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Svētku programma
8:00 – 15:00 amatnieku un mājražotāju tirdziņš
(Atmodas ielā, gar TLMS “Smiltene”)
9:45 Smiltenes pūtēju orķestris modina pilsētu Baz-
nīcas tornī

Pie TLMS “Smiltene” 
(Atmodas iela 2)

10:00 svētku atklāšana
11:00 dzied „Undīnes” – sveiciens vasarai un
Smiltenei! 
12:00 uzstājas Smiltenes bērni savai pilsētai
(bērnu ansambļi „Šurumburums”, „Melodija”)
13:00 Signes Lielpēteres autorkoncerts „Vieglāk
pateikt dziesmā…”, piedalās Signe Lielpētere un
Ingus Staško
14:00 dzimtajai pilsētai dzied Kristīne Timerma-
ne kopā ar Gati Ivanu
10:00 – 15:00 Publiskās adīšanas diena! Aicinām
adītājus pievienoties ar saviem adīkļiem! Gatavo-
sim musturdeķus “Sirds siltuma darbnīcai”.
12:00 – 14:00 Novadu konkurss „Siera un maizes
svētku sāļā torte” Vidzemes posms. Garšas kārpiņu
lutināšana un svētku galda ideju krāšana! Noli-
kums: www.sieraklubs.lv

Pļaviņā starp  Gaujas ielu 
un gājēju ielu

10:30 – 11:30 kluba „Vingrotava” atklātās nodar-
bības (Valda Krieviņa, Dana Langenfelde)
11:30 – 12:30 Saulainais Cigun, instruktore Zinaida
Bērza

Baznīcas laukums 
(Vecpilsētas iela)

10:00 – Lasāmzārds pie Smiltenes novada biblio-
tēkas, konkursi un spēles kopā ar Radio Skonto un
Radio Tev,  iespēja piedalīties akcijā „Pasaki Pal-
dies!”, u.c. aktivitātes 
15:00 koncerts „Kantrī radies Smiltenē” – piedalās
Smiltenes novada līnijdeju grupas, Valkas moderno
deju grupa „Aija”

Baznīcas laukums
Ghetto Games:
11:00 Reģistrācija
12:00 Ghetto Games Smiltenē atklāšana
12:30 Turnīra sākums

17:30 Apbalvošana
11:00 – 17:00 Jump and fly atrakcija

Bērnu Rotaļu laukums
11:00 – 14:00 
Piepūšamā atrakcija, pūķu izgatavošana, seju apgleznošana, u.c. 

Smiltenes pilsētas Kultūras centra
Kinozāle

12:00 – 16:00 Kino programma “Smiltene toreiz un tagad” – kādi
mēs bijām un kādi mēs esam 
12:00 Aprīļa ugunskuri. Talkas Smiltenē. 1975.g.
12:20 1.Vispasaules smilteniešu saiets. 1993.g.
12:40 TDA „Ieviņa” pirmais STV koncertieraksts. 1995.g.
13:00 Smiltenes ģimnāzijas 90 gadu jubileja. 1999.g.
13:27 Koncertuzvedums „Zemes dēls ar zvaigžņu dvēseli” – pieda-
lās koris „Vidzemīte”, Smiltenes Mūzikas skolas pedagogi, dejotāji
no Jelgavas, Friča Bārdas prototips (Madars Druska), Dzejnieka
mūza (Grieta Stīpniece), solisti – Elvis Apsītis, Kristīne Priede. Re-
žisors – Agris Māsēns, horeogrāfe – Baiba Ķestere, idejas autore –
Baiba Žēbina. 2015.g.
14:15 Deju kolektīvu „Dadzīši” un „Dadži” koncerts „Līdz pašām
debesīm”. 2015.g.

Ceļinieku parks
12:00 – 16:00 O!Festivāls – foto leģenda, fotoorienēšanās un sprinta
orientēšanās pilsētas ielās, labirinta orientēšanās, reģistrācija no
plkst.11:30, vairāk: www.ofestivals.lv

Smiltenes Ev.lut.baznīca
16:00 Latviešu un ārzemju komponistu garīgās mūzikas koncerts
“Viss ir Tavās rokās…” –  Liene Vējiņa (mecosporāns) un Madara
Kalniņa (ērģeles)

No plkst.15:00 ikvienu svētku dalībnieku priecēs ielu muzikanti 

Sporta komplekss  Teperis
no 11:30 Latvijas čempionāts un „Freko” kausa izcīņa rallija super -
sprintā standarta un sporta automašīnām „Teperis”

Kalnamuiža 
No plkst.15:00 pie Vidusezera (pie kāpnēm uz Tehnikumu) vizi-
nāšanās zirgu pajūgā pa Firsta Līvena ceļu (kopā ar SIA „Val-
miermuižas pils”)
No plkst.15:00 vizināšanās ar poniju (kopā ar SIA „Valmiermui-
žas pils”)
17:00 – 18:00 Latviešu danči ar Smiltenes muzikantiem – iekus-
tinām kājas pirms lustēšanās Jāņukalnā! 
18:00 došanās svētku gājienā uz Jāņukalna estrādi (maršruts: Kal-
namuiža – bruģētais ceļš uz pilsētu – Pils iela – Baznīcas laukums
– Daugavas iela  - Audēju iela – Jāņukalns)

Jāņukalna estrāde
19:00 Svētku noslēguma koncerts – tikšanās ar Firstu Līvenu, biju-
šajiem un esošajiem smilteniešiem!
22:00 Nakts balle ar Smiltenes pūtēju orķestri, grupām “Lādezers”
un “Mākoņstūmēji”, ieeja: € 3,00

Ekskursija
Kopā ar Smiltenes Tehnikumu „Firstam pa pēdām” plkst.11.00 un
plkst.15.00 no Smiltenes novada Tūrisma un informācijas centra

Izstādes
Smiltenes novada bibliotēkas logos – “Firsta Paula Līvena devums
Smiltenes novadam (Paulam Līvenam – 140)”
Smiltenes ev.lut.baznīcā - Elīna Kubuliņa - Vilne: fotogrāfija, Anita
Mencendorfa: grafika, Ilze Haka: izšuvumi – “Gaisma caur tumsu”
Pils ielā – Operatīvo dienestu transportlīdzekļu apskate
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2015.gada 27.maijā notika kārtējā Smiltenes novada domes sēde, kurā tika pieņemti 44
lēmumi, tai skaitā:

1. Par pašvaldības 2014.gada pārskata apstiprināšanu.
2. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.7/15 „Grozījumi Smiltenes novada domes

2015.gada 25.februāra saistošajos noteikumos „Par Smiltenes novada pašvaldības 2015.gada
pamatbudžetu”” projektu.

3. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 8/15 „Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības
2009.gada 20.jūlija saistošos noteikumos Nr. 1/09 „Smiltenes novada pašvaldības Noli-
kums” projektu. 

4. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 9/15 „„Grozījumi Smiltenes novada domes 2011.
gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr.19/11 „ Atkritumu apsaimniekošanas notei-
kumi Smiltenes novadā”” projektu. 

5. Atbalstīt nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Smil-
tenes novada administratīvajā teritorijā uz 5 (pieciem) gadiem. 

6. Pilnvarot Smiltenes novada Pašvaldības policijas darbiniekus veikt zivju resursu aiz-
sardzību un uzraudzību Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos Smiltenes novada administra-
tīvajā teritorijā.

7. Par L.M. iekļaušanu dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrā.
8. Par finansējuma piešķiršanu trūcīgo/maznodrošināto ģimeņu bērniem dalībai Smil-

tenes Trīs pakalnu sākumskolas brīvā laika pavadīšanas klubiņa „Velnēni melnēni” vasa-
ras nometnē.

