaunus
talantus un iemācīties jaunas lietas.
Darbojoties radošajās darbnīcās, ir
iespēja saprast, cik gan reizēm
vienkārši, gan sarežģīti top lietas.
Mūsu piedāvātajā radošajā
darbnīcā nav noteikumu, pēc kuriem būtu jāvadās. Viss ir mūsu
klientu izdomas rokās. Tieši šīs
aktivitātes veicina radošo domāšanu. Kopā varam kļūt par māksliniekiem, meistariem. Veidot
brīnumainas lietas! Izveidot dāvanas sev un saviem mīļajiem!
Mūsu radošā darbnīca tika organizēta Smiltenes novada domes
Sociālā dienesta klientiem no dažādām mērķa grupām. Darbu uzsāka 2014.gada novembra mēnesī
un darbojās līdz februāra mēnesim. Tajā piedalījās Sociālā dienesta klienti, kuriem ir šāda interese. Lielu darbu šeit ieguldīja pagastu Sociālie darbinieki, kuri apzināja šos klientus, palīdzēja
klientiem nokļūt uz darbnīcas norises vietu Smiltenes pagastā.
Darbnīcas norises vieta ir Smiltenes pagasta Sociālā atbalsta istaba. Organizatoriskos pienākumus
veica Blomes pagasta sociālā darbiniece Ginta Nulle, nodarbības
vadīja individuālā uzņēmēja

Inese Puriņa no Raunas. Darbnīcas nodarbībās iesaistījās 23 dalībnieces no Smiltenes pilsētas un
pagastiem. Darbnīcas ietvaros
notika 10 nodarbības, vienas nodarbības ilgums 3 stundas. Nodarbībās tika apgūtas prasmes:
3 rokdarbos un tehnikās
(dekupāža, marmorizēšana u.c.);
3 sveču marmorēšana;
3 ziedu veidošana no dažādiem materiāliem. – saules ziedi
(audums, svaigi ziedi, lapas, akrila krāsas);
3 sveču liešana (želejas sveces, parafīna sveces);
3 tamborēšanas tehnika uz lineāla. ziepju vārīšana dekupāža.
Arī turpmāk savā darbībā sociālie darbinieki plāno veidot jaunas radošās darbnīcas un atbalsta
grupas. Šis ir ļoti nepieciešams
sociālā pakalpojuma veids, kas
jānodrošina pēc iespējas vairākiem Sociālā dienesta klientiem.
Tas ir veids, kā cilvēkiem labāk
apzināties savus personiskos resursus, iemaņas, prasmes, kā arī
attīstīt un pilnveidot tos.
Tas ir viens no veidiem, kā radoši un interesanti pavadīt savu
brīvo laiku un iegūt jaunas prasmes. Mēs varam viens otram veltīt laiku, jo kopēji padarīts darbs

rada siltuma sajūtu sirdī, mēs
varam viens otru tuvāk iepazīt, jo
rezultātā vienmēr mēs saņemam
pozitīvas emocijas un prieku par
paveikto darbu. Nekas nav tik satraucoši, kad pieaugušais kā
bērns procesa beigās pieskrien un
mīļi apskauj, pateicas ar smaidu
un mirdzošām acīm dodas tālāk.
Šajā radošajā procesā mums tiek
dota iespēja iepazīt vienam otru,
un tā ir viena no mūsu bagātībām,
kuras paturam.
2015.gada marta, aprīļa, maija
mēnešos Variņu pagasta sociālā
darbiniece Vija Ābele organizēs
klientiem mācības, lai apgūtu iemaņas darbam ar datoru un internetu. Mācības notiks Variņu bibliotēkas telpās. Nodarbību laiks –
8 h, nodarbības 2 reizes nedēļā
(~2 h). Vienā grupā nodarbībās
piedalīsies 3 cilvēki. Sīkāka informācija pa tel. 25462830 (Vija).
Anita Šteinberga,
Sociālā dienesta vadītāja

Darbību uzsāks Atbalsta grupa
ģimenēm ar bērniem
Sociālais dienests informē, ka
2015. gada 27. martā plkst. 13.00
savu darbību uzsāks atbalsta grupa
ģimenēm ar bērniem. Atbalsta grupas nodarbības notiks Smiltenes pagasta pārvaldes, (Kalnamuiža 2,
Smiltenes pagasts, Smiltenes novads) Sociālā atbalsta telpās. Nodarbībās aicināti piedalīties mammas
un tēti, kuru ģimenēs aug nepilngadīgi bērni.
Kas ir atbalsta grupa? Tā ir vieta,
kur saņemt informāciju, kas attiecas
uz Tavu problēmu. Īpašu draugu
grupa, kura prot klausīties un kurai

Tu esi svarīgs. Grupa, kurā ir cilvēki
ar līdzīgām problēmām. Vieta, kurā
Tu vari pasmaidīt un kurā neviens
nepadomās, ka esi „dīvains” vai
„bezjūtīgs”. Vieta, kur saņemt un
sniegt spēku un sapratni. Vieta, kur
dalībnieki var būt pārliecināti par
konfidencialitāti. Iespēja iemācīties,
kā risināt grūtības.
Kopā risināsim dažādas problēmas, kas saistītas ar bērnu audzināšanu, attīstību, drošas vides nodrošināšanu. Mācīsimies jaunas prasmes. Būsim atbalsts viens otram. Izmantosim psihologa konsultācijas.

Atbalsta grupas nodarbības organizēs un vadīs Blomes pagasta pārvaldes sociālā darbiniece Ginta
Nulle.
Pieteikties uz atbalsta grupas
nodarbībām var Smiltenes novada
Sociālajā dienestā (Dārza iela 3,
Smiltene, Smiltenes novads), pie
sava Sociālā darbinieka pagastā
vai zvanot: 64707573 (soc.d. ar ģimenēm
Arnita
Freiberga);
20203327 (Blomes pag. soc.d.
Ginta Nulle).
Anita Šteinberga,
Sociālā dienesta vadītāja
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Smiltenes novada Domes Vēstis

Informācija par Smiltenes novada domes
izsolēm
Smiltenes novada dome
2015.gada 1.aprīlī Pils ielā 2,
Smiltenē, Smiltenes novadā,
Smiltenes novada domes sēžu
zālē 2.stāvā, rīko pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles:
Plkst. 09.30 pašvaldības nekustamā īpašuma – „Ambulance“,
Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9458 008
0060, atkārtotu mutisku izsoli ar
augšupejošu soli. Nekustamais
īpašums - „Ambulance“, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā, (kadastra numurs 9458 008 0060), kas
sastāv no vienas zemes ar kadastra
apzīmējumu 9458 008 0060 0,111
ha platībā un dzīvojamās mājas
149,8 m2. Izsoles objekta izsoles
sākumcena – 14 480,00 eiro (četrpadsmit tūkstoši četri simti astoņdesmit eiro).
Plkst. 10.00 pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma
Nr.1, kas atrodas „Kalnamuiža
30”, Kalnamuižā, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra
numurs 9480 900 0125, atkārtotu
mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no atsevišķa vienas istabas dzīvokļa ar kopējo platību

30,8 m2, kopīpašuma 308/1736 domājamās daļas no būves (kadastra
apzīmējums 9480 006 0201 001)
un 308/1736 domājamās daļas no
kopīpašumam piesaistītā zemes
gabala (kadastra apzīmējums 9480
006 0201) ar kopējo platību 0,0884
ha. Izsoles objekta nosacītā cena
un izsoles sākumcena noteikta
2800,00 eiro (divi tūkstoši astoņi
simti eiro un 00 centi).
Plkst. 11.00 pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma ar adresi „Imantas”-2,
Mēros, Bilskas pagastā, Smiltenes
novadā, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums ar adresi „Imantas”-2,
Mēros, Bilskas pagastā, Smiltenes
novadā (kadastra numurs 9444 900
0074), sastāv no atsevišķa četristabu dzīvokļa ar kopējo platību 74,3
m2, kopīpašuma 743/1330 domājamās daļas no daudzdzīvokļu
mājas (kadastra apzīmējums 9444
010 0263 001) un 743/1330 domājamās daļas no daudzdzīvokļu
mājai piesaistītā zemes gabala (kadastra apzīmējums 9444 010 0263)
ar kopējo platību 0,15 ha.
Izsoles objekta izsoles sākum-

cena – 1000,00 eiro (viens tūkstotis eiro un 00 centi).
Plkst. 11.40 pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma
Nr.1, kas atrodas „Priednieki 2”,
Palsmanē, Palsmanes pagastā,
Smiltenes novadā, kadastra numurs 9474 900 0083, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa īpašuma
ar kopējo platību 151,9 m2,
15630/30970 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu
mājas (kadastra apzīmējums 9474
004 0310 003) un saimniecības
ēkas (kadastra apzīmējums 9474
004 0310 004). Izsoles objekta nosacītā cena un izsoles sākumcena
noteikta 7050,00 eiro (septiņi tūkstoši piecdesmit eiro un 00 centi).
Sīkāka informācija un izsoles
noteikumi Smiltenes novada
domes mājas lapā www.smiltene.lv
sadaļā „Izsoles”. Izsoles dalībnieku reģistrācija saskaņā ar izsoles
noteikumiem tiek veikta Smiltenes
novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē,
Smiltenes novadā, Kancelejas nodaļā
darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00
un no 13.00 līdz 17.00 līdz
2015.gada 31.martam plkst.16.00.

Biedrības „Abulas lauku partnerība”
aktualitātes
7.februārī „Abulas lauku partnerība” kopā ar Palsmanes pagasta sieviešu biedrību „Spēkavots”
organizēja pasākumu „Veiksmes
stāsti radošai un darbīgai dzīvei,
LEADER pieejas īstenošana uzņēmējdarbībai”. Uz pasākumu
tika uzaicināti arī ciemiņi no kaimiņu pagastiem – amatnieku
biedrība „Rūzeles” pārstāvji no
Rūjienas pagasta un Valkas novada literārās apvienības pārstāvji.
Pasākumu iesākām ar informāciju
par „Abulas lauku partnerības”
darbību,
paveikto
2009.2014.gadā. Ar savu pozitīvo piemēru, kā laukos uzsākt savu uzņēmējdarbību un kā veiksmīgāk to
attīstīt, dalījās uzņēmēja no Kokneses – Anta Kučere, bioloģiskās
z/s „Janavas” īpašniece. Savā saimniecībā viņa audzē tomātus,
gurķus, zāļu tējas, garšaugus, kā
arī ir mācījusies Francijā pašas
audzētās daudzās dabas veltes sagatavot skaistumkopšanai. Arī pašiem palsmaniešiem ir daudz pozitīvu piemēru uzņēmējdarbībai
laukos. Z/s „Veccepļi” īpašniece
Līga Zvirbule ir īstenojusi vairākus LEDER projektus mājražošanas atbalstam un dalījās savā pie-

redzē, savukārt par sentēvu kulinārā mantojuma saglabāšanas nozīmi stāstīja un ļoti ieinteresēja
klausītājus Jānis Valdmanis. Diskusija notika arī par iespējām un
izaicinājumiem uzņēmējdarbības
attīstībai laukos, kuras varētu risināt ar LEADER pieeju nākamajā
periodā (2015-2020). Pasākumu
noslēdza starpnovadu spēle
„Mazs bij’ tēva novadiņš”.
Savukārt, 12.februārī „Abulas
lauku partnerība” kopā ar Blomes
pagasta biedrību „Kultūrizglītība
un sports” organizēja pasākumu
Blomes pagasta iedzīvotājiem
„Dzīves vides uzlabošana ar LEADER pieejas īstenošanu Blomes
pagastā”. Pasākuma laikā par savu
pieredzi, kā savu vaļasprieku izmantot arī savas ģimenes budžeta
papildināšanai, stāstīja z/s „Ziediņi” (Vijciema pagasts) īpašniece
Sniedze Ragže. Šoreiz stāsts bija
par tomātu audzēšanu. Biedrības
„Kultūrizglītība un sports” vadītāja Ženija Daudziete pastāstīja par
biedrības īstenotajiem projektiem,
un Blomes pagasta pārvaldes vadītājs Gaidis Bogdanovs par pašvaldības īstenotajiem projektiem
Blomē. Diskusijā par iespējām nā-

kotnē īstenot LEADER projektus,
bija patīkami dzirdēt tik daudz
jaunu ideju un vajadzību, ar kurām
tiktu sakārtota un uzlabota Blomes
iedzīvotāju dzīves vide.
Runājot par tālākajiem pasākumiem, aktivizējušie arī Launkalnes puses aktīvākie ļaudis. Kopīgi
ar Biedrību „Arī Tev” šā gada
27.martā ir plānota tikšanās, lai izrunātu par tām iespējām un vajadzībām Launkalnes pagastā, kuras
varētu īstenot ar LEADER pieeju.
Atgādinājums esošo projektu
īstenotājiem, ka līdz 30.martam
„Abulas lauku partnerībā” ir jāiesniedz pārskati par pagājušā gada
saimnieciskās darbības rādītājiem.
Veidlapas www.abulas.lv.
„Abulas lauku partnerības”
mājas lapā www.abula.lv ir sagatavota elektroniskā aptaujas veidlapa. Lūdzam arī to aizpildīt, jo ikviena „Abulas lauku partnerības”
darbības teritorijas iedzīvotāja viedoklis ir svarīgs, lai izveidotu vietējās attīstības stratēģiju jaunu projektu īstenošanai 2015-2020.gadā
ar LEADER pieeju.
Sveta Rozīte,
Biedrības vadītāja

Pašvaldības diskutē par vispārējo
un profesionālo izglītību
13.februārī, lai turpinātu iesākto
sadarbību, Smiltenes novada pašvaldība tikās ar Cēsu novada pašvaldību un Valmieras pilsētas pašvaldību. Tikšanās notika Cēsu bibliotēkas atjaunotajā ēkā, un šoreiz
tika diskutēts par izglītības jautājumiem un potenciālo sadarbību šajā
jomā.
Tikšanās galvenais mērķis bija
diskutēt par vispārējo un profesionālo izglītību Vidzemē. Šajā tikšanās reizē piedalījās pašvaldību
vadītāji, izglītības pārvalžu un
profesionālās izglītības vadītāji.