9. Apstiprināt maksu par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Nīderlandes viesiem Pal-
smanes pamatskolā.

10. Apstiprināt konkursa „Smiltenes novada sakoptākais īpašums 2015” nolikumu
11. Apstiprināt Palsmanes pamatskolas attīstības plānu 2015.-2018.gadam (pielikumā).
12. Apstiprināt „Izglītības attīstības plāna (2015 – 20120)” gala ziņojumu.
13. Konceptuāli atbalstīt meža autoceļa „Mačānu ceļš” pārņemšanu Smiltenes novada

pašvaldības īpašumā.
14. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Aldaris” Bilskas pagastā, kadastra numurs 9444 004

0053, brīvo cenu 15900,00 euro (piecpadsmit tūkstoši deviņi simti euro).
15. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē ar augšupejošu soli, Smiltenes novada pašvaldībai

piederošo nekustamo īpašumu „Krejotava”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā (kadastra
numurs 9444 004 0351), kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9444
004 0351  0.26 ha platībā, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 9444 004 0351 001. 

16. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē ar augšupejošu soli, Smiltenes novada pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu „Veclazdiņi”, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā (kadas-
tra numurs 9458 008 0306), kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
9458 008 0305 0.4430 ha platībā un pagraba ar kadastra apzīmējumu 9458 008 0160 003. 

17. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma „Lazdiņi”- 1, kas atrodas Grundzālē, Grundzāles pa-
gastā, Smiltenes novadā, nosacīto cenu 700 euro (septiņi simti euro).

18. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma „Lazdiņi”- 2, kas atrodas Grundzālē, Grundzāles pa-
gastā, Smiltenes novadā, nosacīto cenu 620 euro (seši simti divdesmit euro).

19. Uzsākt nekustamā īpašuma Cēsu iela 6, Blomē, Blomes pagastā, Smiltenes novadā,
kadastra numurs 9446 006 0272, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 9446 006 0272, atsavināšanas procedūru.

20. Par nekustamā īpašuma „Silva 12” – 10, Silvā, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā
Uzsākt nekustamā īpašuma „Jaunbērziņi”, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra
numurs 9480 003 0319, kas sastāv zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9480 003 0114,
atsavināšanas procedūru.

21. Par nekustamā īpašuma „Rūķīši” Palsmanes pagastā, Smiltenes novadā atsavināšanu 
22. Mainīt nekustamajam īpašumam „Palsas”, kadastra numurs 9474 004 0352, nosauku-

mu no „Palsas”, Palsmanes pagasts, uz „Vecpalsas”, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads.
23. Ēkai ar kadastra apzīmējumu 9490 003 0294 002 mainīt adresi no „Dzērvītes”, Variņi,

Variņu pagasts, uz „Kadiķi”, Variņu pagasts, Smiltenes novads.
24. Piešķirt nekustamajam īpašumam, kadastra numurs 9448 002 0032, kas sastāv no

vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9448 002 0058, nosaukumu „Stūrīši”, Brantu
pagasts, Smiltenes novads.

25. Mainīt nekustamajam īpašumam „Pamales”, kadastra numurs 9448 003 0253,
nosaukumu no „Pamales”, Brantu pagasts uz „Laiksne”, Brantu pagasts, Smiltenes novads.

26. Slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar A.L. par nekustamā īpašuma „Ilgas 148”,
Smiltenes pagasts ar kadastra apzīmējumu 9480 005 0398 nomu 0,1549 ha platībā.

27. Slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar Ā.M. par nekustamā īpašuma „Miezīši”,
Smiltenes pagasts ar kadastra apzīmējumu 9480 006 0080 nomu 0,5021 ha platībā.

28. Slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar SIA „Rauza LAD”, reģistrācijas numurs
44103019125, par nekustamā īpašuma „Rauza 2”, Palsmanes pagasts ar kadastra apzīmē-
jumu 9474 001 0080 nomu 0.6 ha platībā.

29. Iznomāt S.S. daļu no zemes vienības „Vecpagastmāja”, kadastra apzīmējums 9446
006 0268, 0.8 ha platībā bez apbūves tiesībām lauksaimnieciskai ražošanai.

30. Iznomāt S.M. daļu no zemes vienības Ezera iela 6, Smiltenē, kadastra apzīmējums
9415 010 0301, 200 m2 platībā bez apbūves tiesībām lauksaimnieciskai ražošanai.

31. Slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar I.U. par nekustamā īpašuma „Prāmnieki”,
Launkalnes pagastā ar kadastra apzīmējumu 9470 014 0146 nomu 2,0 ha platībā.

32. Slēgt nomas tiesiskās attiecības ar saimnieciskās darbības veicēju I.P., noslēdzot nedzī-
vojamo telpu nomas līgumu par telpām Nr.47 (17,8 m2) un Nr.48 (3 m2) „Pašvaldības mājā”,
Bilskas pagastā, Smiltenes novadā (pēc lēmuma pielikumā pievienotā telpu situācijas plāna). 

33. Pieņemti 3 lēmumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. 
34. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Blomes pagasta nekustamā īpašuma

Cēsu iela 6 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9446 006 0272  0.3072 ha platībā no
komercdarbības objektu apbūve (kods 0801) uz zemi, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība (kods 0101).

35. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Smiltenes pagasta nekustamā īpašuma
„Miezīši” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9480 006 0080  0,5021 ha platībā no ko-
mercdarbības objektu apbūve (kods 0801) uz dalīto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi -
lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve (kods 1003) 0,2 ha platībā un zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) 0,3021 ha..

36. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Palsmanes pagasta nekustamā īpašuma
„Rauza 2” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9474 001 0080  0,6 ha platībā no ko-
mercdarbības objektu apbūve (kods 0801) uz dalīto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi -
lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve (kods 1003) 0,2 ha un zemes, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) 0,4 ha.

37. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas, kadastra ap-
zīmējums 9415 007 0540 066, piešķirt nosaukumu Valmieras iela 11 k-66, Smiltene, Smil-
tenes novads. 

38. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas, kadastra ap-
zīmējums 9415 007 0502 006, piešķirt nosaukumu Valmieras iela 11B k-6, Smiltene, Smil-
tenes novads. 

39. Par detālplānojuma „Pašvaldības zemes gabals Nr.2, Launkalnes pagasts Valkas ra-
jons” īstenošanas kārtību. 

40. Par Smiltenes novada domes lēmuma grozīšanu.
41. Grozīt Smiltenes novada domes 2015.gada 31.marta lēmuma Nr.5,16.§.3.2. „Par

nekustamā īpašuma „Valsts brīvā zeme (Saltupu ceļš)”, Launkalnes pagastā sadalīšanu”
2.punktu šādā redakcijā: „Noteikt, ka atdalītā zemes vienība 1,5 ha platībā (skicē apzīmēta
ar Nr.12) piekrīt valstij.  Zemes vienībai 1,5 ha platībā piešķirt nosaukumu „Autoceļš V255”,
Launkalnes pagasts, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101)”.

42. Atļaut no Smiltenes pagasta nekustamā īpašuma „Priedes”, kadastra numurs 9480
001 0023, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9480 001 0023 7,3 ha platībā un
tai mainīt nosaukumu no „Priedes” uz „Saulpurenes”, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads.          

43. Atļaut no Smiltenes pagasta nekustamā īpašuma „Lejas Ignāši”, kadastra numurs 9480
004 0004, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9480 004 0006 2,4 ha platībā un tai
mainīt nosaukumu no „Lejas Ignāši” uz „Maziņais”, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads.          

44. Noteikt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9470 010 0137 platība ir 3,40 ha.

Dina Kaupe,
Kancelejas nodaļas vadītāja 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Smiltenē

2015.gada 27.maijā Nr. 7/15

APSTIPRINĀTI
ar Smiltenes novada domes 

27.05.2015. lēmumu
(protokols Nr.8, 2.§.)

„Grozījumi Smiltenes novada domes 2015.gada 25.februāra
saistošajos noteikumos „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

1. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžetu 2015.gadam ieņēmumos 
12 019 333 euro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu. 

2. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžetu 2015.gadam izdevumos 
13 521 387 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 80 644 euro.
7. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs G.Kukainis

Smiltenes novada Domes lēmumi

  1. Pielikums
  Smiltenes novada domes

  
2015.gada 27.maija 

Saistošajiem noteikumiem Nr. 7/15
 

 
 IE MUMI KOP  EUR 12 019 333
 taj  skait :  
Klasifik cija
s Nosaukums EUR
kods     
 NODOK U IE MUMI 6 771 248
1.01110.00 Iedz vot ju ien kuma nodoklis 6 064 975
1.04110.00 Nekustam  pašuma nodoklis par zemi 443 237
1.04120.00 Nekustam  pašuma nodoklis par k m 145 212
1.04130.00 Nekustam  pašuma nodoklis par m jok iem 67 824
1.05410.00 Azartsp u nodoklis 50 000
 NENODOK U IE MUMI 82 441
1.08000.00 Ie mumi no uz m jdarb bas un pašuma 1 540
1.09000.00 Valsts (pašvald bu) nodevas un kancelejas nodevas 27 745
1.10000.00 Naudas sodi un sankcijas 29 166
1.12000.00 P r jie nenodok u ie mumi 11 934
1.13000.00 Ie mumi no valsts (pašvald bu) pašuma iznom šanas, 

p rdošanas un no nodok u pamatpar da kapitaliz cijas 
12 056

 TRANSFERTU IE MUMI 4 761 297
1.18000.00 Valsts budžeta transferti 4 638 089
1.19000.00 Pašvald bu budžetu transferti 123 208
1.21000.00 IEST DES IE MUMI 404 347

  2. Pielikums
  Smiltenes novada domes

  
2015.gada 27.maija 

Saistošajiem noteikumiem Nr. 7/15
   
 IZDEVUMI  KOP   EUR 13 521 387
 taj  skait :  
Funkciju Izdevumi EUR 
klasif. kods     
2.01.000.00 VISP R JIE VALD BAS DIENESTI 1 548 607
2.03.000.00 SABIEDRISK  K RT BA UN DROŠ BA 159 751
2.04.000.00 EKONOMISK  DARB BA 215 932
2.05.000.00 VIDES AIZSARDZ BA 560 200
2.06.000.00 TERITORIJU UN M JOK U APSAIMNIEKOŠANA 1 259 405
2.07.000.00 VESEL BA 73 054
2.08.000.00 ATP TA, KULT RA UN RELI IJA 1 989 505
2.09.000.00 IZGL T BA 6 837 271
2.10.000.00 SOCI L  AIZSARDZ BA 877 662
   Domes priekšsēdētājs G.Kukainis
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Smilten         2015. gada 19. maij  
 

Paskaidrojuma raksts 
Par Smiltenes novada domes saistošo noteikumu  projektu 

„Groz jumi 2009. gada 20.j lija Smiltenes novada domes 
saistošajos noteikumos Nr.1/09 „Smiltenes novada pašvald bas nolikums” 

 
Pašreiz j s situ cijas 
raksturojums 

Pašreiz sp k  esošie Saistošie noteikumi Nr.1/09 
„Smiltenes novada pašvald bas nolikums” apstiprin ti 
2009.gada 20.j lij  (s des protokols Nr.3 1.§), turpm k 
tekst  ar  - Noteikumi. Atbilstoši likuma „Par 
pašvald b m” 24.panta pirmajai da ai pašvald bas 
nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvald bas 
p rvaldes organiz ciju, l mumu pie emšanas k rt bu, 
iedz vot ju ties bas un pien kumus viet j  p rvald , k  ar  
citus pašvald bas darba organiz cijas jaut jumus. 

Saistošo noteikumu  projekta  
nepieciešam bas raksturojums, 
dokumenta b t ba 

Pašvald bas p rvaldes strukt ras aktualiz šana atbilstoši 
domes pie emtajiem l mumiem. 

ss Saistošo noteikumu projekta 
satura izkl sts 

Atbilstoši domes iepriekš pie emtajiem l mumiem: 
1. Noteikumos sv trots 17.15. apakšpunkts, jo kopš 

2013. gada 27. septembra domes izveidot  Valsts 
budžeta m r dot cijas pirmsskolas (no piecu gadu 
vecuma), visp r j s pamatizgl t bas un visp r j s 
vid j s izgl t bas pedago isko darbinieku 
atalgojumam apr in šanas un sadales k rt ba 
Smiltenes novada pašvald bas izgl t bas iest d m 
komisija nav darbojusies. 

2. Noteikumi papildin ti 17.21. apakšpunktu, kas 
nosaka, ka dom  ir izveidota un darbojas Autoce u 
fonda komisija. 

 
Saistošo noteikumu projekta 
iesp jam  ietekme uz pašvald bas 
budžetu 

Nav 

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

Nav 

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

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

Normat vie akti, saska  ar 
kuriem  Saistošie noteikumi 
sagatavoti 

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

Inform cija par konsult cij m ar 
priv tperson m saist b  ar  

P c saistošo noteikumu projekta un tam pievienot  
paskaidrojuma raksta izskat šanas domes past v g s 

Saistošo noteikumu projektu komitejas s d  un public šanas pašvald bas m jaslap  
internet  www.smiltene.lv, sa emto priekšlikumu vai 
iebildumu apkopošanas, tos, izv rt jot lietder bas 
apsv rumus, paredz ts iek aut saistošajos noteikumos.  
Pl notais sabiedr bas l dzdal bas veids – priekšlikumu un 
iebildumu iev rt šana p c projekta public šanas 
pašvald bas  m jaslap  internet  www.smiltene.lv. 
Sabiedr bas p rst vju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi 
- paredz ts izv rt t p c to sa emšanas. 

Kā jau katru gadu, arī šogad Smiltenes
novada dome turpina iesākto tradīciju no
28. maija līdz 12. jūnijam, izsludinot pie-
teikšanos konkursam „Smiltenes novada
sakoptākais īpašums 2015. Īpašumus da-
lībai konkursā var pieteikt objekta īpaš-
nieks vai jebkurš novada iedzīvotājs, kā
arī komisija, iepriekš pieteikumu saska-
ņojot ar objekta īpašnieku.

Konkursa mērķis ir noskaidrot novada te-
ritorijā sakoptākos īpašumus un veicināt
Smiltenes novada teritorijas sakopšanu, kā
arī ieinteresēt un mudināt Smiltenes novada
iedzīvotājus un uzņēmējus savas darba un
dzīves vietas sakopšanā un latviskās kultūr-
vides veidošanā.

Konkursam pieteiktie īpašumi tiks vērtēti
sekojošās nominācijās:

Sakoptākā ģimenes māja pilsētas un
ciema teritorijā;

Sakoptākā viensēta pagasta teritorijā;
Sakoptākais uzņēmums (iestāde, viesu

māja, organizācija, uzņēmums, veikals, ka-
fejnīca u.c.);

Sakoptākā daudzdzīvokļu māja;
Vides elements vai „Odziņa”;
Sakoptākais priekšdārzs;
Sakoptākā pašvaldības iestāde.
Katrā nominācijā pieteiktie pretendenti

tiks vērtēti pēc vairākiem kritērijiem, kā
piem., pirmais kopiespaids un kopskats, ielu
malas un piegulošās teritorijas sakoptība,
augu kompozīcijas un sakoptība, karoga
masts vai turētājs u.c. Plašāk par vērtēšanas

kritērijiem konkursa nolikumā  Smiltenes
novada domes mājas lapā www.smiltene.lv.