Sarunu laikā tika precizētas esošas profesionālās izglītības programmas Cēsīs, Smiltenē un Valmierā, kā arī tika diskutēts par iecerēm nākotnē, apspriestas vispārējās vidējās izglītības tendences
un jaunais skolotāju aprobācijas
algu modelis. Īpaši tika uzsvērta
profesionālo izglītības iestāžu sadarbība.
Jāatzīmē, ka tika izrunātas arī tālākās sadarbības iespējas, lai attīstītu vispārējās un profesionālās izglītības iespējas Smiltenes novadā,
Cēsu novadā un Valmieras pilsētā,

un sadarbojoties sekmētu izaugsmi
un paplašinātu iespējas. Pašvaldību
vadītāji vienojās, ka šādas tikšanās
reizes par dažādām aktuālām
tēmām būs regulāras.
Vidzemes reģiona attīstīšanai
svarīga nozīme ir novadu un pašvaldību savstarpējai sadarbībai un
vienotam skatījumam turpmākajam plānošanas periodam, lai kopā
piesaistītu investīcijas un veicinātu
novada, pašvaldības un visa Vidzemes reģiona attīstību.
Arita Smalkā-Boriseviča,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Smiltenes novads saņem
atzinību par ieguldījumu
atvērtajās tehnoloģijās

19.februārī Smiltenes novada
dome Latvijas atvērto tehnoloģiju
asociācijas (LATA) konkursā
„Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas balva 2014” saņēma atzinības rakstu par izcilu atvērtības
principu ievērošanu efektivitātes
un kvalitātes nodrošināšanā.
Smiltenes novada dome tika izvirzīta nominācijā „Publiskais sektors – Atvērtākā iestāde” par atvērtā koda programmatūras plašu
pielietojumu Smiltenes novada
domē un pakļautajās iestādēs.
LATA balvas tika pasniegtas
konferences „Atvērtā Eiropa: Atvērtie dati atvērtai sabiedrībai”
laikā, kurā piedalījās arī Smiltenes novada domes Informācijas
tehnoloģijas nodaļas vadītājs
Arnis Platpīrs. „Šobrīd, kad maksas programmatūras ir iespējams
aizstāt ar atvērtā koda programmatūru, tas ir jāizmanto un jāanalizē dotās priekšrocības. Nepārtraukti skatāmies vai atvērtā koda

programmatūru var izmantot un
to funkcijas un iespējas ir vienlīdzīgas ar maksas programmatūru,
ja secinām, ka tā ir, tad izmantojam pieejamās atvērtā koda programmatūras. Tā strādājam visā
novadā. Jāatzīmē, ka arī servera
risinājumos izmantojam atvērtā
koda programmatūru. Prieks, ka
esam saņēmuši atzinību, un tas ir
tikai solis uz priekšu, lai attīstītos
un Smiltenes novada dome un iestādes kļūtu par Atvērtāko iestādi”, uzskata A.Platpīrs.
Latvijas atvērto tehnoloģiju
asociācijas (LATA) konkursā ir
trīs kategorijās, katrā trīs nominanti - Publiskais sektors – Atvērtākā iestāde, Privātais sektors - Izcilākais atvērto tehnoloģiju risinājums biznesā un Fiziska persona – Būtiskākais ieguldījums atvērto tehnoloģiju
popularizēšanā.
Arita Smalkā-Boriseviča,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Publiskie interneta pieejas
punkti tiek pilnveidoti
ar jaunu datortehniku un
daudzfunkcionālām iekārtām

2015.gada 03.marts
2014.gada novembrī Smiltenes
novada dome uzsāka projekta
„Smiltenes novada publisko interneta pieejas punktu attīstība”
Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/
072 īstenošanu. Projekta mērķis ir
pilnveidot 10 esošos un izveidot
10 jaunus publiskos interneta pieejas punktus (PIPP) Smiltenes novada teritorijā, lai paaugstinātu
piekļuves iespējas internetam pēc
iespējas plašākām sabiedrības grupām, nodrošinot piekļuvi publiskās pārvaldes un komercsabiedrību piedāvātajiem elektroniskajiem
pakalpojumiem un informācijai,
lai veicinātu iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos un
uzlabotu viņu dzīves kvalitāti.
Izmantojot elektronisko iepirkuma sistēmu, projekta ietvaros
līdz šim ir iegādāta datortehnika ar
atbilstošu programmatūru (33
gab.) un biroja tehnika – daudzfunkcionālās iekārtas (11 gab.). Iegādātā tehnika tika uzstādīta desmit Smiltenes novada esošajos

publiskajos interneta pieejas punktos (Grundzālē, Bilskā, Loberģos, Mēros, Palsmanē, Variņos,
Launkalnē, Vidzemē, Blomē un
Smiltenē bērnu bibliotēkā) un
jaunizveidotajā publiskā interneta
pieejas punktā - Smiltenes novada
Tūrisma informācijas centra telpās. Projekta ietvaros vēl plānots
izveidot 10 bezvadu interneta piekļuves zonas.
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 57122,35 EUR, no
kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir
48554 EUR, Valsts budžeta dotācija ir 1285,25 EUR un Smiltenes
novada domes finansējums
7283,10 EUR.
Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu „Infrastruktūra un pakalpojumi“ papildinājuma 3.2.prioritātes „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības
veicināšana”
3.2.2.pasākuma „IKT infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.2.2. aktivitātē „Publisko interneta pieejas
punktu attīstība”.
Projektu plānots īstenot līdz
2015.gada jūnijam.
Lita Kalniņa,
Attīstības un plānošanas
nodaļas
Projektu vadītāja
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„Pastāvēs, kas
pārvērtīsies” - Lielā
Talka 25. aprīlī
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.
2015. gada Lielās talkas aicinājums paliek nemainīgs – sakārtot vidi sev apkārt – ne tikai
vākt atkritumus, bet veikt labiekārtošanas darbus, apzaļumošanas darbus un jebkurus citus darbus, kas padara mūsu vidi sakoptāku, skaistāku un cilvēkiem
draudzīgāku.
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 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.
Ikvienam iedzīvotājam ir iespēja organizēt savu talku, piesakot savu talkošanas vietu pie
Smiltenes novada talkas koordinatores Baibas Cīrules, rakstot epastu 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.
Informācija par Lielās Talkas
norises vietām, laikiem un kārtību Smiltenes novadā sekos pēc
26. marta.
Baiba Cīrule,
Smiltenes novada talkas
koordinatore

Smiltenes novada
Dzimtsarakstu nodaļa
informē
Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļā februāra mēnesī reģistrēti 14 jaundzimušie – Markuss,
Sofija, Miķelis – Bilskas pagastā,
Keita – Grundzāles pagastā,
Ralfs, Kate, Martins, Stefans,
Anna – Smiltenes pagastā, Emīlija, Ralfs, Silva, Gustavs, Heidija – Smiltenes pilsētā. Vecākiem
sastāvot laulībā piedzimuši divi
bērni, 10 bērniem atzīta paternitāte, 2 bērniem nav norādītas
ziņas par tēvu. Sešām māmiņām
jaundzimušie ir pirmie bērniņi, 5

māmiņām šie ir otrie bērniņi un 3
māmiņām – trešie bērniņi.
Nodaļā reģistrēti 16 miršanas
gadījumi. Aizsaulē aizgājuši 6 vīrieši un 10 sievietes. Miruši 8 –
Smiltenes pilsētas iedzīvotāji, 3 –
Brantu pagasta iedzīvotāji, un 1 –
Bilskas, Smiltenes un Variņu pagasta iedzīvotājs. Miris viens pilsonis bez noteiktas dzīvesvietas
un viens nezināms pilsonis.
Dace Ērģele, Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja

Izsludināta pieteikšanās
Smiltenes novada kultūras
un sporta kolektīviem
līdzfinansējuma saņemšanai
Izsludināta
pieteikšanās
Smiltenes novada kultūras un
sporta kolektīviem līdzfinansējuma saņemšanai dalībai pasākumos ārpus Latvijas valsts robežām. Smiltenes novada kultūras un sporta kolektīvi līdzfinansējuma saņemšanai var pieteikties līdz 20.martam, iesniedzot pieteikumu Smiltenes novada domes Kancelejas nodaļā.
Ar pieteikumos norādāmo informāciju var iepazīties konkursa nolikumā. Pretendentu pieteikumus komisija izskatīs, un
rezultāti tiks publicēti līdz
10.aprīlim.
Smiltenes novada kultūras
kolektīvu līdzfinansējuma saņemšanai dalībai pasākumos
ārpus Latvijas robežām var pieteikties pašvaldības Kultūras
pārvaldes, BJIIC, vispārizglītojošo mācību iestāžu bērnu un
jauniešu kolektīvi, kuru dalībnieki ir vecumā līdz 23 gadiem,

mērķtiecīgi, ar pašatdevi, profesionāli un regulāri (vismaz 2-3
reizes nedēļā) attīsta un pilnveido savas prasmes izvēlētajā aktivitātē.
Smiltenes novada sporta kolektīvu līdzfinansējuma saņemšanai dalībai pasākumos ārpus Latvijas robežām var pieteikties
Smiltenes Bērnu un jauniešu
sporta skolas, Smiltenes novadā
reģistrēti (juridiskā adrese Smiltenes novadā) sporta kolektīvi,
kuru dalībnieki ir vecumā līdz 23
gadiem, mērķtiecīgi, ar pašatdevi,
profesionāli un regulāri (vismaz
2-3 reizes nedēļā) attīsta un pilnveido savas prasmes izvēlētajā
aktivitātē.
Sīkāka informācija par pieteikšanos
un
kritērijiem
www.smiltene.lv.
Arita Smalkā-Boriseviča,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
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Noslēdzies projekts „Variņu pagasta meža
īpašuma „Meži“ ilgtspējīga apsaimniekošana”
Pabeigts projekts „Variņu pagasta meža īpašuma „Meži“ apsaimniekošana”.
Projekta mērķis ir palielināt
Variņu pagasta meža īpašuma
„Meži“ meža ekonomisko vērtību, nodrošinot ilgtspējīgu apsaimniekošanu.
Projekta ietvaros izkoptas
jaun audzes 18,9 ha platībā un

iegādāti 1 krūmgriezis, darba
aizsardzības līdzekļi un meža
darbinieka aizsardzības komplekts.
Projekta kopējās izmaksas
3467,92 EUR (trīs tūkstoši četri
simti sešdesmit septiņi eiro, 92
eiro centi), no kuras ELFLA līdzfinansējums 2080,75 EUR un
Smiltenes novada domes līdzfi-

nansējums 1387,17 EUR.
Projekts tika realizēts Latvijas
Lauku attīstības programmas
2007.-2013.gadam pasākumam
„Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” ietvaros.
Sarmīte Daudziete,
Attīstības un plānošanas
nodaļas projektu vadītāja

Sociālie darbinieki papildina zināšanas
un apgūst pieredzi
Smiltenes novada sociālā dienesta sociālie darbinieki šā gada
janvāra un marta mēnešos piedalījās reģionālā seminārā Cēsīs EEZ
projekta „Multidisciplināras iniciatīvas cilvēku tirdzniecības ierobežošanai” par cilvēktirdzniecību,
kuru rīkoja nevalstiskā organizācija
„Patvērums „Drošā māja””.
NVO „Patvērums „Drošā
māja“„ kopš 2007.gada sniedz
valsts apmaksātus rehabilitācijas
pakalpojumus cilvēktirdzniecības
upuriem un veic regulāru prevenci.
Semināra mērķis bija paaugstināt pašvaldības darbinieku profesionālo kompetenci cilvēktirdzniecības mazināšanā, upuru identificēšanā, preventīvo pasākumu
veicināšanā. Kā lektori seminārā
piedalījās jomas profesionāļi biedrības vadītāja/ sociālā darbiniece S. Zalcmane, juriste G. Miruškina un biedrības „Par brīvu
Vidzemi no cilvēku tirdzniecības” valdes loceklis A.Vaišļa, supervizors Kārlis Viša.
Semināra teorētiskajās un
praktiskajās nodarbībās izmantoja formālās un neformālās izglītības metodes, tādējādi attīstot darbinieku iemaņas nodot informāciju tālāk saviem kolēģiem un citiem līdzcilvēkiem savā reģionā,
kļūstot par multiplikatoriem.
Reģionālā semināra ietvaros
tika aprobēts metodiskais materiāls
sociāliem darbiniekiem par cilvēku
tirdzniecību, jo viņi visbiežāk saskaras ar mazaizsargātām klientu
grupām, no kurām tiek identificēti
arī cilvēktirdzniecības gadījumi, kā
arī ir iespējama tūlītēja iespēja organizēt palīdzību, ja personu var
identificēt kā potenciālo cilvēktirdzniecības upuri.
Apmācības process ir īpaši svarīgs profesionāļiem, kuri ikdienā ir
labi „teorētiski” sagatavoti, taču
pietrūkst praktiskas refleksijas no
dzīves, lai teorētiski apgūtās zināšanas ieviestu praksē. Apmācības
process ir veidots uz pieaugušo iz-

glītības pamatprincipiem. Ikvienas
situācijas – profesionālās kompetences daļa tika aplūkota no praktiskās situācijas (problēmu analīzes) redzes punkta, meklēti risinājumi, aprobēts ar profesionālās
kompetences aspektiem un sistematizēts organizācijas (publiskās
pārvaldes) vadības kontekstā.
Daudzviet tika izmantotas situāciju
izspēles un kritiskās domāšanas
uzdevumu kopums.
Semināra galvenās tēmas bija
- cilvēku tirdzniecību formas, fiktīvas laulības, darba ekspluatācija, cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšana, darbam ar cilvēku tirdzniecības upuri nepieciešamās zināšanas un prasmes, cilvēku tirdzniecības novēršana un apkarošana, rehabilitācijas pakalpojumu
tīkls, starpinstitucionāli koordinēti atbalsta pakalpojumi cilvēku
tirdzniecībā cietušām personām.
2015. gada 25.-26. februārī notika Vidzemes plānošanas reģiona
organizētais “Pieredze ES struktūrfondu projektu realizācijā” apmaiņas brauciens sociālajiem darbiniekiem uz Raunas, Madonas,
Lubānas un Varakļānu novadiem.
No Smiltenes novada sociālā dienesta piedalījās 8 darbinieces.
Pieredzes apmaiņas braucienā
tika apskatīti vairāki pozitīvas
labās prakses piemēri, piemēram,
Raunas novada, Drustu pagastā,
Gatartas pansionāts, kurā senioriem tiek radīta īsta māju sajūta,
ir sakārtota apkārtējā vide, tiek
piesaistīti Eiropas projekti, vienreizējs nākotnes redzējums par
pansionāta turpmāko pilnveidi.
Kā vēl viens fantastisks piemērs
ES Struktūrfondu apgūšanā tika
apmeklēts Madonas novada Liezēres pagasta bērnu un jauniešu
ārpus ģimenes aprūpes un atbalsta centrs “Ozoli”, kurā ir realizēti vairāki projekti, lai iekārtotu un
pilnveidotu šo centru. Vislabākā
atmiņā mums paliks Madonas novada bērnu un jauniešu ārpusģi-

menes aprūpes un atbalsta centrs
„Ozoli” un tā vadītāja. Jau ienākot šajā iestādē varēja sajust sirsnību un mīlestību, kas tiek veltītas katram bērnam, kurš šeit atrodas. Vadītājas vārdos bija dzirdams, cik katrs viņas bērns šeit ir
labs, cik gudrs un cik apdāvināts.
Ikkatrā bērnā tiek saskatīts labais,
un tas tiek attīstīts. Viņi ir kā
viena liela, mīļa ģimene. Jaunieši
šeit dzīvo līdz 24 gadu vecumam,
apgūst dažādas tālākai dzīvei noderīgas sociālās prasmes.
Madonā apskatījām bērnu un
jauniešu izglītības centru (BJIC)
“Kubs”, kurā tiek veikts darbs ar
riska grupas bērniem un jauniešiem, iesaistot tos dažādās interesantās, radošās nodarbībās. Mūs
ļoti uzrunāja otrajā brauciena
dienā redzētais Lubānas novada
sociālajā dienestā, kur sociālais
dienests ir vienā ēkā ar primārās
veselības aprūpes centru (dušas
pakalpojumi, veļas mazgāšanas
pakalpojums), tāpat vienuviet ir
telpas, kurās notiek darbs ar ģimenēm, veidojot dažādas atbalsta
grupas, ir izveidota krīzes situācijā nonākušai ģimenei atsevišķa istaba, virtuve, kurā apgūst ēst gatavošanas prasmes. Savukārt Varakļānos apskatījām Varakļānu
veselības aprūpes centru, kas
veiksmīgi, piesaistot ES struktūrlīdzekļus, ir atremontējuši pilnībā
šo ēku, pirmajā stāvā atstājot vietu
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam, otrajā stāvā izveidojuši numuriņus pacientiem.
Pieredzes apmaiņas braucienā
redzētais pozitīvi uzlādēja, bet arī
deva jaunas idejas, ierosinājumus
mūsu darbam. Smiltenes novadā
ir izdarīts daudz, lai palīdzētu iedzīvotājiem, kuriem nepieciešama palīdzība un atbalsts, taču
vienmēr būs ko pilnveidot un attīstīt sociālā jomā.
Anita Šteinberga,
Sociālā dienesta vadītāja

SIA Smiltenes NKUP ziņas!
Diemžēl, joprojām vairāki SIA
Smiltenes NKUP klienti domā,
ka par pakalpojumiem nav jānorēķinās regulāri. Tieši tāpēc februārī izvērsām plašu kampaņu
visā NKUP apkalpes zonā. Katru
gadījumu vērtējam atsevišķi, bet
šobrīd atslēgšana notiek īpaši nekaunīgiem nemaksātājiem. Arī
pagastu pārvaldes ir informētas.
Katru mēnesi tiek izskatīti
ūdens un kanalizācijas, kā arī dzīvokļu parādnieki. Ilgstošajiem

un neregulārajiem nemaksātājiem
tiek sūtīti brīdinājumi un atgādinājumi norēķināties par pakalpojumiem. Brīdinām likumā noteiktajā kārtībā. Pēdējoreiz trīs dienas
pirms atslēgšanas. Ja klients ir atsaucīgs, slēdzam vienošanos par
parāda atmaksu. Šobrīd tādu ir
vairāk kā 50, no kurām dažas netiek pildītas, daudzu parādnieku
lietas jau nodotas tiesai. Diemžēl
joprojām daudzi uzskata, ka
NKUP var iedot bezprocentu kre-

dītu. Lai gan esam ļoti saprotoši,
arguments, ka citi esošie maksājumi svarīgāki, mums nav saistošs.
Darbs pie parādu mazināšanas
turpinās un pakalpojumi tiks pārtraukti arī šomēnes. Tāpēc lūdzam visus, kam parāds, pašiem
nākt pie mums ar priekšlikumiem
par parāda pakāpenisku atmaksu,
jo mūsu mērķis nav tiesāties, bet
gan atgūt parādu.
SIA Smiltenes NKUP
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Kultūra / Tūrisms
Svētkiem daudzsološs
Smiltenes novada bibliotēku 2014. gads
Smiltenes novada bibliotēkas
2014. gadā darbojās apstākļos, kad
aizvien pieauga bibliotēkas lietotāju
prasības. Publiskās bibliotēkas tika
orientētas uz lietotāju interesēm, vajadzībām un ērtībām. Pilsētas un
pagastu bibliotēkas ir kā informācijas, izglītības, kultūras un saskarsmes vieta ikvienam tās apmeklētājam bez vecuma, dzimuma un sociālā ierobežojuma, īpašu vērību
veltot bērnu, jauniešu, kā arī cilvēku
ar īpašām vajadzībām un citu mazaizsargātu sociālo grupu (vecie ļaudis, bezdarbnieki u.c.) bibliotekārajai apkalpošanai. 2014. gadā Smiltenes novada bibliotēkās reģistrēti 3
591 bibliotēkas lietotāji, kuri apmeklējuši bibliotēkas 62 766 reizes,
un 6 753 virtuālie apmeklējumi
(http://www.smiltenesbiblio.blog
spot.com/, http://spbbernunodala.
blogspot.com/). Kaut nedaudz, bet
ar katru gadu palielinās bibliotēku
krājumi, sasniedzot 65 097 eksemplārus. Grāmatu un citu izdevumu
veidu izsniegums bija 100 864.
2014. gadu atcerēsimies ar dažiem veiksmes stāstiem.

RADOŠAIS STĀSTS: Dzejas
mīļotāji – vietējie literāti bija bieži
viesi bibliotēkā. Viņi lasīja savus
jaunrades darbus, dalījās domās un
bibliotekāru rosināti, nolēma izdot
kopīgu dzejoļu grāmatu. Kopdarbības rezultātā rudenī (ar Smiltenes
novada domes atbalstu) tika izdota
un prezentēta Smiltenes jauno autoru
krājums „Zied rudzupuķēs debesis”.
Pēc kopkrājuma iznākšanas aktīvākie radošie literāti un mākslinieki apvienojās sabiedriskajā organizācijā
„Smiltenes Mākslinieku apvienība”.
PRAKTISKAIS
STĀSTS:
Viens no apjomīgajiem darbiem bija,
izmantojot biedrību „Smiltenei un
Latvijai” kā starta platformu, īstenot
projektu „Augsim gudri! Galda un attīstošās spēles Smiltenes novada bērniem”. Projekta īstenošana nodrošināja visas Smiltenes novada bibliotēkas ar 444 galda un attīstošajām spēlēm, kopsummā par 7444 eiro. Šis
projekts ir veiksmīga alternatīva
bērnu brīvā laika pavadīšanai datorspēlēm. Tas guvis pozitīvu bibliotēkas
lietotāju, it sevišķi bērnu un viņu vecāku, novērtējumu. Sekmīgi turpinā-

jās projekta “Ceļojošās grāmatu
kopas Smiltenes novada lauku iedzīvotājiem” īstenošana lauku bibliotēkās. Abi projekti tika īstenoti ar Eiropas Savienības ELFLA fonda līdzekļiem, kurus Smiltenes novadā īstenoja
biedrība „Abulas lauku partnerība”.
O R G A N I Z ATO R I S K A I S
STĀSTS: Liels organizatoriskais
darbs tika paveikts gatavojoties Latvijas bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļas 17. konferencei „Bibliotēka kā kultūras iestādes pienesums vietējās kopienas attīstībā –
neizmantotās iespējas”. Jaukās,
saulainās jūlija dienas un smaidīgie
kolēģi ļāva nojaust, ka vasaras saiets izdevies – ieguvums profesionālai pilnveidei, savstarpējai komunikācijai un vienkārši atpūtai.
Bibliotēku darba vislabākie vērtētāji – bibliotēku lietotāji. Lietotāji
novērtē bibliotēku nepieciešamību
- gara gaismas avotus Smiltenes novadā. Bibliotēku lietotāju labie
vārdi motivē un iedvesmo bibliotekārus turpmākajiem darbiem!
Zaiga Krūmiņa

Aicinām pieteikties Smiltenes pilsētas
mazo vokālistu konkursam „Cālis 2015”!
Dziedošos cāļus skaitām
pavasarī!
29.martā plkst.13.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centrā notiks mazo vokālistu konkurss
„Smiltenes pilsētas Cālis 2015”.
Konkursā aicināti piedalīties
mazie
Smiltenes
pilsētas
dziedātāji līdz 6 gadu vecumam.
Konkursa mērķis ir veicināt
pirmsskolas vecuma bērnu
muzikālo spēju attīstību, pilnveidot uzstāšanās iemaņas un skatuves kultūru, sekmēt latviešu komponistu dziesmu un latviešu tautas dziesmu apgūšanu
Konkursam jāsagatavo:
viena dziesma latviešu valodā
pēc brīvas izvēles, atbilstoši
izpildītāja vecumam;
dziesmas drīkst dziedāt gan a
capella, gan mūzikas instrumentu
vai fonogrammu pavadījumā.
Aicinām pieteikt mazos dziedātājus līdz š.g. 20. martam, aizpildot pieteikuma anketu, kas atrodama

Gatavojoties XI Latvijas skolu
jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem, 26. februārī koru skolotāji apmeklēja kārtējo Svētku Modelēšanas koncertu LU aulā un tikās ar
virsdiriģentiem, lai precizētu tehniskas un mākslinieciskas nianses repertuāra sagatavošanā. Savukārt 27.
februārī Smiltenes Kultūras Centrā
notika vokālās mūzikas konkurss
“Balsis”, kurā piedalījās 7 ansambļi
no Bilskas, Palsmanes pamatskolām, Launkalnes sākumskolas un
Smiltenes Centra vidusskolas.
Pasākums noritēja nepiespiestā
gaisotnē. Tika pārstāvētas visas vecuma grupas. Ansambļu konkursā
1. pakāpes diplomu ieguva Centra
vidusskolas zēnu un jauktais ansamblis (vadītāja S. Krūmiņa, koncertmeistare I. Strazdiņa), 2. pakāpes
diplomus ieguva Bilskas meiteņu un
zēnu ansamblis (vadītāja I.Jansone),
Palsmanes pamatskolas 4.-9. klašu
ansamblis (vadītāja D.Purvlīce),
Launkalnes sākumskolas 2.-4.klašu

ansamblis (vadītāja S.Lielpētere) un
Centra vidusskolas 4. klašu meiteņu
ansamblis (vadītāja S. Krūmiņa,
koncertmeistare I. Strazdiņa).
6. marts pieskandināja Smiltenes
Trīs pakalnu sākumskolu, jo tradicionāli notika Vidzemes novada pūtēju orķestru skate, kurā piedalījās
izglītības iestāžu pūtēju orķestri no
Valmieras, Strenčiem, Rūjienas,
Naukšēniem, Madonas, Gulbenes,
Cēsīm, Alūksnes un Smiltenes.
Skatē tika atskaņoti skaņdarbi no XI
Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu
un deju svētku repertuāra. Šogad
skatē visi orķestri rādīja arī defilē
programmu, tā apliecinot savu gatavību piedalīties gājienā Svētku laikā
Rīgā un ielu koncertos. Pēc skates
notika arī kopmēģinājums. Žūrija
atzinīgi novērtēja visu orķestru sniegumu un apsolīja, ka visi Vidzemes
novada pūtēji jau nopelnījuši iespēju
tikt uz svētkiem. Lepojamies ar
Smiltenes tehnikuma pūtēju orķestri
(diriģenti Pēteris Vilks un Jānis Silakalns), kas skatē saņēma 1. pakāpi
ar izcilību, nopelnot šobrīd visaugstāko punktu skaitu Latvijā!
10.martā Smiltenes pilsētas
skolu 5 koru dziedātāji tikās un strādāja ar Dziesmu svētku virsdiriģentiem Gintu Ceplenieku un Mārtiņu
Klišānu.
Inga Sīmane,
Smiltenes novada koordinatore

Aizvadīts pārgājiens
„Ziema bēdz, pavasaris
nāk!“
Smiltenes novada mājas lapā
(www.smiltene.lv), kā arī Smiltenes
pilsētas Kultūras centrā.
Aizpildītu anketu var nosūtīt
elektroniski
uz
epastu: ilze.jek@gmail.com vai
nodot personīgi Smiltenes pilsētas
Kultūras centrā. Tālr. papildu
informācijai:
26472818.
Vērtēšana notiks 10 (desmit)
punktu sistēmā, ņemot vērā
vokālo sniegumu, skatuves

kultūru, repertuāra atbilstību,
radošo pieeju priekšnesumam.
Dziedātāju sniegumu vērtē
Kultūras centra apstiprināta žūrija.
Konkursa pirmās vietas ieguvējus
katrā vecuma grupā izvirza uz
fināla konkursu „Smiltenes novada Cālis 2015“, kas notiks 6.aprīlī
Smiltenes pilsētas Kultūras centrā.
Ilze Jēkabsone,
Smiltenes pilsētas Kultūras
centra vadītāja

Smiltenes novada TIC piedalījās
izstādē „Tourest 2015”
13.-15.februārī Smiltenes novada TIC kopā ar Vidzemes tūrisma
asociāciju un citiem Vidzemes
tūrisma centru kolēģiem piedalījās
tūrisma izstādē Tallinā – „Tourest
2015” un prezentēja tūrisma
iespējas Smiltenē un tās apkārtnē.
Smiltenes novada Tūrisma
informācijas centra tūrisma
speciālists Modris Apsītis visas trīs
dienas strādāja Tūrisma attīstības
valsts aģentūras veidotajā Latvijas
stendā, pārstāvot Smiltenes novada
Tūrisma informācijas centru un
Vidzemes tūrisma asociāciju,
iepazīstinot apmeklētājus ar Vidzemes tūrisma piedāvājumu, tostarp
arī ar Smiltenes novadu.
Nacionālajā stendā strādāja
pārstāvji no visas Latvijas, pārstāvot dažādus Latvijas reģionus un
novadus. Paralēli šim stendam
izstādes apmeklētājiem bija iespēja
apskatīt arī Vidzemes atsevišķo
stendu, kurā bija pieejama plašāka

sākums!

informācija tieši par Vidzemes
reģionā piedāvātajām tūrisma un
atpūtas iespējām.
Smiltenes
TIC
tūrisma
speciālists Modris Apsītis:” Latvijas stends bija labi apmeklēts.
Liela daļa stenda apmeklētāju atzina, ka Latvijā jau ir bijuši, bet
vēlas to iepazīt vairāk un
apmeklēt vietas, kur vēl nav
bijuši. Viesus visvairāk interesēja
ievērojami apskates objekti un
kultūras mantojums - Latvijas
pilis un muižas, vecpilsētas, kā arī
dabas un aktīvais tūrisms, sevišķi
slēpošanas trases, piedzīvojumu
parki, velo maršruti un ūdens
tūrisms. No Smiltenes novada
tūrisma
objektiem
viesus
visvairāk interesēja maizes
darbnīca Lauku mājas ‘’Donas’’,
Kalnamuižas un Smiltenes apskate, kā arī aktīvā atpūta - velotakas
Smiltenes apkārtnē un Niedrāja
ezera rekreācijas zona”.