Konkursam pieteikto īpašumu izvērtēša-
nu no 15. jūnija līdz 19. jūnijam veiks
Smiltenes novada domes apstiprināta komi-
sija četru locekļu sastāvā – deputāte Gunta
Mangale, domes Attīstības un plānošanas
nodaļas ainavu arhitekte Baiba Cīrule,
domes Tūrisma informācijas centra vadītāja
Sanda Veismane un AS „Latvijas Valsts
mežu” Smiltenes kokaudzētavas vadītāja
Baiba Miķe.

Konkursa rezultāti tiks pasludināti pēc
konkursa rezultātu lēmuma pieņemšanas un
godināti 2015. gada 25. jūlija Smiltenes
novada svētku laikā Variņu pagastā.

Pieteikt īpašumus konkursam var līdz 12.
jūnijam, iesniedzot rakstisku pietei -
kumu Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3,
Smiltenē, pagastu pārvaldēs vai nosūtot uz e-
pasta adresi dome@smiltene.lv. Iespējama
pieteikšanās arī novada mājas lapā www.smil-
tene.lv, aizpildot elektronisko pieteikuma an-
ketu www.smiltene.lv.

Jau iepriekšējos gados konkurss parādīja,
ka Smiltenes novadā ir ļoti daudz sakoptu un
skaistu īpašumu, tādēļ Smiltenes novada
dome aicina, būt aktīviem un pieteikt savu da-
lību konkursam, tādejādi dodot iespēju iepazīt
savus īpašumus un dalīties ar savām idejām
ar citiem iedzīvotājiem. Jo novada ziedošo
tēlu un skaistumu mēs veidojam visi kopā. 

Baiba Cīrule,
Ainavu arhitekte

Konkurss „Smiltenes novada
sakoptākais īpašums 2015“
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Apstiprināti
ar Smiltenes novada domes 

2015. gada 27. maija  lēmumu 
(protokols Nr.8, 3.§.)

„Grozījumi 2009. gada 20. jūlija saistošajos noteikumos
Nr.1/09

„Smiltenes novada pašvaldības nolikums””

Izdoti pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās 

daļas 1.punktu un 24.pantu

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

1. Svītrot Noteikumu ar 17.5.apakšpunktu.

2. Papildināt Noteikumus ar 17.21.apakšpunktu šādā redakcijā:  
„17.21. Autoceļu fonda komisija”.

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

Domes priekšsēdētājs G.Kukainis

Smiltenes novada Domes lēmumi Pašvaldībā

Domes priekšsēdētājs  G.Kukainis

Smiltenes novada dome aicina Smilte-
nes pilsētas iedzīvotājus, nekustamo īpa-
šumu īpašniekus un apsaimniekotājus sa-
kopt zālājus un zālienus savos īpašumos
un tiem piegulošajās teritorijās, lai šā
gada pilsētas svētkos, kas notiks 21.jūnijā,
pilsēta  būtu skaista, tīra un pievilcīga ik-
vienam tās apmeklētājam.

Iekopjot un apzaļumojot pagalmu pilsēt-
vidē, jāpievērš uzmanība tam, lai garā zāle
nesagādātu neērtības pašiem, kaimiņiem un
citiem pilsētas iedzīvotājiem, tādēļ lūdzam
būt atsaucīgiem un saproto-
šiem, un piedalīties Smiltenes
pilsētas ainavas veidošanā.

Atbilstoši 2012.gada 29.
novembra saistošo noteiku-
mu Nr.12/12 „Smiltenes no-
vada teritorijas kopšanas un
būvju uzturēšanas noteiku-
ma” prasībām zālāja (biotopi,
kuros augu segu veido daudz-
gadīgi lakstaugi un kuru pa-
stāvēšanas nosacījums ir
pļaušana un/vai ganīšana)
pļaušana jāveic ne retāk kā
vienu reizi gadā līdz 15.au-
gustam, savukārt zālienam (kopts, blīvs, il-
ggadīgs dažādu kopā augošu zemo graudzā-

ļu sugu zelmenis, kas apklāj augsni un kas
netiek izmantots lauksaimniecībā un kam ir
svarīga nozīme ainavā; tas tiek regulāri
pļauts un kopts Smiltenes pilsētas un novada
pagastu ciemu teritorijās) jānodrošina regu-
lāra zāles pļaušana, uzturot to 4 – 12 cm
augstumā, nepieļaujot zāles vidējo garumu
virs 15 cm.

Shematiski zīmējumi, lai skaidrāk var iz-
prast kopjamās robežas!

Piemērs Nr.1

Sakopsim savu pilsētu kopā!
Smiltenes novada domes

Saimnieciskās darbības nodaļa

Aicinām nopļaut piegulošās zālienu 
teritorijas Smiltenes pilsētā
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Brantu Muiža jau vairākus
gadus ir tukša, pamesta ēka. Šā
gada 29.maijā daudzi Brantu pa-
gasta iedzīvotāji pulcējās Brantu
vecajā muižā, kur Abulas lauku
partnerība kopā ar Smiltenes un
Brantu pagasta pārvaldi organizē-
ja kopīgu tikšanos. Brantēniete
Laima Klāva interesantā stāstīju-
mā klātesošajiem stāstīja par
muižu un Brantiem, jo ir savākusi
vēsturisku informāciju par mui-
žas saimniekiem, kopš muiža ir
uzbūvēta. Pagasta pārvaldes va-
dītāja Mārīte Treijere savukārt
vairāk pieskārās mūsdienu Bran-
tiem, tām vajadzībām, ar kurām
Brantu pagastā un muižā radīt ak-
tīvāku sabiedrisko dzīvi. Tā kā ar
LEADER programmas pieeju
daudzas idejas ir īstenojamas tu-
vākā vai tālākā nākotnē, tad Abu-
las lauku partnerības vadītāja pa-
stāstīja par šīs programmas iespē-
jām un aicināja klātesošos paust
savas idejas, lai Abulas lauku par-
tnerība tām varētu piesaistīt attie-
cīgu finansējumu no ELFLA
fonda. Smiltenes un Brantu pa-
gasta kultūras vadītāja Ieva Klāva
Bunga bija sagatavojusi kultūras
programmu, kurā ikviens varēja
iejusties pašdarbības kolektīvu

ikdienā, sajust viņu vienotību,
baudīt neformālā vidē dančus un
lustes. 

Abulas lauku partnerība ir cie-
mojusies gandrīz visos Smiltenes
novada pagastos, ir apkopotas
daudzas idejas un nepieciešamī-
bas no pagastu iedzīvotājiem,
kuras var risināt piesaistot attie-
cīgu finansējumu. Vēl tikai Bil-
skas pagasta iedzīvotāju idejas
nav nonākušas pie mums, tāpēc
21.jūnijā plkst. 20.30 Bilskas pa-
gasta pārvalde kopīgi ar Abulas
lauku partnerību aicina Bilskas
pagasta iedzīvotājus uz kopīgu
tikšanos Bilskā. 

Jūlija vidū (22.jūlijs) Abulas
lauku partnerību ir uzaicinājis
ciemos “Madonas novada fonds”,
lai pastāstītu mums, kā viņiem ir
veicies īstenot uzņēmējdarbības
projektus un iepazīstinātu mūs ar
Ērgļu un Lubānas puses uzņēmē-
jiem, kuri ir īstenojuši LEADER
projektus. Tāpēc tie, kuriem tas
interesē, varat jau dot ziņu un pie-
teikties šim braucienam e-pastā
abulas_lp@inbox.lv.