Jāatzīmē, ka dalība izstādēs
sniedz lielisku iespēju speciālistiem tikties klātienē ar potenciālajiem novada apmeklētājiem, ļaujot iepazīties ar plašo
tūrisma piedāvājumu jau laicīgi, kā
arī saplānot maršrutu atbilstoši klientu interesēm un iespējām, kā arī
atbildēt viņiem uz interesējošiem
jautājumiem. Izstādes laikā iespēja
tikties arī ar tūroperatoriem, kas
organizē braucienus uz Latviju, līdz
ar to tas sniedz plašākas iespējas
piedāvāt viņu braucienos iekļaut arī
kādu no mūsu novada populārākajiem objektiem.
Izstāde „Tourest 2015” notika
no 13. līdz 15. februārim Igaunijas
galvaspilsētā Tallinā, kur Latvijas
nacionālais stends ar tūrisma saukli
„Latvia. Best Enjoyed Slowly” (Izbaudi Latviju nesteidzoties!) ir labi
pazīstams.
Sanda Veismane,
Smiltenes novada TIC vadītāja

28. februārī Smiltenes novada
tūrisma informācijas centrs kopā
ar pasākuma organizatori un vadītāju Santu Paegli un vairāk kā
30 dažāda vecuma dalībniekiem,
devās kopīgā pārgājienā, lai iepazītos ar tuvējo Smiltenes apkārtni. Tikšanās vieta visiem bija
Kalnamuiža, no kurienes tālāk
devāmies 11 km garajā pārgājienā pāri laukiem, kalniem un
lejām pa lielākiem un mazākiem
lauku un meža ceļiem, takām un
taciņām, kā arī iepazināmies ar
apkārtnes kultūras un dabas objektiem.
Maršruts veda gar mūsu pašu
„stounhedžu”, kad, atrodoties pie
tās, mūs pagodināja 2 gulbju lidojums ar goda apli un dziesmām. Vēlāk dažādu grāvju pārvarēšana un attālā stirnu ganāmpulka medīšana ar acu skatiem
aizveda līdz dižkokam – Vēsku
priedei.
Pa ceļam dots uzdevums –
vērot kārtīgi dabu sev apkārt, jo
visa maršruta garumā paslēptas
10 ziedošas puķes. Kas pirmais to
ierauga, tam tā tiek! Ziedu medīšana bija tika aizraujoša, ka pārgājiens izvērsās gluži kā cīņa par
balvu.
Tālāk ceļš veda Jaunbilskas
virzienā līdz Jaunvēsku pusmuižai, tad uz Brutuļiem. Brutuļos
nedaudz piestājām pie Brutuļu
dzirnavām, Vilhelma Purvīša piemiņas akmens, lai ieklausītos
senos un ne tik senos stāstos par

šiem vietām, cilvēkiem un notikumiem, kā arī, meklējām robežakmeņus ar norādītajiem gada
skaitļiem. Pie Brutuļu dzirnavu
ezera, ieturot līdzpaņemto pusdienu maltīti, priecājāmies par iespēju pašiem pagatavot popkornu
uz ugunskura, ko daudzi darīja
pirmo reizi un par to bija sajūsmā. Ar pilniem vēderiem un labu
omu, ceļš veda tālāk. Nonācām
uz meža ceļa, kur kādreiz, mutuļojot dūmiem, klaudzošām skaņām brauca šaursliežu bānītis
maršrutā Smiltene-Ainaži. Un
drīz vien jau manāmas Smiltenes
pilsētas ainavas - ezers, kas vēl
klāts ar ledu un ļauj pēdējos priekus izbaudīt zemledus makšķerniekiem, tāpat arī kūpoši skursteņi un saules atspīdumā vizuļojoši
māju jumti.
Pārgājiens godam noiets un
visiem prieks par atkal kopā būšanu, jaunu vietu atklāšanu un
vietu izzināšanu.
Ieskats pārgājienā norisē
www.smiltene.lv sadaļā „Galerijas”.
Krāsim jaunus spēkus un jau
gatavosimies jaunajai aktīvās tūrisma sezonas oficiālajai atklāšanai Smiltenes pusē, kas norisināsies 16. maijā ar velobraucienu!
Sekojiet līdzi informācijai medijos un citviet sociālajos tīklos!
Sanda Veismane,
Smiltenes novada Tūrisma informācijas centra vadītāja
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Izglītība
Sadraudzības konkurss tehnikumā
26. februārī tehnikumā notika
Smiltenes izglītības iestāžu audzēkņu erudīcijas konkurss „Ja
nezini, tad mini!“. Zināšanās un
atjautībā sacentās Smiltenes
ģimnāzijas, Smiltenes centra vidusskolas un Smiltenes tehnikuma komandas.
„Mūs visus vieno Smiltene un
vēlme mācīties, uzzināt par šo pasauli iespējami vairāk. Ar mašīnu
visādi var gadīties, tāpat nav izslēgts, ka vari nokrist un salauzt
kāju, bet iegūto izglītību neatņems
neviens,” klātesošos uzrunāja tehnikuma direktors Andris Miezītis.
Pasākumu vadīja jaunieši - Everita
Rīdere no Smiltenes ģimnāzijas,
Biruta Baumane no Smiltenes Tehnikuma un Reinis Vergins no Smiltenes Centra vidusskolas. Konkursa dalībnieku zināšanas vērtēja
skolotājas – Gundega Upeniece no
Smiltenes Centra vidusskolas,
Irēna Pīterniece no Smiltenes ģimnāzijas un Irēna Priede no Smiltenes tehnikuma.
Jautājumi, no kuriem daudzi nebija tik daudz sarežģīti, cik āķīgi un
neierasti, vienlaikus pārbaudīja un
papildināja konkursa dalībnieku un
arī skatītāju zināšanas matemātikā,
ķīmijā, vēsturē, latviešu valodā un
literatūrā, krievu valodā, ekonomikā, fizikā, politikā, reliģijā, bioloģijā un ģeogrāfijā.
Katra komanda pasākuma gaitā
prezentēja savu skolu, sniedzot īsu

ieskatu tās vēsturē un tradīcijās.
Erudīcijas uzdevumi mijās ar elpu
aizraujošiem skolēnu priekšnesumiem. Īpašas skatītāju ovācijas izpelnījās Smiltenes ģimnāzijas audzēkņu sarūpētie aerobikas numuri.
Par omulīgo atmosfēru pasākumā
jāpateicas arī Smiltenes Centra vidusskolas jauniešiem, kuri ciemakukulī bija sarūpējuši skaistas
dziesmas ģitāras pavadījumā, un
tehnikuma jauniešu tautas deju ansamblim „Amatnieki”, kuru vitālā
enerģija lieliski kliedēja spriedzi,
kāda nereti jūtama šādos pasākumos.
Erudīcijas konkursā uzvarēja
Smiltenes ģimnāzijas komanda,
otro vietu ieguva mājinieki, bet
trešā vieta tika audzēkņiem no
Smiltenes Centra vidusskolas.
Ar šo pasākumu tehnikumā noslēdzās Vispārizglītojošo mācību
priekšmetu nedēļa, un vienlaikus ar
erudīcijas konkursa uzvarētājiem
tika sumināti arī tehnikuma audzēkņi, kuri vinnējuši dažādos mācību priekšmetu konkursos. Vispārizglītojošo priekšmetu komisijas
vadītāja un viena no pasākuma galvenajām organizatorēm Ilvija Biržmane bija patīkami pārsteigta gan
par to, ka tik daudz jauniešu pieteikušies konkursiem, gan par audzēkņu spēju saglabāt mieru situācijās, kad uztraucas pat pieredzējuši
pedagogi. „Tas tikai kārtējo reizi
apliecina, ka mūsu jaunā paaudze

ir fantastiska un viņiem var un
vajag uzticēties!”
Smiltenes Centra vidusskolas
skolotāja Silvija Platpīre atzina:
„Bērni kopumā bija zinoši, kādam
varbūt ātri atbildēt traucēja neliels
apmulsums. Taču daudz svarīgāk
bija tas, ka viņiem pavērās iespēja
citam citu iepazīt tuvāk, uzzināt
daudz jauna par to, kas notiek citās
Smiltenes skolās. Vispārizglītojošo
skolu audzēkņi bieži nemaz nezina,
kādas profesijas var apgūt tepat
blakus esošā profesionālās izglītības mācību iestādē. Tāpēc noteikti
priecātos, ja šādi pasākumi pārvērstos par jauku tradīciju.” Līdzīgās
domās bija arī Smiltenes ģimnāzijas skolotājas Ārija Veitmane un
Irēna Pīterniece, kuras tehnikuma
audzēkņiem māca krievu valodu. I.
Pīterniece, vērtējot skolēnu zināšanas, secinājusi, ka jauniešiem turpmāk vairāk jāstāsta par Smilteni.
Īpaši ienācējiem no citiem novadiem. Ā. Veitmane papildus jau minētajam uzteica sirsnīgo atmosfēru,
kādā norisinājies konkurss. „Protams, melotu, ja teiktu, ka kāds nevēlējās uzvarēt, taču tas nebija galvenais. Arī tie, kuri palika otrajā un
trešajā vietā, vienalga bija ieguvēji.
Redzēju, cik jauniešiem daudz
prieka sagādāja gatavošanās un uzstāšanās. Arī pedagogiem tā bija
patīkama izraušanās no ikdienas.”
Baiba Vahere

Visur tikai ēnas un ēnas
11.februāris visā Latvijā jau vairākus gadus ir izsludināts kā Ēnu
diena. Tā ir visā pasaulē populārs
skolēnu karjeras izglītības pasākums. Latvijas Ēnu diena ir biedrības „Junior Achievement –Young
Enterprise Latvija” (JA-YE Latvija)
preču zīme. Ēnu dienas laikā skolēni
atrod un apmeklē kādu noteiktu darbavietu un vismaz 4 stundas vēro
ēnu devēja darbu un pienākumus.
Tās mērķis ir attīstīt un pilnveidot individuālās karjeras vadības
prasmes, kas palīdz izprast un plānot, savu iekšējo un ārējo resursu
efektīvu izmantošanu dzīves
mērķu sasniegšanai.
Šogad no Smiltenes ģimnāzijas
Ēnu dienā piedalījās 32 skolēni. Viņi
izmantoja gan vietējo uzņēmumu
piedāvājumus, gan arī piedalījās vakanču konkursā Latvijas mērogā.
Plašajā profesiju klāstā visvairāk
pārstāvētas ar bankām saistītās profesijas, kā arī dažādas ar izklaides industriju saistītas profesijas. Annija Albertiņa (11.b) ēnoja biznesa klientu
darījumu vadītāju DNB bankas filiālē
„Purvciems”: „Lai gan daļa darba
laika šīs profesijas pārstāvim paiet birojā, tomēr tas viss likās tik dinamiski,
ka nebija garlaicīgi. Pieļauju, kas es
varētu nākotnē izvēlēties šo profesiju,
jo man patika tikšanās un komunikācija ar citiem cilvēkiem, tomēr man
vēl daudz jāmācās – nepieciešamas
valodu zināšanas, ne tikai angļu, bet
arī krievu valoda, labas komunikācijas prasmes, kompromisu māksla un
arī jāspēj darīt vairākas lietas vienlaicīgi. Mans ēnojamais novēlēja nebaidīties no sapņiem un vēlmēm, jo pats
galvenais esot, lai darbs patiktu un sagādātu prieku.”
Laura Savicka (10.b) Nordea
bankā ēnoja finanšu tirgus risku pārvaldes daļas speciālistu: „Šī speciālis-

ta pienākumos ietilpst dažādu risku
identificēšana uzraudzība un novēršana, kā arī jaunu risināšanas veidu izstrāde. Darbs prasa lielu rūpību un
precizitāti, ļoti noder zināšanas
angļu valodā, matemātikā un informātikā. Man visinteresantākā šķita
risku meklēšana. Speciālists, kuru
ēnoju, atzina, ka bijis ļoti interesanti
parunāties ar tik gudru „ēnu”, jo es
uzdevu ļoti daudz jautājumus.”
Matīss Zīvers (12.c) šajā pašā
bankā ēnoja informācijas tehnoloģiju
administratoru, iepazinās ar bankas informāciju tehnoloģiju struktūru un to
pārvaldības rīkiem. Matīss uzskata, ka
šī ēnošana ir tikai apstiprinājusi viņa
izvēlētās nākotnes karjeras izvēli.
Arī Liene Vilne (12.a) Nordea
bankā ēnoja reģionālā klientu apkalpošanas centra „Valmiera” vadītāju.
Viņas ēnojamā savā atsauksmē norādīja, ka jauniete ir mērķtiecīga un
apņēmīga un ka viņai ir ļoti labas
ekonomikas zināšanas. Lienei visinteresantākā šķita bankas klientu
– uzņēmumu apmeklēšana. Viņa ir
sapratusi, ka vēlas saistīt savu nākotni ar ekonomikas jomu.
Arvīds Zants (11.b) ar lielu interesi
sekoja līdzi ikdienas darbam, centās
izzināt procesus un uzdeva jautājumus A/S SEB banka Valmieras filiāles vadītājam Kasparam Marksam.
Arvīds atzīst, ka Ēnu diena ir mainījusi viņa uzskatus par šo profesiju un
viņam tagad ir daudz, ko pārdomāt.
Elīna Lanka (10.b) ēnoja digitālā
mārketinga daļas vadītāju LMT: „Šīs
profesijas pārstāvja galvenie pienākumi ir saistīti ar reklāmu un mājas lapas
pārvaldību. Šķita ļoti interesanti, ka
viss process notiek interneta vidē. Uzzināju arī par dažādām priekšrocībām, kādas saviem darbiniekiem piedāvā uzņēmums LMT.”
Nelda Dinga (11.b) iepazinās ar