Sveta Rozīte, 
Abulas lauku partnerības 

vadītāja

Abulas lauku partnerības
aktivitātes

27.maijā Smiltenes novadā vi-
zītē ieradās Zemkopības ministrs
Jānis Dūklavs un Zemkopības
ministrijas valsts sekretāres viet-
niece Rigonda Krieviņa, lai tiktos
ar Smiltenes novada domes pār-
stāvjiem un novada uzņēmējiem.

Tikšanās mērķis bija izklāstīt
par novadu, realizētajiem un plā-
notajiem attīstības projektiem,
pārrunāt aktuālos jautājumus un
sadarbību ar Zemkopības minis-
triju, kā arī diskutēt par novada
attīstību un uzņēmējdarbību. Tik-
šanās laikā tika pārrunāti vairāki
svarīgi jautājumi – par Smiltenes
novada domes lēmumu pārņemt
pašvaldības īpašumā autoceļa
„Stādaudzētavas ceļš” posmu un
lūgt Zemkopības ministriju to bez
atlīdzības nodot Smiltenes nova-
da pašvaldības īpašumā, un par
aktualitātēm lauksaimniecībā un
uzņēmējdarbībā.

Smiltenes novada domes
priekšsēdētājs Gints Kukainis:
„Smiltenes novadam ir svarīgas

tikšanās ar ministriju pārstāvjiem,
lai varētu paust savas ieceres no-
vada attīstībai un izaugsmei. Tik-
šanās ar nozaru speciālistiem,
valsts pārvaldes iestāžu vadītā-
jiem un ministriju vadību dod lie-
lāku iespēju rast risinājumus no-
vadā esošo aktualitāšu risināšanā
un projektu realizācijā. Šādās tik-
šanās būtiska ir novada uzņēmēju
dalība, lai pārrunātu
praktiskus jautājumus, ar kuriem
mūsu uzņēmēji saskaras ikdienā,
kā arī plānotu aktivitātes uzņē-

mējdarbības attīstīšanai.”
Ministrijas pārstāvji devās arī

uz Smiltenes tehnikumu, lai ap-
skatītu tehnikuma rekonstruētās
ēkas, kā arī apmeklēja Smiltenes
novada uzņēmumus – AS „Smil-
tenes piens“ Blomes pienotavu
un zemnieku saimniecību „Kalē-
jiņi - 1“. Pēc uzņēmumu apskates
notika tikšanās un diskusija ar
Smiltenes novada uzņēmējiem.

Arita Smalkā-Boriseviča,
Sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Zemkopības ministrijas vizīte 
Smiltenes novadā

Ģimene – pirmā sociālā vide,
kurā bērns saņem pirmo sociālo
pieredzi. Bērnam tā ir bāze,
centrs un pamats visām citām sai -
tēm, kuras viņam nāksies dibināt
un veidot, uzskata psihologs V.
Reņģe.

Pastāv saikne starp vecāku iz-
glītības līmeni, dzīves modeļa
pārmantojamību, bērnu audzinā-
šanas prasmēm, tādēļ Bilskas pa-
gastā tika organizētas atbalsta
grupas nodarbības vecākiem “So-
ciālpedagoģiski izglītojošais
darbs ar vecākiem”.

Grupas darbā bija iesaistījušās
trīs mammas un viens tētis, kuru
ģimenēs kopumā aug 10 bērni ve-
cumā no 8 līdz 17 gadiem. Pirmā
grupas nodarbība notika 20.aprīlī,
kurā grupas dalībnieki tika iepa-
zīstināti ar grupas darbības notei-
kumiem un notika savstarpēja ie-
pazīšanās, pastāstot par sevi, sa-
viem bērniem, vaļaspriekiem,
rūpēm un bažām. Lai veiksmīgāk
izvēlētos tēmas turpmākajām no-
darbībām, lai iegūtu skatījumu
par vecāku zināšanām un pras-
mēm bērnu audzināšanā, tika uz-
dots mājas darbs – aizpildīt ap-
taujas anketas vecākiem. Iegūtie
rezultāti parādīja, ka vecāku zinā-
šanas un prasmes ir pilnveidoja-
mas, un tika noskaidroti jautāju-
mi, par kuriem vecāki visvairāk
vēlas runāt un gūt zināšanas. Visi
vecāki apstiprināja, ka vēlas izglī-
toties, pilnveidot zināšanas par
bērnu vecumposmu attīstības
īpatnībām un audzināšanas jautā-

jumiem.
Nodarbībās runājām par pus-

audža vecumposmu, kuru vai-
rums vecāku uzskata par proble-
mātisku, kā arī vecāku audzināša-
nas prasmju un zināšanu ietekmi
uz bērna attīstību. Vecāki atzina,
ka dažreiz pusaudža uzvedība un
runa satrauc, kas ir jāuztver kā
sau ciens pēc palīdzības, un šādā
gadījumā vecāki var palīdzēt, ja
viņiem ir labs kontakts, ja viņi
prot uzklausīt savu bērnu. Caur
ģimenes prizmu bērna apziņā
nonāk arī pirmie sociālās vides
iespaidi, bērnam jāpalīdz saprast,
ka viņi var pārvarēt dzīves grūtī-
bas un atrisināt problēmas, jāļauj
izjust savas darbības un uzvedī-
bas sekas.

Tika aplūkoti vardarbības
veidi pret bērnu. Runājām un dis-
kutējām par to, kas ir vardarbība
pret bērnu. Vai tikai fiziska ie-
spaidošana? Arī nepamatotas
dusmas, ilgstošs naidīgs nolie-
gums, vienaldzība, neieklausīša-
nās ir vardarbība pret bērnu, kas
atstāj sekas viņa personības vei-
došanā. Ir nepieciešams ilgstošs
un pacietīgs darbs, lai soli pa
solim liktu bērnam noticēt saviem
spēkiem un celt pašapziņu. Tas ir
ļoti trausls pavediens, jo pietiek
ar vienu neapdomīgu, nevietā un
nelaikā izteiktu vārdu, teikumu,
lai noārdītu visu, kas pacietīgi pa-
veikts, stiprinot un ceļot bērna
paš apziņu. Diskutējām par bērna
piederības izjūtu ģimenei, par to,
kā ar minimāliem līdzekļiem var

doties kopīgā pārgājienā uz tuvā-
ko ezeru vai lielo akmeni, kur nav
vajadzīgi milzīgi līdzekļi un in-
ventārs. Tā, esot kopā, var pārru-
nāt savas pašreizējās problēmas,
kuras viņi kopīgiem spēkiem pār-
varēs, priecāties par paveikto, tā
nostiprinot bērna pašvērtību, pie-
derības izjūtu ģimenei, atbildību,
kas veidojas tikai tad, ja bērns
jūtas vajadzīgs, vērtīgs, saprasts
un mīlēts.

Vienā no nodarbībām veido-
jām trīsdaļīgu kolāžu par pašrei-
zējo dzīves posmu -  priecīgais un
jaukais, nomācošais un bažas,
manas gaidas, vēlmes un ilgas,
kas ļāva palūkoties, kā mēs katrs
pašreiz jūtamies, kas ir mūsu
problēma, un ko vēlamies sa-
sniegt, uz ko tiekties.

Noslēguma nodarbība notika
4.jūnijā, kurā runājām par to, vai
es protu uzslavēt savu bērnu? Vai
darām to tikai par lieliem sasnie-
gumiem, vai arī par maziem pa-
veiktiem darbiņiem, un kādu ie-
spaidu tas atstāj uz bērna gribu
darboties.

Izvērtējot grupas darbu, ve-
cāki atzina, ka nodarbības bijušas
vērtīgas un sniegušas daudzas at-
bildes uz jautājumiem, ko viņi
nav zinājuši vai izpratuši, kā arī
izteica vēlēšanos piedalīties at-
balsta grupas nodarbībās arī par
citām tēmām.

Līga Vītola, Smiltenes novada
domes sociālā dienesta 

Sociālā darbiniece

Atbalsta grupa – vecākiem

Smiltenes novada dome
27.maija domes sēdē apstiprināja
Smiltenes novada „Izglītības at-
tīstības plāna (2015 – 20120)”
gala ziņojumu. No 28.maija līdz
18.jūnijam notiks „Izglītības at-
tīstības plāna (2015 – 20120)”
modeļu sabiedriskā apspriešana.

„Izglītības attīstības plāna
(2015 – 2020)” modeļu apsprie-

šanā ļoti svarīgs ir Smiltenes no-
vada iedzīvotāju viedoklis, tāpēc
aicinām Jūs aizpildīt anketu un
izteikt savu viedokli. Anketu „Iz-
glītības modeļu sabiedriskā ap-
spriešana” no 28.maija līdz 18.jū-
nijam var aizpildīt Smiltenes no-
vada domē Dārza ielā 3 un Pils
ielā 2, Izglītības pārvaldē Dārza
ielā 11, vai elektroniski pašvaldī-

bas mājas lapā www.smiltene.lv. 
Anketās izteiktie iedzīvotāju vie-

dokļi tiks apkopoti līdz 22.jūnijam.
Ar Smiltenes novada domes

„Izglītības attīstības plāna (2015
– 2020)” gala ziņojumu var iepa-
zīties www.smiltene.lv.

Arita Smalkā-Boriseviča,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Smiltenes novada „Izglītības attīstības
plāna (2015 – 2020)” modeļu 

sabiedriskā apspriešana

Smiltenes novada Dzimtsarak-
stu nodaļā maija mēnesī reģistrēti
13 jaundzimušie – Jānis – Pal-
smanes pagastā, Eva, Elīza –
Smiltenes pagastā, Aivis, Toms,
Emīls, Simona, Eduards, Emīlija,
Aleksis, Melānija Dārta, Elisa,
Dārta – Smiltenes pilsētā. No 13
jaundzimušajiem 6 ir zēni un 7
meitenes. Vecākiem, sastāvot lau-
lībā, piedzimuši 5 bērni, 8 bēr-
niem atzīta paternitāte. Vienā ģi-
menē piedzimuši dvīnīši – zēns
un meitene.

Maija mēnesī reģistrēti 16

miršanas gadījumi. Aizsaulē aiz-
gājuši septiņi vīrieši un deviņas
sievietes. Miruši 5 – Smiltenes
pilsētas iedzīvotāji, 3 – Bilskas
un Grundzāles pagasta iedzīvotā-
ji, 2 – Launkalnes un Variņu pa-
gasta iedzīvotāji un 1 – Blomes
pagasta iedzīvotājs.

Kopumā līdz 2015. gada 1.
jūnijam reģistrēti 58 jaundzimu-
šie un 67 miršanas gadījumi

Dace Ērģele,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 

Smiltenes novada Dzimtsarakstu
nodaļa informē

Neskatoties uz to, ka Labklā-
jības ministrija 2015.gadā pārcē-
lusi darba dienu - pirmdienu,
22.jūniju, uz sestdienu, 27.jūni-
ju, SIA Smiltenes NKUP strā-
dās 22.jūnijā.

Dzeramā ūdens kvalitātes un
nekaitīguma rādītāji un to pieļau-
jamās normas ir norādītas Minis-
tru kabineta (MK) 2003.gada
29.aprīļa noteikumos Nr.235
“Dzeramā ūdens obligātās nekai-
tīguma un kvalitātes prasības,
monitoringa un kontroles kārtī-
ba”. Minētie noteikumi nacionā-
lajā likumdošanā ievieš Eiropas
Savienības (ES) normatīvo aktu -
1998.gada 3.novembra Direktī-
vas 98/83/EK par dzeramā ūdens
kvalitāti prasības.

Kvalitatīvs un drošs dzeramais
ūdens ir ar patīkamu, atsvaidzino-
šu garšu, caurspīdīgs, bezkrā-
sains, bez smakas un piegaršas.
Ūdens, kas paredzēts ikdienas va-
jadzībām, nedrīkst saturēt mik-
roorganismus, parazītus un citas
vielas, kas varētu kaitēt cilvēka
veselībai, kā arī tā ķīmiskais sa-
stāvs nedrīkst pārsniegt dažādiem
savienojumiem reglamentētās

maksimāli pieļaujamās koncen-
trācijas. Tāpēc SIA Smiltenes
NKUP veic regulāras analīzes
dzeramajam ūdenim.

Testēšanas pārskati par dzera-
mā ūdens kvalitāti Smiltenes no-
vada ūdensapgādes sistēmā ir
pieejami uzņēmuma mājas lapā.

SIA Smiltenes NKUP ziņas!

APSVEIKUMS
Īsa, īsa Jāņu nakts,
Par visām naksniņām:
Vienā malā saule gāja,
Otrā saule uzlīgoja

Novēlam, lai katrās mājās
svētkos valda prieks un sati-
cība, izdodas izbaudīt sirsnī-
gas kopā būšanas prieku ar
saviem mīļajiem un gada vi-
sīsākās nakts burvību!

Sveicam visus Vasaras
saulgriežos!

SIA Smiltenes NKUP

Kapu svētki Smiltenes pilsētas
kapos  19.jūlijā plkst.11.00, 

Meža kapos plkst.13.00. 
Svecīšu vakars 26.septembrī.
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Smiltenes novada dome 2015.gada 1.jūlijā Pils ielā 2, Smil-
tenē, Smiltenes novadā, Smiltenes novada domes sēžu zālē
2.stāvā, rīko pašvaldības nekustamo īpašumu mutisku izsoli ar
augšupejošu soli:

Plkst. 13.30 pašvaldības nekustamā īpašuma – „Lazdiņu pils“, Va-
riņu pagastā, Smiltenes novadā, (kadastra numurs 9490 004 0090),
mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vie-
nības ar kadastra apzīmējumu 9490 004 0126 0,9 ha platībā, dzī-
vojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 9490 004 0090 001 un kūts
ar kadastra apzīmējumu 9490 004 0090 002.

Izsoles objekta sākumcena noteikta 5000,00 euro (pieci tūkstoši
euro un 00 centi). 

Maksājumi par objektu veicami 100% euro. Nosolītājam sava
piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma
naudu, jāsamaksā ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc izsoles dienas.

Plkst. 14.30 pašvaldības nekustamā īpašuma – „Ambulance“,
Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9458 008
0060, atkārtotu trešo mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Nekusta-
mais īpašums - „Ambulance“, Grundzāles pagastā, Smiltenes no-
vadā, (kadastra numurs 9458 008 0060), kas sastāv no vienas zemes
ar kadastra apzīmējumu 9458 008 0060 0.111 ha platībā un dzīvo-
jamās mājas 149.8 m2.

Izsoles objekta sākumcena – 9050,00 euro (deviņi tūkstoši piec-
desmit euro).

Maksājumi par objektu veicami 100% euro saskaņā ar izsoles
noteikumos noteikto kārtību. Nekustamais īpašums tiek pārdots uz
nomaksu, samaksu veicot 3 (trīs) gadu laikā no pirkuma līguma no-
slēgšanas brīža.