farmaceita profesiju SIA „Benu Aptieka Latvija”, iesaistījās darbā preču
pieņemšanā un izvietošanā tirdzniecības zālē. Farmaceita karjera nākotnē Neldai ir viens no iespējamajām
profesijām.
Bruno Pērkons (12.a) visu dienu
pavadīja kopā ar laikraksta „Diena”
sporta ziņu korespondentu Poļakovu: „Mani aizrauj viss, kas saistīts ar
sportu, tāpēc vēlētos ar to saistīt
savu nākotni. Sapratu, ka ikdienā
korespondentam ir jāstrādā ar milzīgu informācijas daudzumu, labi
jāprot tajā orientēties. Šajā profesijā
labi jāzina valodas, īpaši gramatika.”
Liene Zirdziņa (12.b) Valsts vides
aizsardzības dienestā ēnoja ekspertu
ķīmiķi – analītiķi: „Man nevienu
brīdi šajā dienā nebija garlaicīgi. Es
jau iepriekš biju domājusi savu
nākotni saistīt ar ķīmiju un matemātiku, tāpēc ļoti iespējams, ka izvēlēšos šo profesiju.”
Nelda Neilande (10.a) ēnoja sporta
studijas īpašnieku un fitnesa treneri
Ralfu Upmani: „Starp treneri Ralfu un
sportotājiem virmoja milzīga enerģija.
Tā ir ļoti aktīva profesija, kurā ļoti svarīgas ir zināšanas psiholoģijā un sportā. Vienīgais mīnuss šajā profesijā ir
tas, kā jāstrādā bez brīvdienām.”
Jauniešu izvēle bija visdažādākā Ārlietu ministrijas diplomātu, embriologu „AVA clinic” emrioloģiskajā
laboratorijā, pavāru Dikļu pilī, izklaides pasākumu organizatoru piedzīvojumu organizācijā „Lūzumpunkts”,
žurnāla „Shape” žurnālistu.
Īpašu paldies par jauniešu atbalstīšanu ēnošanas aktivitātēs Smiltenes
ģimnāzija saka vietējiem uzņēmumiem un valsts iestādēm – Smiltenes
novada domei, Smiltenes kultūras
pārvaldei, SIA „ITS Tehnoloģijas”,
SIA „Vivate”, SIA „Mežoles mežs”.
Inga Savicka
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Zināmi reģionālo
olimpiāžu dalībnieki
tikai 4 puiši. Tomēr rezultātā 1. vietu matemātikā ieguva meitene –
Marta Kulberga no Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas 3.b klases, bet
1. vietu latviešu valodā –

Skaistā un saulainā 5.
marta rīta pusē Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolā saradās paši erudītākie un gudrākie Smiltenes novada trešklasnieki. Uzdevumus bija
sastādījušas Vidzemes
reģiona sākumskolas skolotāju metodisko apvienību vadītājas. Tieši
tādus pašus darbus veic arī Valkas,
Cēsu, Valmieras, Alūksnes, Limbažu un Gulbenes novadu gudrākie trešklasnieki. Matemātikā
olimpiešu pienākums bija palīdzēt
pasaku meža rūķīšiem atrisināt dažādus uzdevumus, piemēram, noskaidrot, par kādiem meža dzīvnieciņiem rūpējas Jēcis, Fricis,
Pēcis, Tedis un kādas krāsas cepurītes viņi valkā. Savukārt latviešu
valodas uzdevumi saistījās ar astronautu ikdienas izpēti. Vai jūs
zināt, ka astronauti diennakts laikā
noskatās 16 saulrietus?
Bērniem šie uzdevumi bija veicami tieši vienā pulksteņa stundā
– sešdesmit minūtēs. Savas zināšanas latviešu valodā rādīja divpadsmit, bet matemātikā – trīspadsmit skolēni. Izrādās, ka matemātiķi pārsvarā mums ir zēni – 9 puiši
un tikai 4 meitenes, bet dzimto latviešu valodu labāk pārzina meitenes – 8 daiļā dzimuma pārstāves un

puisis. Smiltenes Centra vidusskolas 3.a klases skolēnam Markam
Sdobnikovam no maksimālā punktu skaita pietrūka tikai 0,5. Apbrīnojami!
10. aprīlī Valmierā reģionālājās
olimpiādēs šiem diviem uzvarētājiem piebiedrosies 2. un 3. vietu ieguvēji. Latviešu valodā 2. vieta
Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas
3.b klases skolniecei Katrīnai Bērziņai un 3. vieta šīs pašas skolas skolēnam Rūdolfam Rudzītim, savukārt
matemātikā 2. vieta Smiltenes Centra vidusskolas trešklasniekam Ritvaram Bolem, bet 3. vieta viņa klasesbiedram Dāvim Zauskam.
Arī pārējie olimpiāžu dalībnieki
uzdevumus veica ar vislielāko atbildības sajūtu par gala rezultātu.
Paldies par ieguldīto darbu sagatavošanās procesā gan bērniem pašiem, gan viņu vecākiem, gan ikdienā mācošajiem pedagogiem!
Vita Leite, Smiltenes novada
sākumskolas skolotāju
metodiskās apvienības vadītāja

AFS Latvija Smiltenes
„šūniņas” ziņas
Mēs jau rakstījām, ka augusta beigās Latvijā ielidos vairāki apmaiņas
studenti no Beļģijas, Itālijas, Turcijas,
Vācijas, Ungārijas, Taizemes un pat
Indonēzijas. Viesskolēna uzņemšana
ir vērtīga pieredze jebkurai ģimenei.
Sešdesmit gadu pieredze pasaulē
rāda, ka liela daļa viesģimeņu ar uzņemtajiem jauniešiem vēl pēc programmas beigām uztur ciešas attiecības. Par to esam rakstījuši arī mēs,
daloties savā pieredzē.
Viesskolēna uzņemšana dod iespēju ģimenes locekļiem apgūt kādas
jaunas valodas pamatus, attīstīt spēju
komunicēt, attīstīt attiecību veidošanas spējas un toleranci, kā arī ielūkoties pilnīgi citas tautas kultūrā. Pat
tad, ja Tavi bērni jau ir beiguši skolas
gaitas, Tu vēl joprojām vari gūt tikpat
daudz no dalības programmā, iesaistot jauno cilvēku savā ikdienas mājas
dzīvē, iegūstot tai jaunu perspektīvu.
Vai varbūt tieši Tev nekad nav bijis
brāļa vai māsas?
Arī Jūs varat kļūt par viesģimeni
kādam no šiem jauniešiem, piemēram, Alyssa ir 16 gadus veca meitene
no sniegotās un kalnainās Aļaskas,
kura nākotnē vēlas strādāt medicīnas
jomā. Draugi un vecāki meiteni raksturo kā enerģisku. Meitenes ģimenē
valda ciešas savstarpējās attiecības.
Viena no svarīgām ģimenes kopējām
aktivitātēm ir slēpošana. Alyssai ir

jaunāka māsa. Meiteni interesē arī
teātra māksla. Viņa darbojas skolas
teātrī. Alyssa vienmēr bijusi sabiedriska un jau sen interesējusies par apmaiņas programmām. Viņa vēlas iepazīt citu kultūru, iemācīties vēl
vienu valodu. Latvijas kultūra viņai
nav pavisam sveša, jo meitenes saknes meklējamas tieši Latvijā. Varbūt
tieši Smiltenes novadā ir ģimene, kas
vēlas uzņemt šo meiteni?
Un vēl šoreiz par Pawarisar
(Cin) -16 gadus veco meiteni no Taizemes dienvidu daļas. Viņa bieži un
daudz smaida, jo uzskata, ka smaids
ir sava veida tilts uz labām attiecībām. Ģimenē valda ciešas un siltas
attiecības. Viņai ir 3 gadus jaunāka
māsa. Vecāki vienmēr rūpējas, lai atrastos laiks ģimenei – atpūtai, kopējām aktivitātēm, pārrunām un mājas
darbiem. Par Latviju Cin dzirdējusi
maz, tomēr sajūsminās par to, ka Latvijā ir svaigs gaiss. Nākotnē Cin vēlētos kļūt par stjuarti, jo stjuartes
vienmēr ir laipnas, smaidīgas un runā
vairākās valodās
Iespējams, kādam no Jums, smiltenieši un Smiltenes novada iedzīvotāji, ir iespēja uzņemt Cin vai Alyssu
(vai kādu citu viesskolēnu), iepazīt
kopā ar viņu mūsu valsti, novadu, lai
pēc gada saprastu, ka paši esam kļuvuši bagātāki. Bagātāki dodot.
AFS Latvija Smiltenes „šūniņa”
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Šogad Jauno gadu sagaidīja divreiz

Ķīniešiem jaunā gada svinības ir
ļoti nozīmīgi svētki gada kalendārā,
ko Ķīnā dēvē par Pavasara svētkiem.
Tās ir svinības, kas ilgst no gada pēdējā mēneša pēdējās dienas līdz gada
pirmā mēneša piecpadsmitajai dienai, kad notiek Laternu svētki, tādējādi kopīgās svinības ir pašas garākās
visā gadā.
Mēs visi zinām, ka ķīnieši jaunā
gada iestāšanos svin nedaudz vēlāk
nekā latvieši – laikā no 21.janvāra
līdz 20.februārim, jo viņi dzīvo pēc
Mēness kalendāra. Tie ir īpaši svētki
katrā ģimenē, kad visi cenšas būt
savās mājās pie vecākiem, lai cik arī
tālu no tām atrastos.
28.februārī Latvijas Universitātes
Konfūcija institūts universitātes lielajā
aulā rīkoja „Skolotāju un skolēnu, kas
Latvijā mācās ķīniešu valodu, Pavasara svētku – Laternu svētku svinības”. Šī bija pirmā reize, kad abu svētku svinības apvienoja. Tajās piedalījās
vairāk nekā 280 dalībnieki un 20 dažādu institūciju pārstāvji, tai skaitā no
Ķīnas vēstniecības Latvijā, Ārlietu
ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Ķīniešu asociācijas, Huawei
tehnoloģiju kompānijas, Latvijas Ušu
(Wushu) federācijas, kā arī skolotāji
un skolēni no 13 izglītības iestādēm
Latvijā, kurās māca ķīniešu valodu,
tai skaitā Smiltenes ģimnāzijas un
Smiltenes Centra vidusskolas.
Pasākumu svinīgi atklāja LU
Konfūcija institūta Ķīnas puses direktors prof. Šang Kvanju (Shang
Quanyu) un Latvijas puses direktors
prof. Pildegovičs. Ķīnas vēstnieks
Jang Guocjang (Yang Guoqiang)

savā uzrunā norādīja, ka tradicionālie Pavasara svētki un Laternu svētki
jau sen ir izgājuši ārpus Ķīnas robežām un kļuvuši par vienu no Ķīnas
harmoniskās kultūras simboliem
visā pasaulē. Viņš arī augstu novērtēja ķīniešu valodas apmācību programmu sasniegumus Latvijā šajos
gados. Jaukas svinības savā uzrunā
visiem novēlēja LU mācību prorektors prof. Kangro.
Universitātes Lielā aula bija
skaisti izdekorēta ar ķīniešu svētku
rotājumiem – ar hieroglifiem uzrakstītiem vēlējumiem. Visus klātesošos
iepriecināju priekšnesumi, kurus rādīja skolotāji un skolēni no izglītības
iestādēm, kurās apgūst ķīniešu valodu. Fantastiskie priekšnesumi izpelnījās aplausu vētru. Klātesošie minēja mīklas un baudīja ķīniešu tradicionālos ēdienus.
Lai svinības būtu patiešām greznas, gatavoties tām sāka jau mēnesi
iepriekš. Tās nav tikai svinības, bet
arī laba komunikācija visu to jauniešu starpā, kas Latvijā mācās ķīniešu
valodu, veidojot draudzības saites
starp latviešiem un ķīniešiem.
Latvija pašlaik ieņem pirmo vietu
Baltijas valstu vidū ķīniešu apmācību
programmu un to dalībnieku skaita
ziņā. Vairāk nekā 4000 latviešu
mācās ķīniešu valodu vai apgūst
cīņas mākslu. Pavisam Latvijā darbojas 13 ķīniešu valodas apguves
programmas un 10 ušu klubi.
No Smiltenes ģimnāzijas un
Smiltenes centra vidusskolas svinībās piedalījās 10 skolēni un arī abi
ķīniešu valodas skolotāji. Lūk, jau-

niešu pārdomas par pasākumu.
Kaspars Pakulis (Smiltenes ģimnāzija, 7.kl.) visu gadu cītīgi mācās
šo ne visai vieglo valodu, viņam
šādas jaunā gada svinības bija jauna
un interesanta pieredze: „Tā bija iespēja pašam redzēt ķīniešu tradīcijas
un piedalīties to norisē, dziedāt
dziesmas un nedaudz arī mēģināt
kaut ko pateikt. Ļoti garšīgs bija arī
sarūpētais cienasts – ļoti maz vajadzēja, lai justos sātīgi paēdis”.
Alise Bebrīte (Smiltenes ģimnāzija, 10.b klase): „Guvu ļoti daudz
jaunus iespaidus, redzot, kā ķīnieši
svin jauno gadu. Visvairāk mani iespaidoju burvju mākslinieks, kurš no
krāsainiem zīda auduma gabaliņiem
uzbūra papagaiļus. Pirmo reizi nobaudīju tradicionālos ķīniešu ēdienus
– pavisam nepierastas garšas. Pagaršoju arī astoņkāji, kurš pēc izskata līdzinājās vienkāršam spirālveida makaronam, bet bija grūti sakošļājams
un bezgaršīgs. Ļoti izdevies pasākums. Esmu pateicīga, ka man tika
dota iespēja tajā piedalīties.”
Dženeta Spolīte (Smiltenes ģimnāzija, 10.b klase): „Mums bija dota
fantastiska iespēja svinēt jauno gadu
vēlreiz, tikai šoreiz pēc ķīniešu tradīcijām. Ļoti skaists bija koncerts, kurā
arī mēs kopā ar saviem skolotājiem
dejojām. Mani pārsteidza tas, ka ķīniešu virtuvē izmantotie produkti,
kurus ikdienā izmanto arī latvieši,
garšo pavisam savādāk nekā esam
pieraduši. Daudz ko bija pat bailes
nogaršot. Bet kopumā ļoti pozitīvas
emocijas.”
Inga Savicka
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Februāra notikumi
Launkalnes pirmsskolas
grupās

Februāra mēnesis bija bagāts
ar īpašiem notikumiem un atzīmējamām dienām. 2. februāris ievadīja sveču nedēļu. Diena visās
grupās pagāja, aktīvi darbojoties
– lejot, audzējot un ar rokām veidojot sveces. Pēcpusdienā grupas
savstarpēji ciemojās cita pie citas,
lai vērotu sveču izstādes. Ciemos
ejot, līdzi tika ņemtas rotaļas,
dzejolīši un cienastam mazās ledenītes.
Nākamā nedēļa tika atvēlēta
labajiem vārdiem un piecām krāsām, kuru prioritātes izvēlējās
paši bērni. Jauns rīts un jauna
krāsa apģērbos, labi vārdi vai
kompliments grupas biedriem un
skolotājām. Visas nedēļas garumā
bērni cītīgi gatavoja mīļas un glīti

noformētas vēstulītes draugiem,
kuras no pastkastītes katru pēcpusdienu izdalīja atbildīgās „Mārītes”.
Klāt arī meteņa laiks ar maskošanos un Meteņdienas tradīcijām. Kopīgais Meteņdienas pasākums skolas pagalmā ar rotaļām,
trokšņošanu ar pašu gatavotiem
skaņu rīkiem, ar ticējumiem un
mīklu minēšanu, ar tautas dziesmu skandēšanu, ar ugunskura kurināšanu, tējas vārīšanu (pašu nestas), ar zīlēšanu egļu zara
dūmos, tējas dzeršanu un pīrāgu
ēšanu. Tad pēdējais šīs sezonas
masku gājiens caur iestādēm pagasta centrā uz kalnu. Vizināšanās un apzināta lielīšanās.
„Mārītes ”skolotāja

Projektu nedēļa
“Esi drošs un vesels!”