Plkst. 15.30 pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma
Nr.1, kas atrodas „Priednieki 2“, Palsmanē, Palsmanes pagastā,
Smiltenes novadā, kadastra numurs 9474 900 0083, atkārtotu mu-
tisku 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 sākumcena noteikta 5640,00 euro (pieci
tūkstoši seši simti četrdesmit euro un 00 centi). 

Maksājumi par objektu veicami 100% euro. Nosolītājam sava
piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma
naudu, jāsamaksā ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc izsoles dienas.

Plkst. 16.30 pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma
Nr.1, kas atrodas „Kalnamuiža 30“, Kalnamuižā, Smiltenes pagas-
tā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9480 900 0125, atkārtotu
trešo mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Atsavināmais nekustamais
īpašums sastāv no atsevišķa vienas istabas dzīvokļa ar kopējo pla-
tību 30,8 m2, kopīpašuma 308/1736 domājamās daļas no būves (ka-
dastra apzīmējums 9480 006 0201 001) un 308/1736 domājamās
daļas no kopīpašumam piesaistītā zemes gabala (kadastra apzīmē-
jums 9480 006 0201) ar kopējo platību 0,0884 ha.

Izsoles objekta nosacītā cena un izsoles sākumcena noteikta
2800,00 euro (divi tūkstoši astoņi simti euro un 00 centi). Maksā-
jumi par objektu veicami 100% euro saskaņā ar izsoles noteikumos
noteikto kārtību. Nekustamais īpašums tiek pārdots uz nomaksu,
samaksu veicot 3 (trīs) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas
brīža.

Smiltenes novada dome 2015.gada 2.jūlijā Pils ielā 2, Smil-
tenē, Smiltenes novadā, Smiltenes novada domes sēžu zālē
2.stāvā, rīko pašvaldības nekustamo īpašumu mutisku izsoli ar
augšupejošu soli:

Plkst. 10:00 pašvaldības nekustamā īpašuma – „Krejotava”, Bil-
skas pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9444 004 0351,
mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Atsavināmais nekustamais īpa-
šums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9444
004 0351 0,26 ha platībā un dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmē-
jumu 9444 004 0351 001. Izsoles objekta sākumcena noteikta
3050,00 euro (trīs tūkstoši piecdesmit euro). Maksājumi par objek-
tu veicami 100% euro. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā
summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā ne
vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc izsoles dienas.

Plkst. 11.00 pašvaldības nekustamā īpašuma – „Veclazdiņi”,
Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9458 008
0306, mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Atsavināmais nekustamais
īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
9458 008 0305 0,.4430 ha platībā un būves ar kadastra apzīmējumu
9458 008 0160 003. Izsoles objekta sākumcena noteikta 2000,00
euro (divi tūkstoši euro). Maksājumi par objektu veicami 100%
euro saskaņā ar izsoles noteikumos noteikto kārtību. Nekustamais
īpašums tiek pārdots uz nomaksu, samaksu veicot 2 (divu) gadu
laikā no pirkuma līguma noslēgšanas brīža.

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, Smilte-

nes novadā, Kancelejas nodaļā darba dienās no plkst. 9:00 līdz
12.00 un no 13.00 līdz 17.00 līdz 2015.gada 30.jūnijam plkst.17.00.

„Smiltenes novada dome 2015.gada 3.jūlijā plkst. 9.00 Pils
ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā, Smiltenes novada domes
sēžu zālē 2.stāvā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes
starpgabala „Veclazdiņi”, Variņu pagastā, Smiltenes novadā,
kadastra numurs 9490 004 0130, mutisku izsoli ar augšupejošu
soli.

Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vie-
nības ar kadastra apzīmējumu 9490 004 0128 0,1546 ha platībā.

Izsoles objekta sākumcena noteikta 950,00 euro (deviņi simti
piecdesmit euro).

Maksājumi par objektu veicami 100% euro saskaņā ar izsoles
noteikumos noteikto kārtību.

Nekustamais īpašums tiek pārdots uz nomaksu, samaksu veicot
1 (viena) gada laikā no pirkuma līguma noslēgšanas brīža.

Izsolei var pieteikties tikai personas, kuru īpašums reģistrēts ze-
mesgrāmatā un kam ir vismaz viena kopēja robeža ar zemes starp-
gabalu „Veclazdiņi”, Variņu pagastā, Smiltenes novadā.

Ja izsolei izsludinātajā termiņā tiks saņemts viens iesniegums
no personas, kurai ir šādas tiesības, tad izsole netiks rīkota, un ar
šo personu tiks slēgts pirkuma līgumu par nosacīto cenu.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai dalībai
izsolē jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā
LV75UNLA0050014255591, banka: AS „SEB banka”, kods UN-
LALV2X:

izsoles reģistrācijas maksa 25,00 euro (divdesmit pieci euro) ar
maksājuma mērķi „Reģistrācijas maksa īpašuma „Veclazdiņi”, Va-
riņu pagastā, izsolei”; 

nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta nosacītās cenas
– 95,00 euro (deviņdesmit pieci euro) ar maksājuma mērķi „No-
drošinājuma maksa īpašuma „Veclazdiņi”, Variņu pagastā, izsolei”.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv un Smil-
tenes novada domē Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Kan-
celejas nodaļā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00
līdz 17.00. 

Par nekustamā īpašuma izsolāmās mantas apskates vietu un
laiku sazināties ar Variņu pagasta pārvaldes vadītāju
mob.tālr.29132721.

Izsoles dalībnieku reģistrācija saskaņā ar izsoles noteikumiem
tiek veikta Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smil-
tenes novadā, Kancelejas nodaļā darba dienās no plkst. 9:00 līdz
12.00 un no 13.00 līdz 17.00 līdz 2015.gada 2.jūlijam plkst.16.00.

„Smiltenes novada dome 2015.gada 3.jūlijā plkst. 9:30, Pils
ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā, Smiltenes novada domes
sēžu zālē 2.stāvā, rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes
starpgabala „Upītes”, Variņu pagastā, Smiltenes novadā, ka-
dastra numurs 9490 004 0129, mutisku izsoli ar augšupejošu
soli.

Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vie-
nības ar kadastra apzīmējumu 9490 004 0127 0,17 ha platībā.

Izsoles objekta sākumcena noteikta 950,00 euro (deviņi simti
piecdesmit euro).

Maksājumi par objektu veicami 100% euro saskaņā ar izsoles
noteikumos noteikto kārtību.

Nekustamais īpašums tiek pārdots uz nomaksu, samaksu veicot
1 (viena) gada laikā no pirkuma līguma noslēgšanas brīža.

Izsolei var pieteikties tikai personas, kuru īpašums reģistrēts ze-
mesgrāmatā un kam ir vismaz viena kopēja robeža ar zemes starp-
gabalu „Upītes”, Variņu pagastā, Smiltenes novadā.

Ja izsolei izsludinātajā termiņā tiks saņemts viens iesniegums
no personas, kurai ir šādas tiesības, tad izsole netiks rīkota, un ar
šo personu tiks slēgts pirkuma līgumu par nosacīto cenu.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai dalībai
izsolē jāiemaksā Smiltenes novada domes norēķinu kontā
LV75UNLA0050014255591, banka: AS „SEB banka”, kods UN-
LALV2X:

izsoles reģistrācijas maksa 25,00 euro (divdesmit pieci euro) ar
maksājuma mērķi „Reģistrācijas maksa īpašuma „Upītes”, Variņu
pagastā, izsolei”; 

nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta nosacītās cenas
– 95,00 euro (deviņdesmit pieci euro) ar maksājuma mērķi „No-
drošinājuma maksa īpašuma „Upītes”, Variņu pagastā, izsolei”.