Mācības „Labdarības skolā”

„Labdarības skola” ir kustība
ar misiju iesaistīt Latvijas bērnus,
skolēnus, jauniešus labdarībā. Jau
13 pilsētās visās Latvijā skolu audzēkņi iesaistās dažādās labdarības akcijās ar mērķi izzināt brīv-

prātīgā darba nozīmi.
Arī Smiltenes Centra vidusskolas skolēni 3 dienu laikā no 11. līdz
13. februārim ar lielu prieku iesaistījās šajā kustībā. Daļa skolēnu dāvāja prieku citiem bērniem – ar teāt-

ra izrādi bērnudārzā „Pīlādzītis”, ar
saziedotām spēlēm, grāmatām un
apģērbu, daļa devās talkā vientuļajiem cilvēkiem, kas labprāt pieņēma
bērnu palīdzību malkas nešanā un
citos darbos, vēl citi darināja putnu
būrīšus, gatavoja pārsteiguma veltes pansionāta iemītniekiem, strādāja lauku darbus saimniecībā un palīdzēja dažādos darbos Smiltenes
novada muzeja telpās.
Darba daudz, un skolēni bija
iepriecināti par pašu būtiskāko
guvumu – došanas prieku. Visi,
kas iesaistījās labdarības kustībā,
pauda pārliecību turpināt iesāktos
darbiņus un aicināt to darīt arī
citus draugus un skolasbiedrus.
Iveta Krūmiņa

Samazināt, izmantot otrreiz- nozīmē pārstrādāt!
Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas skolēni kopā ar vecākiem un
skolas darbiniekiem katru gadu atbalsta makulatūras vākšanas akciju.
Šajā gadā SIA „ZAAO” organizē konkursu „Labu darīt dabai”.
Tas nozīmē, ka izlietoto papīru,
PET pudeles vācam un nododam
otrreizējai pārstrādei. Viens no
ekoskolas mērķiem ir samazināt
atkritumus – šoreiz makulatūru.
Par to ar skolēniem skolotāji runā
sociālo zinību stundās, klases
stundās. Problēma, kā labāk nodot
makulatūru.
Tradicionāli februāra mēnesī ir

šāda akcija. Divu nedēļu laikā skolā
vācam makulatūru un izlietotās PET
pudeles. To visu rūpīgi nosveram un
pierakstām savākto daudzumu. Šajā
gadā klašu kolektīvi ir ar ļoti līdzīgiem rezultātiem.
Visvairāk savāca 1.c klase (1763
kg), 3.b klase (1748kg), 2.a
(1597kg), arī pārējo klašu kolektīvi
savāca vairāk nekā 1t makulatūras
un PET pudeles. Aktīvi ir mūsu skolas pirmsskolēni, kuri kopā ar vecākiem atnesuši gan makulatūru, gan
PET pudeles.
Zinot, ka dabā PET pudeļu sadalīšanās laiks ir bezgalīgi ilgs, svarīgi

tās ir nodot pārstrādei. Visaktīvākais
PET pudeļu savācējs Emīls Āboltiņš
(3.a klase)170 kg un visaktīvākā
makulatūras vācēja ir Lelde Mūrmane 1093 kg (3.b klase).
Kopā skolā savācām 15859,5 kg
makulatūras un 170 kg PET pudeļu.
Savācot makulatūru un PET pudeles, mēs izglītojam paši sevi un
sabiedrību - pasargājam arī mūsu
mežus, lai tie būtu tīri, lai tos neizcirstu papīra pārstādei.
Paldies vecākiem, visiem akcijas
atbalstītājiem!
Vija Sokolova,
ekoskolas koordinatore

Grundzāles pamatskolā projektu nedēļas laikā “Esi drošs un
vesels!” no 16. līdz 20. februārim
notika daudz interesantu, izzinošu aktivitāšu.
Projektu nedēļa iesākās ar
Dabas izglītības centra “Vecupītes” darbinieku vadītajām nodarbībām vides izglītībā: skolēni noskatījās 4 filmas par Latvijas aizsargājamajiem dabas objektiem,
spēlēja vides spēles un interaktīvā veidā paplašināja un nostiprināja savas zināšanas par meža
dzīvniekiem.
Nākošajās dienās skolēni darbojās vairākās grupās, veidojot
savu Sapņu pilsētu “Grundzāliju”, kurā tapa drošas braukšanas
skola, ēdienu izpētes centrs, kinostudija, 2 teātri, mākslas salons, kafejnīca, avio būves rūpnīca un fitnesa centrs. Sapņu
pilsētā “Grundzālija” viesojās
pirmsskolas grupu audzēkņi,

vecāki un pagasta pārvaldes
darbinieki.
Skolēni projekta nedēļas laikā
guva daudz jaunu zināšanu un atziņu, dažas no tām: “Sapratu, ka
čipšos ir daudz cietes, eļļas un
kolā ļoti daudz cukura. Es sapratu, ka kolu un čipšus vairs uzturā
nelietošu. Apguvu ceļu satiksmes
noteikumus un braukšanas prasmes. Apguvu prasmes, kā izveidot multiplikācijas filmu. Sapratu, ka mazu darbu paveikšanai ir
vajadzīga pacietība. Man patīk
sports un boulings. Apguvu labāk
spēlēt teātri. ”
Paldies skolotājiem par ieguldīto darbu, veidojot skolēnos izpratni un pārliecību par veselīgu
un drošu dzīvesveidu, iedvesmojot un palīdzot skolēniem veidot
savu sapņu - nākotnes pilsētu.
Valda Elstiņa, Grundzāles
pamatskolas direktore
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PII ‘”Pīlādzītis” atklāta
Sajūtu istabu
20.februārī Smiltenes pilsētas
pirmskolas izglītības iestādē „Pīlādzītis” atklāja Sajūtu istabu. To
atklāja pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi un audzēkņi, veicot dažādus uzdevumus un piedaloties aktivitātēs.
Sajūtu istabā strādās gan pirmskolas izglītības iestādes logopēds,
vienlaikus ar vienu līdz četriem
bērniem, gan pedagogi ar visu
bērnu grupiņu. Bērniem ir iespēja
iziet Sajūtu taku, dažādā apgaismojumā apgūt krāsas, ieklausīties
dažādas intensitātes skaņās un mūzikā, kā arī atslābināties bumbiņu
baseinā, kas arī atklāšanas dienā
tika darīts un iemēģināts.
PII „Pīlādzītis” vadītāja Santa
Rudzīte: „Esam gandarīti, ka atklājam Sajūtu istabu un varēsim
pilnveidot bērnu attīstību, iespēju
izzināt jaunas lietas un mācīties.
Nav šaubu, ka Sajūtu istaba palīdzēs veiksmīgāk strādāt mūsu speciālistiem, lai vēl labāk sasniegtu
rezultātu, jo tieši pirmsskolā bērnam ir jāmācās iepazīt un nosaukt
vārdā savas sajūtas. Visi PII „Pīlādzītis” bērni nāks uz Sajūtu istabu
rotaļāties un pilnveidoties. Tā būs
vēl viena telpa, kur strādāt mūsu
speciālistiem ar bērniem gan individuāli, gan grupās. Arī turpmāk
papildināsim Sajūtu istabu ar
mūsu pedagogu radītām lietām”.

Sajūtu istabā izvietoti dažādi
materiāli un aprīkojums pirmsskolas vecuma bērnu sajūtu dzirdes, redzes, taustes un ožas
attīstīšanai. Pirmsskolas vecuma
bērni pasauli iepazīst caur sajūtām, tāpēc jo īpaši nozīmīga ir
Sajūtu istaba, kur bērniem, izmantojot dažādus materiālus un
spēles, būs iespēja iepazīt pasauli
un savas sajūtas. Istabas izveidošana sekmēs bērnu attīstību un izaugsmi, īpaši palīdzēs bērniem,
kuriem ir valodas attīstības un citi
traucējumi. Jo bērns nedrošāks,
ar lielākām valodas attīstības
problēmām, jo vairāk jārosina
bērna maņu jeb sajūtu attīstība.
Tādēļ ļoti palīdz speciāls aprīkojums, kas daudzpusīgi attīsta
bērna sajūtas.
Sajūtu istaba tapusi ar visu PII
„Pīlādzītis” darbinieku aktīvu
līdzdalību, iesaistoties arī bērnu
ģimenēm, kā arī ar SIA „Privātbūves” Mārtiņa Kraukļa un Druba
Peter Heinrich Leopld (Vācija) finansiālu atbalstu. PII „Pīlādzītis”
vadītāja Santa Rudzīte saka, ka atbalstītāji izrādījuši sapratni un iedziļinājušies PII problēmās, lai
rastu labākos risinājumus Sajūtu
istabas iekārtošanai.
Arita Smalkā-Boriseviča,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

2015. gada 13.marts

Smiltenes ģimnāzijā programmē robotus
Latvijā tagad daudz tiek runāts
par inženierzinātņu attīstību un
informāciju tehnoloģiju (IT)
jomu kā vienu no jomām, kas nākotnē varētu būt Latvijas ekonomikas balsts.
Zināšanas ir mūsu galvenā
vērtība, ar kurām varam konkurēt
pasaules mērogā, tāpēc Izglītības
un zinātnes ministrijā sāk domāt
par to, ka IT zināšanu pamati skolēniem būtu jāsāk mācīt pēc iespējas agrāk, turklāt praktiskā un
saistošā veidā.
Smiltenes ģimnāzija ir vienīgā
skola novadā, kurā vidusskolēniem māca programmēšanas pamatus. Kā atzīst nu jau studējošie
jaunieši, kuri izvēlējušies savu
nākotni saistīt ar datorikas nozari,
tad ar skolā sniegtajām zināšanām sākumā pietiek, lai justos
diezgan droši augstskolas solā.
Tomēr datorika nav vienīgā nozare, kur vajadzīgas programmēšanas prasmes. Banku sektors, mežrūpniecība, militārā joma – praktiski nekur neiztikt bez informāciju tehnoloģijām.
Kopš februāra ģimnāzijas skolotājas Inga Savicka un Sandra
Pakule brīvprātīgā darba ietvaros
piedāvā pamatskolas jauniešiem
mācīties robotikas pamatus.
Skola ir iegādājusies Lego Mindstorm jaunākās paaudzes programmējamu robotu. Jaunieši
paši veido robota dizainu, jo tas

tiek būvēts no Lego klucīšiem un
uz datora programmē robota kustības – doties pa konkrētu ceļu,
sekot krāsainai līnijai, aizmest
bumbiņu utt.
21.februārī jaunieši kopā ar
skolotājām piedalījās Latvijas
First Lego League sacensībās
Ogrē, šoreiz gan tikai kā vērotāji,
lai izprastu sacensību posmus,
punktu skaitīšanas sistēmu, sajustu atmosfēru un lai nākamajā
gadā paši varētu būt jau aktīvi dalībnieki.
Miķelis Lapiņš (7.a) ar lielu

aizrautību apmeklē robotikas
nodarbības un saka, ka viņu
ļoti interesē, kā roboti darbojas: „Tiklīdz informātikas
skolotāja izteica piedāvājumu mācīties programmēt robotu, es pieteicos tūlīt. Es zināju, ka tas būs interesanti.”
Sintiju Lukinu (7.a)
vienmēr ir interesējis viss
jaunais, vēl līdz galam neizpētītais, tas, kas no viņas
prasa domāt un daudz strādāt: „Robotika ir lielisks
brīvā laika pavadīšanas
veids. Jādomā gan ar galvu,
gan jāliek lietā norādes.
Programmēt man patīk, un
šim Lego robotam var pats
arī dizainu veidot. Latvijas
FLL sacensībās es sapratu,
ka tās ne tik daudz ir sacensības kā konkurence, bet tur
tiek vērtēta komandas kopējā
sadarbība, kas vairs nav tik
viegli.”
Signe Aleksejeva (7.a) apmeklēt robotikas pulciņu izvēlējās, jo viņai patīk strādāt ar datoru. Sacensībās Ogrē viņa bija pārsteigta par to, ka visas dalībnieku
komandas cenšas viena otrai palīdzēt ar padomu, nevis priecājas
par citu neveiksmēm. Ļoti dažādi
bijuši komandu būvētie roboti,
katrs ar kaut ko īpašs.
Inga Savicka

Skatuves runas konkursā trīskārša uzvara!
„6.martā Gulbenes kultūras
centrā notika Vidzemes reģiona
skolu jaunatnes literāro uzvedumu, dzejas un prozas lasījumu noslēguma konkurss, kurā no Smiltenes novada skolām piedalījās
Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas 3.b klases skolniece Marta
Kulberga, Smiltenes Trīs pakalnu
sākumskolas 5.a klases skolēns
Kārlis Sīmanis un Smiltenes ģimnāzijas 11. klases skolēns Ivars
Gāters. Konkursā visi trīs dalībnieki saņēma augstāko vērtējumu
- 1. pakāpes diplomu”, stāsta skolotāja Anita Urbacāne, kura devās
līdzi konkursa dalībniekiem.
Savu prieku par konkursa norisi pauž arī Marta. Viņa saka:
„Dzejas un prozas runātāju kon-

kursā piedalījās 25 dalībnieki no
Vidzemes reģiona. Dzirdējām dažādus interesantus, jautrus un pārdomām bagātus dzejoļus, patika
arī prozas fragmenti. Savu dzejoli
es izvēlējos no Aspazijas dzejas
krājumiem par godu dzejnieces
gaidāmajai 150.dzimšanas dienai,
bet prozas fragmentu ieteica klases audzinātāja ar klasesbiedru
kopējo atbalstu. Patiesībā bija tā,
ka skolotāja lasīja vairākus
Ē.Kūļa darbu fragmentus par
jautrajiem rūķēniem, bet mēs kopīgi izvēlējāmies to fragmentu,
kurš mums visiem patika vislabāk. Izrādījās, ka izvēlētais fragments patika arī žūrijai, kura
manu sniegumu novērtēja ar
1.pakāpes diplomu, kas bija aug-

stākais vērtējums konkursā.
Man ļoti patika arī Kārļa stāstījums par zaķa kāpostiem, un

tagad es zinu, kādēļ bezbiļetniekus sauc par „zaķiem”, bet kāpostus, kas aug mežā, sauc par „zaķkāpostiem”. Ivara uzstāšanās kārtas numurs bija viens no pēdējiem, bet, neskatoties uz nogurumu, viņš šo uzdevumu veica ļoti
labi un pārliecinoši. Man Ivars
atgādināja mākslinieku, kurš
prata piesaistīt klausītājus un skatītājus ar savu stāju, dzidro balss
tembru. Ivara uzstāšanās brīdī
zālē valdīja pilnīgs klusums.
Priekšnesumiem beidzoties, mēs
visi trīs saņēmām uzslavas un
tikai labus vārdus no mūsu skolotājas Anitas Urbacānes un Ivara
Gātera mammas, kura bija izvēlējusies šo dienu pavadīt kopā ar
mums un paklausīties arī citu

skolēnu sniegumu. Gaidot konkursa rezultātus, cienājāmies ar
kliņģeri, vēlāk kopā ar diplomiem saņēmām arī citus saldumus, bet skolotājas Jana Vīksna,
Sarmīte Rīdere un Anita Urbacāne, kuras mums palīdzēja sagatavoties konkursam, saņēma pavasara ziedus. Paldies skolotājām,
kuras palīdzēja mums iemīlēt
dzeju un prozu, mācīja to paust
arī citiem! Paldies Smiltenes novada domei par izvizināšanu un
gardajām pusdienām!
Diena bija gara, bet gandarījums par sasniegto ļoti patīkams.
Anita Urbacāne,
Smiltenes Trīs pakalnu
sākumskolas skolotāja

Sports
Latvijas 2015.gada ziemas orientēšanās čempionāts ar slēpēm
No 27.februāra līdz 1.martam,
laikā, kad daudzās vietās Latvijā
sniegs jāmeklē Madonā, Smeceres
sila slēpošanas un biatlona bāzē norisinājās Latvijas čempionāts orientēšanās ar slēpēm. Vairāk nekā 300
orientieristi sacentās sprintā, vidējā
distancē un stafetēs.
Šīs jebkurā gadījumā bija pēdējo gadu ekskluzīvākās sacensības
ne tikai orientēšanās sportā vien.
Smeceres silā OK „Arona“ rīkotajās sacensībās, par spīti trūcīgajiem sniega apstākļiem, tika izveidotas interesantas un sarežģītas distances, kas ļāva noteikt ātrākos ziemas orientieristus Latvijā.
Visas dienas temperatūra plusos, līdz ar to lielāka nozīme bija
prasmīgai un kvalitatīvai slēpju sagatavošanai. Kaut gan pēc dažu
metru noslēpošanas pa sūnām tam
vairs nebija izšķirošas nozīmes.
Lielais dalībnieku skaits patī-

kami pārsteidza organizatorus. Te
gan jāpiebilst, ka puse dalībnieku
no Lietuvas, jo vienlaicīgi notika
arī Lietuvas čempionāts.
Sacensībās individuālajās distancēs piedalījās arī 11 „Azimuts“
OK- Smiltenes BJSS orientieristi.
Savukārt stafetēs startējām ar
piecām komandām katru trīs sportistu sastāvā.
Visu Latvijas čempionāta medaļu komplektu izdevās izcīnīt
Smiltenes BJSS audzēknei Ane-

tei Annai Strazdiņai. Viņa izcīnīja Latvijas čempiones
titulu
sprinta distancē
grupā W-12, otrajā dienā Anetei
Annai sudrabs vidējā distancē. Trešajā dienā viņa
kopā ar komandas
biedrenēm Hannu Gabrielu Ziemiņu un Agniju Cauni izcīnīja bronzas medaļas stafetēs W-14 grupā.
Individuālajā distancē pie bronzas medaļas vēl tika Zanda Stabiņa
sprinta distancē grupā W-14, kā arī
Māris Stabiņš grupā M-40 izcīnot
sudrabu sprintā un bronzu vidējā
distancē.
Medaļas stafetēs vēl W-18 grupas meiteņu stafetes komandai Pārslai Kuprišai, Zandai Stabiņai un
Elīnai Skopānei. Viņas finišēja ot-

rajā vietā.
M-18 grupas puišiem bronza.
Komandā startēja Ilgvars Caune,
Reinis Putrālis un Matīss Slikšjānis. Jāpiebilst, ka Reinim Putrālim
šīs bija pirmās orientēšanās sacensības uz slēpēm.
Ceturtā vieta M-16 grupas
zēnu komandai. Tajā startēja Renārs Akmins, Oto Rainers Strazdiņš un Adrians Djačuks. Tāda
pati vieta grupā M-145 arī „Azimuta“ veterānu komandai, kurā
startēja Māris Stabiņš, Aldis Lapiņš un Otārs Putrālis.
Arī individuālajās distancēs neiztikām bez ceturtajām vietām. Sprintā
tas izdevās Renāram Akminam M14 un Matīsam Slikšjānim M-18. Ceturtajā vieta sprintā arī „Azimuta“ leģionārs no Lietuvas Vilius Aleliunas,
kurš startēja Elites grupā.
Savu labāko šīs ziemas rezultātu
sprintā uzrādīja Renārs Kļaviņš.

Viņam dalīta 6. vieta grupā M-12.
Vieta olimpiskajā sešiniekā abās
distancēs arī Aldim Lapiņam grupā
M-60. Tāpat veicas arī Hannai
Gabrielai Ziemiņai vidējā distancē
W-12 un Zandai Stabiņai W-14.
Vienu vietu augstāk par Zandu vidējā distancē finišē Zandas klasesbiedrene Agnija Caune W-14 un
Elīna Skopāne grupā W-16, kā arī
Ilgvars Caune M-16 grupā.
Zelta medaļu sprintā un sudrabu
vidējā distancē izcīnīja blomēnietis
Guntis Upacers. Viņš šajās sacensībās pārstāvēja klubu „Seniors“.
Sava kluba sastāvā viņam arī zelts
stafetēs grupā M-195.
Stafetēs medaļa arī smiltenietim
Pēterim Kokarēvičam. Viņš, startējot sava kluba Mežmalas MTB sastāvā, izcīnīja otro vietu M-170
grupā.
Māris Stabiņš,
Smiltenes BJSS treneris

Smiltenes novada Domes Vēstis
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Atklātās slēpošanas sacensības
Smiltenes novada skolām

Saulainajā 10.februāra dienā,
kad, Renāra Kaupera vārdiem
dziedot, gribas „sniegu apēst kā
konfekti”, kafejnīcas „Jautrais
ods” apkārtnē, Būdas kalna trasē,
notika atklātās slēpošanas sacensības Smiltenes novada skolām,
kurās piedalījās arī viesi no O.Vācieša Gaujienas vidusskolas.
Neskatoties uz to, ka ziema ir
bijusi ļoti nestabila un slēpots nav
visai daudz, bija prieks par kuplo
dalībnieku
skaitu
–
70.
Paldies gribu pateikt visiem, kuri
atbalstīja sacensību organizēšanu
un norisi - sacensību trases saimniekiem un Andrejam Lācim par
tās sagatavošanu, vecākiem, kuri
klātienē uzmundrināja un juta
līdzi saviem bērniem, Dacei Mūrniecei par silto tēju un ugunskuru
deguntiņu apsildīšanai, tiesnešu
brigādei, Smiltenes Trīs pakalnu
sākumskolas, Smiltenes Centra vidusskolas, Smiltenes ģimnāzijas,
Grundzāles, Bilskas, Palsmanes
pamatskolu un Gaujienas vidusskolas sporta skolotājiem un bērniem, kuri piedalījās sacensībās.
Uzvarētāji pa grupām:
1 aplis
2003. – 2004.g.dz.– Austris
Kalniņš 6:20 min., Jēkabs Kal-

niņš 6:45 (abi Gaujiena), Ronalds
Kalniņš 6:58 (Grundzāle); Anna
Anete Strazdiņa 7:14, Hanna
Gabriela Ziemiņa 8:36 (abas
Grundzāle), Viktorija Kandele
9:14 (SCV).
2 apļi
2001.-2002.g.dz. – Ilvars
Joksts 12:01 min.(SCV), Olafs
Putrālis 13:50 (TPS), Nauris Haralds Kažociņš 14:01 (Gaujiena);
Marta Marksa 12:31 (SCV), Daniela Brikmane 14:31(Bilska),
Karīna Krumeņa 15:25 (Grundzāle).
1999.-2000.g.dz. meitenes –
Samanta Sausiņa 18:30min., Ieva
Muskate 20:10 (abas Grundzāle),
Una Ērmane 23:44 (Bilska).
1995.-1998.g.dz. jaunietes –
Laura Savicka 21:14min. (SĢ)
3 apļi
1999.-2000.g.dz. zēni – Jēkabs Rudzītis 16:15 min. (Gaujiena), Reinis Putrālis 16:34
(SĢ), Ilgvars Caune 17:26 (Grundzāle).
1995.-1998.g.dz. jaunieši –
Jurģis Dudelis 15:30 min.(SĢ),
Elvis Fridrihsons 27:18 (SCV),
Mārcis Cīrulis 27:43 (SĢ).
Kitija Klempnere, Smiltenes
BJSS metodiķe
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“Lāse 2015” kausa izcīņas 1.posms
matskola, Valkas ģimnāzija un
Jaunpiebalgas
vidusskola).
Uzvarēja Valkas ģimnāzijas komanda. Komandā spēlēja Pēteris
Jaunsalavietis, Toms Gailis,
Oļegs Ivanovs, Kristers Zalužnijs, Mārtiņš Ķaukulis, Gusts Svens
Pētersons, Andrejs Frolovs.
2.vietu izcīnīja Jaunpiebalgas
vidusskola, un 3.vietu ieguva
Smiltenes ģimnāzijas zēni.
4.grupā (1999.-2002.g.dz.)
17.februārī Smiltenes tehnikuma sporta zālē notika “ Lāse
2015” kausa izcīņas 1.posma
sacensības volejbolā vidusskolu
grupā. Smiltenes novadam šajā
posmā pievienojās Jaunpiebalgas,
Valkas un Strenču novada komandas.
Sacensības risinājās divās vecuma grupās. 1.grupā jauniešiem
startēja 6 komandas (Smiltenes
ģimnāzija, Smiltenes Centra
vidusskola, Smiltenes tehnikums,
Valkas ģimnāzija, Strenču novada
vidusskola un Jaunpiebalgas
vidusskola). Uzvarēja Valkas
ģimnāzijas komanda. Komandā
spēlēja Rihards Visockis, Deniss
Kuzmenko, Aleksandrs Britanovs, Armands Plociņš, Jānis
Gudēns, Jēkabs Jaunsalavietis.
2.vietu izcīnīja Strenču novada
vidusskola, un 3.vietā palika
Smiltenes tehnikuma jaunieši.
2.grupā jaunietēm startēja 5
komandas – Smiltenes ģimnāzija,
Smiltenes tehnikums, Smiltenes
Centra vidusskola, Jaunpiebalgas
vidusskola un Strenču novada
vidusskola. Pārliecinoši uzvarēja
Smiltenes ģimnāzijas jaunietes –
Līva Trijēce, Santa Dzene, Dārta
Meldere, Annija Lukaševica,
Sabīne Trezune, Krista Ķelpa,
Nelda Neilande, Sandija Gotmane, Laura Savicka. 2. vietu
izcīnīja Smiltenes tehnikuma jau-

nietes, un 3.vietā ierindojās
Strenču novada vidusskolas komanda.
Šajā posmā skolu komandas
cīnījās par iekļūšanu finālsacensībās, kas notiks 21.martā Rīgā
Olimpiskajā Skonto hallē. Finālā
spēlēs Valkas ģimnāzijas puišu
komanda, un Strenču novada vidusskolas jauniešu komandai
jācer uz veiksmīgu izlozi.
24.februārī Smiltenes sporta
hallē turpinājās “Lāse 2015”
kausa izcīņas 1.posma sacensības
volejbolā pamatskolu grupā.
Kopā ar Smiltenes novada
komandām spēlēja arī Jaunpiebalgas, Valkas un Apes novada
komandas.
Sacensības risinājās divās vecuma grupās. 3.grupā (1999.2002.g.dz.) zēniem startēja 6 komandas (Smiltenes ģimnāzija,
Smiltenes Centra vidusskola,
Grundzāles, Palsmanes pa-

meitenēm startēja 4 komandas –
Smiltenes ģimnāzija, Apes
vidusskola,
Palsmanes
un
Grundzāles pamatskola. Par 1.un
2.vietu spēlēja Apes vidusskolas
un Smiltenes ģimnāzijas meitenes.
Rezultatīvāk spēlēja Smiltenes
ģimnāzijas meitenes un izcīnīja
uzvaru. Komandas sastāvā - Marta
Deņīsova, Laura Rubene, Kristīne
Lasmane, Elīza Kaupe, Linda
Mišukova, Paula Kubuliņa,
Sabīne Kļukina, Kate Alīsija Apse.
3. vietu izcīnīja Grundzāles pamatskolas komanda.
Uz finālsacensībām, kas
notiks
21.martā
Rīgā
Olimpiskajā Skonto hallē,
dosies Smiltenes ģimnāzijas
meiteņu un Valkas ģimnāzijas
zēnu komanda.
Kitija Klempnere,
Smiltenes BJSS metodiķe

Smiltenes atklātā čempionāta basketbolā I posma spēles
21.februārī noslēdzās Smiltenes atklātā čempionāta basketbolā I posma spēles. Visai negaidīta
tajās savu pirmo zaudējumu čempionātā piedzīvoja „Strenču
MRS” komanda, kura spraigajā
cīņā ar rezultātu 60:61 piekāpās
„ASE/Smiltene” vienībai. Jānis
Birkenšteins un Ingars Čakārnis
uzvarētāju rindās izcēlās attiecīgi
ar 23 un 10 gūtajiem punktiem,
savukārt strencēniešu rindās re-

zultatīvākie spēlētāji bija Gvido
Balodis – 20p., un Artūrs Rozītis
16p.
Vēl šajā kārtā „top!” ar rezultātu
82:64 apspēlēja „Mežroze IG”
/Kristaps Vergins 24 p., Artis
Joksts 14 p.; Juris Laķis 35 p., Sentis Lūsis 9 p./, un „Bonaparti” uzvarēja „Smiltenes BJSS” ar rezultātu 78:58 /Raitis Balodis 30p.,
Gints Palms 14p.; Aleksis Brālītis
21 p., Elvis Markss 16 p.).

Ceturtā paredzētā spēle starp
„Trapene” un „Jaunpiebalga” komandām nenotika, jo Jaunpiebalgas komanda vienkārši neieradās
uz spēli, iepriekš par to nebrīdinot
ne sacensību organizatorus, ne pretiniekus. Par cik šāda rīcība no
viņu puses notiek atkārtoti, komanda no čempionāta tiek izslēgta.
Turnīra tabula pēc pirmā
posma sacensībām izskatās šādi:
A grupā:

1v. „Vudlande” 5 uzvaras –
1 zaudējums
2v. „top!”
5–1
3v. „Trapene”
4–2
4v. „Privātbūve”
4–2
5v. „Virsaitis”
2–4
6v. „Mežroze IG”
1–5
7v. „Jaunpiebalga”
0–6
B grupā:
1v. „Strenču MRS”
5–1
2v. „Grundzāle”
5–1
3v. „Bonaparti”
4–2

4v. „CVP Grifi”
3–3
5v. „Labie Zēni”
2–4
6v. „ASE/Smiltene” 2 – 4
7v. „Smiltenes BJSS” 0 - 6
Čempionāta turpinājumā abu
grupu četras labākās komandas
turpinās cīņas par godalgām, bet
pārējās komandas noskaidros
vietu sadalījumu no 9 – 14v.
Guntars Markss,
Sporta pārvaldes vadītājs

Sporta veterāni piedalās sacensībās
28. februārī 5. gadu pēc kārtas
Priekuļos norisinājās LSVS sporta spēlēs slēpošanā. Sacensības
pulcēja 158 dalībniekus no 21
pašvaldības, tajā skaitā arī

Smiltenes novada komanda.
Visaugstāko – 5 vietu no mūsu
novada slēpotājiem izcīnīja Dainis Aļeksējevs K-45 grupā un
Elita Zālīte D-45 grupā. Vēl labā-

ko astotniekā ierindojās Žanete
Leimane – 6v. D-45 grupā un
Guntis Zīvers 7v. K-45 grupā.
Atzīstamu sniegumu mūsu slēpotāji (Dainis, Elita, Žanete un

Guntis) parādīja 4x2km stafetes
slēpojumā, kur tika izcīnīta 5.
vieta.
Nākamās sacensības mūsu veterāniem notika 8.martā, kad

Rīgas sporta manēžā tika aizvadītas LSVS sporta spēles vieglatlētikā telpās.
Guntars Markss,
Sporta pārvaldes vadītājs

Informācija lauksaimniekiem
Lauksaimnieki aicināti uz Zemkopības ministrijas konferenci
Zemkopības ministrija sadarbībā ar Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centru Valsts Lauku tīkla aktivitāšu ietvaros arī šogad organizē četras reģionālās konferences lauksaimniekiem. Vidzemē konference notiks
8.aprīlī Gulbenē, Gulbenes kultūras centrā, O. Kalpaka
ielā 60.
Zemkopības ministrijas organizētajās konferencēs lauksaimniekiem tiks sniegta informācija par svarīgākajām aktualitātēm saistībā ar platību maksājumiem un jauno
Lauku attīstības programmu.

Darba kārtība:
10.30 – 11.00 reģistrācija
11.00 – 11.10 Konferences atklāšana. Ministra uzruna;
11.10 – 11.50 Tiešie maksājumi 2015. gadā;
11.50 – 12.30 Lauku attīstības programmas 2014. –
2020. pasākumi un to ieviešana;
12.30 -13.00 Ministra atbildes uz jautājumiem. Diskusija.
Konferencē aicināti piedalīties visi interesenti. Dalība
konferencē ir bez maksas.

Konferencei 8.arīlī tiks nodrošināta translācija tīmeklī
www.laukutikls.lv.
Interesenti jautājumus zemkopības ministram Jānim
Dūklavam ir aicināti uzdot www.laukutikls.lv tiešraides
laikā no plkst. 10.30 līdz 13.00, kā arī klātienē izveidotajā
jautājumu kastē rakstiskā veidā vai mutiski konferences
noslēguma daļā.
Laima Āboltiņa,
Smiltene novada lauku
attīstības konsultante
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Smiltenes novada Domes Vēstis

2015. gada 13.marts

Pasākumi Smiltenes novadā
martā un aprīlī
Martā
13., 14.martā Smiltenes pilsētas Kultūras centrā
Vidzemes reģiona amatierteātru skate „Gada izrāde
2014”.
15.martā plkst.15.00 Bilskas pamatskolas zālē
Signes Lielpēteres autorkoncerts.
21.martā plkst.15.00 Smiltenes pilsētas Kultūras
centrā Smiltenes Tautas teātra pirmizrāde A.Ostrovskis „Vilki un aitas”. Režisors Agris Masēns.
Ieeja € 5,00.
21.martā plkst.22.00 Birzuļu tautas namā, balle ar
grupu „Liepavots”. Ieeja € 3,00.
22.martā plkst.17.00 Smiltenes pilsētas Kultūras
centrā, Novadu deju kolektīvu repertuāra
pārbaudes skate. Piedalās: Smiltenes deju apriņķa
C, D un E grupu kolektīvi.
25.martā Komunistiskā genocīda upuru piemiņai
9.30 atceres brīdis pie represēto piemiņas akmens
Blomē.
10.00 piemiņas brīdis pie pieminekļa „Sašķeltā
ģimene” Smiltenē.
10.30 Blomes amatierteātra uzvedums „Austras
grāmata” II daļa Smiltenes pilsētas Kultūras centrā
11.30 izbraukšana uz piemiņas brīdi Strenču stacijā
(no Smiltenes pilsētas Kultūras centra).
27.martā plkst.19.00 Variņu tautas namā, Rankas
amatierteātra izrāde „Mazā parīze”. Ieeja € 2,00.
27.martā plkst.18.00 Smiltenes pilsētas Kultūras
centrā, Bērnu deju kolektīvu koncerts „Nāc ar mani
padejot!”. Piedalās: Smiltenes BJIIC bērnu deju
kolektīvs „Knēvelīši” (vad.Laura Reimane), Rīgas
41.vidusskolas deju kolektīvs „Kārums”
(vad.Sarmīte Kadiķe), Zvejniekciema vidusskolas
deju kolektīvs (vad.Judīte Krūmiņa).
28. martā plkst.12.00, Bilskas pamatskolas zālē
mazo vokālistu konkurss „Cālis 2015”.
28.martā plkst.15.00, Smiltenes pilsētas Kultūras
centrā, Smiltenes Tautas teātra izrāde A.Ostrovskis
„Vilki un aitas”. Režisors Agris Masēns. Ieeja €
5,00.
29.martā plkst.11.00 Blomes tautas nama lielajā zālē
Mazo dziedātāju¨koncerts ‘’NĀC CIEMOS PAVASARĪ’’. Koncertu vada Lielais Cālis un Arta Egle.
29.martā plkst.13.00, Smiltenes pilsētas Kultūras
centrā, Smiltenes pilsētas mazo vokālistu konkurss
„Cālis 2015” (pieteikšanās līdz 20.martam).
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 Smiltenes pilsētas Kultūras centrā, Bērnu
deju kolektīva „Dadzīši” 10 gadu jubilejas koncerts.
18.aprīlī Grundzāles 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.
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.
25.aprīlī Grundzāles kultūras namā, diskotēka
„Pēc talkas uz DISCO!“ 80-to gadu stilā ar
attiecīgu tā laika „dress code“.
28.martā plkst.12.00-14.00 Blomes tautas namā
„Ģimenes diena”, Tīkla mešana baltajiem darbiem
– TDM DZ.M. Zariņa, 12.00 -15.00 –
„Cukurgailīšu darbnīca”, „Lieldienu darbnīca”,
„Zirņu taukšķēšana”.
30.aprīlī plkst.18.00 Palsmanes kultūras namā
Palsmanes pamatskolas bērnu teātra Pirmizrāde.
Lieldienu pasākumi
4.aprīlī plkst.11.00 pie Bilskas ezera Lieldienu
pasākums „Iešūpoju Lieldieniņu”.
4.aprīlī plkst.22.00 Birzuļu tautas namā balle ar
grupu „Kantoris 04“. Ieeja € 3,00.
5.aprīlī plkst.11.00 Launkalnes Tautas namā Lieldienas ar visām pienācīgajām izdarībām.
Tradīcijās ievedīs Launkalnes mūsdienu folkloras
kopa „Rudzupuķe“.
5.aprīlī plkst.11.00 Palsmanes kultūras namā Lieldienu pasākums „Lielā OLU olimpiāde“ - mazliet
sportisks pasākums.
5.aprīlī plkst. 14.00 pie Blomes tautas nama un tautas namā ‘’Lieldienu pusdienā’’ kopā ar Launkalnes
mūsdienu folklores grupu ‘’Rudzupuķe’’. Vadītāja
Līga Krūmiņa – Krīgere. Ieeja 1eiro.
5.aprīlī Lieldienu svinēšana pie Smiltenes Tautas
lietišķās mākslas studijas, Atmodas ielā 2
6.aprīlī plkst.11.00 Smiltenes pilsētas Kultūras
centrā Smiltenes novada Cālis 2015.

Lauksaimniecībā izmantoto skābbarības
ruļļu plēvju bezmaksas savākšana
Tuvojoties pavasarim, lauksaimniekiem viena
no aktualitātēm ir atbrīvošanās no skābbarības
sagatavošanā izlietotās ruļļu un bedru plēves. SIA
„ZAAO” (ZAAO) piedāvā risināt jautājumu
savācot minēto materiālu bez maksas no saimniecībām, lai to sagatavotu otrreizējai pārstrādei.
Pakalpojums tiek sniegts Ziemeļvidzemē, kā arī
Balvu, Baltinavas, Viļakas, Rugāju novados.
Lai novērstu vides piesārņošanu, ZAAO aicina
uzkrātās skābbarības ruļļu plēves vai pārklājamās
plēves skābbarības bedrēm, kā arī pārējos
skābbarības sagatavošanā izmantotos materiālus
- izlietoto polipropilēna minerālmēslu Big-Bag
maisus un plastmasas kannas vai mucas (PEHD,
HDPE) - savākt vienuviet. No plēvēm noteikti
jāizņem šņores vai sieti (pretējā gadījumā šie
atkritumi tiks uzskatīti par lielgabarīta
atkritumiem un tiks savākti par maksu, kas ir
21,34 EUR/m3). Plastmasas kannas vai mucas ir
jāizskalo un tām jānoskrūvē korķi. Izlietotās,
atšķirotās plēves jāsaliek kaudzēs tā, lai ZAAO
atkritumu savākšanas mašīna varētu piebraukt pie
kaudzes no sāniem un netraucēti ar kausu iekraut
kravas kastē.
Lūgums lauksaimniekiem, kuri vēlas, lai

pakalpojums tiktu sniegts līdz Jāņiem, plēvju
savākšanu pieteikt līdz 15.maijam pie ZAAO
speciālistiem pa tālruni 26132288 vai 64281250,
nosaucot adresi, aptuveno apjomu kubikmetros vai
ruļļu skaitu. ZAAO pēc pieprasījuma izsniedz arī
pakalpojuma saņemšanas apliecinājumu – izziņu par
savākto atkritumu veidu un apjomu iesniegšanai
Valsts vides dienestā.
2014. gadā lauksaimnieki, kas izmantoja
piedāvāto pakalpojumu, kopā sagatavošanai
pārstrādei nodeva 1370 m3 plēves. SIA „ZAAO“
pārstrādei derīgo materiālu nodod Latvijas
pārstrādes uzņēmumam, kas ražo granulas jaunu
plastmasas izstrādājumu izgatavošanai, kas ir,
piemēram, kannas, spaiņi, caurules.
Atgādinām, ka plēvi nedrīkst dedzināt, lai
neradītu iespējamību bīstamu ķīmisku savienojumu
nonākšanai gaisā vai ūdenī, plēves nedrīkst arī
aprakt, jo tā praktiski nesadalās. Plēves likt sadzīves
atkritumu konteinerā izmaksā dārgi, turklāt tām tur
nav jānonāk, jo konkrētais atkritumu veids ir
izmantojams kā otrreizēja izejviela.
Zane Leimane,
SIA ZAAO Sabiedrisko attiecību speciāliste

SMILTENES NOVADA LAUKSAIMNIEKIEM,
UZŅĒMĒJIEM, IEDZĪVOTĀJIEM!
Šā gada 10.aprīlī ar Smiltenes novada domes atbalstu organizējam
braucienu uz izstādi Rāmavā, kur notiks 23.starptautiskā
lauksaimniecības, lopkopības, mežkopības, celtniecības,
vides veidošanas un labiekārtošanas izstāde
“PAVASARIS 2015”.
Izbraukšana 10. aprīlī plkst. 8.00 no autobusu pieturas
pie kafejnīcas „Mūza”, Smiltenē.
Dienas plānā 1. Rāmavā lauksaimniecības izstāde „Pavasaris 2015”;
2. Ekskursija uz akciju sabiedrību „Rīgas Dzirnavnieks“.
Sīkāka informācija un pieteikšanās līdz 7.aprīlim pie lauku attīstības konsultantes Laimas Āboltiņas,
kontakttālrunis -29113631, 26402963
LAIPNI AICINĀTI VISI INTERESENTI! UZ TIKŠANOS!

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