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv un Smil-
tenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Kan-
celejas nodaļā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00
līdz 17.00. 

Par nekustamā īpašuma izsolāmās mantas apskates vietu un
laiku sazināties ar Variņu pagasta pārvaldes vadītāju
mob.tālr.29132721.

Izsoles dalībnieku reģistrācija saskaņā ar izsoles noteikumiem
tiek veikta Smiltenes novada domē Dārza ielā 3, Smiltenē, Smilte-
nes novadā, Kancelejas nodaļā darba dienās no plkst. 9.00 līdz
12.00 un no 13.00 līdz 17.00 līdz 2015.gada 2.jūlijam plkst.16.00.”

IzsolesAkcija beigusies.
Kā atkritumus
apsaimniekot

ikdienā?
Launkalnes pagasta pārvalde sadar-

bībā ar SIA „ZAAO“, maija sākumā
nodrošināja iedzīvotājiem iespēju bez
maksas atbrīvoties no lielgabarīta at-
kritumiem. Kopumā tika nodoti 47 m3
mājsaimniecībās radušies lielgabarīta
atkritumi – skapji, plaukti, matrači,
krēsli, paklāji, u.tml.

Minētā akcija tika rīkota, lai līdz mi-
nimumam samazinātu iespēju, ka liel-
gabarīta atkritumi tiek neatļauti novie-
toti pie svešiem konteineriem, dedzi-
nāti pilsētvidē vai aizvesti uz tuvējiem
mežiem, kas diemžēl ik pa laikam
tomēr tiek novērots.

SIA „ZAAO“ atgādina, ka piedāvā
plašu pakalpojumu klāstu, kurus iz-
mantojot, iespējams atbrīvoties no ne-
vajadzīgām lietām ikdienā. Klientu
konsultanti, izvērtējot mājsaimniecībā
radušos atkritumu veidus un apjomu,
vienmēr ieteiks izdevīgāko un ērtāko
veidu, kā no atkritumiem atbrīvoties.

Pirmkārt, kā to paredz pašvaldības
saistošie noteikumi, katram ēkas īpaš-
niekam ir jānoslēdz līgums par sadzī-
ves atkritumu regulāru izvešanu no
īpašuma. Klientam ir iespēja izvērtēt
ikdienas atkritumu apjomu un pieteikt
nepieciešamo konteineru tukšošanas
grafiku. ZAAO nodrošina iespēju kon-
teinera tukšošanas grafikā izdarīt iz-
maiņas, ja tomēr rodas vairāk vai
mazāk atkritumi kā iepriekš plānots. 

Otrkārt, jāatceras, ka sadzīves atkri-
tumu konteinera ātru piepildīšanos var
novērst, izmantojot šķirošanas iespē-
jas. Smiltenes novadā ir nodrošināta
plaša otrreizējai pārstrādei derīgu ma-
teriālu bezmaksas nodošanas infras-
truktūra – EKO laukums (pieņem pu-
deļu un burku stiklu, logu stiklu, papī-
ru, polietilēnu, metālu, sadzīves elek-
trotehniku, krāsu bundžas, luminiscen-
tās lampas, baterijas, akumulatorus,
riepas, eļļas filtrus, koka paletes) un
EKO punkti (papīra, PET pudeļu, sa-
dzīves ķīmijas un kosmētikas iepako-
juma, metāla, kā arī pudeļu un burku
stikla nodošanai). Adreses var noskaid-
rot www.zaao.lv vai zvanot
t.64281250. 

Lielgabarīta akcijas laikā daudzi ie-
dzīvotāji uz lielizmēra konteineriem
veda nolietotu sadzīves elektrotehniku,
tomēr vēlamies atgādināt, ka nav vaja-
dzības gaidīt speciālu akciju, jo ir ie-
spēja pieteikt bezmaksas elektrotehni-
kas savākšanu no mājsaimniecībām,
darba dienās zvanot ZAAO pa tālr.
26132288 vai nogādāt to bezmaksas
pieņemšanai EKO laukumā Smiltenē,
Limbažu ielā 8.

Ja tiek veikts remonts vai plānota,
piemēram, pagraba, šķūnīša tīrīšana,
iesakām konsultēties ZAAO nestan-
darta atkritumu savākšanas nodaļā
(tālr. 29225862). Jums ieteiks piemē-
rotāko risinājumu šo atkritumu savāk-
šanai – piedāvājot liela izmēra kontei-
nerus vai maisus būvgružu nodošanai,
kā arī informēs par iespēju remonta
laikā radušos atkritumus nogādāt EKO
laukumā. Nevajadzīgās lielizmēra lie-
tas – matračus, skapjus, gultas, krēslus,
paklājus un citas – arī ikdienā iespē-
jams nodot šķiroto atkritumu nodoša-
nas laukumā.

Zane Leimane,
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību

speciāliste
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Pēdējos gados Smiltenes no-
vada Pašvaldības policija aktīvi
iesaistās zivju resursu aizsardzī-
bā. Šogad pašvaldība iesniedza
ne tikai projektu par zivju resursu
aizsardzību, bet arī par izpēti un
zivju resursu pavairošanu. Zivju
fonda padome 2015.gada 24.ap-
rīļa sēdē pieņēma lēmumu apstip-
rināt Smiltenes novada domes ie-
sniegtos projektus.

Projekta „Zivju resursu pavai-
rošana Smiltenes novada ezeros”
mērķis ir palielināt un atjaunot
zivju resursus Smiltenes novada
ezeros, un radīt pamatu licenzētās
makšķerēšanas ieviešanai un piln-
veidot aktīvā tūrisma attīstību.
Projekta ietvaros Tepera ezerā tiks
ielaisti 2000 zandartu mazuļu, sa-
vukārt Bilskas ezerā tiks palieli-
nāts zivju resurss ar 1500 līdaku
mazuļiem. Projekta kopējās plāno-
tās izmaksas ir 980,00 EUR (devi-
ņi simti astoņdesmit eiro 00 centi),
Zivju fonda līdzfinansējums ir
100% no projekta attiecināmajām
izmaksām. Projektu plānots īste-
not līdz 2015.gada oktobrim.

Projekta „Zivsaimnieciskās
ekspluatācijas noteikumu izstrāde
Smiltenes novada ūdenstilpēm”
mērķis ir veicināt zivsaimniecī-
bas attīstību Smiltenes novadā,
izstrādājot zivsaimnieciskās eks-

pluatācijas noteikumus Tepera
ezeram, Vidussezeram, Bilskas
ezeram un Blomes ezeram. Pro-
jekta kopējās plānotās izmaksa ir
2349,48 EUR (divi tūkstoši trīs
simti četrdesmit deviņi eiro 48
centi), Zivju fonda līdzfinansē-
jums ir 100% no projekta attieci-
nāmajām izmaksām, kas ir
2134,88 EUR (divi tūkstoši viens
simts trīsdesmit četri eiro 88
centi). Pašvaldības līdzfinansē-
jums sastāda 214,60 EUR (divi
simti četrpadsmit eiro 60 centi).
Projektu plānots īstenot līdz
2015.gada novembrim.

Projekta „Zivju resursu aizsar-
dzības pasākumi Smiltenes nova-
dā” mērķis ir zivju resursu aizsar-
dzība un maluzvejniecības sama-
zināšana Smiltenes novada
ūdenstilpēs, pilnveidojot mate-
riāltehnisko nodrošinājumu un
piesaistot papildus cilvēku resur-
sus nārsta laikā. Projekta ietvaros
tiks iegādāta viena eholote un
kvadracikls, kā arī ūdenstilpju uz-
raudzībā tiks piesaistīti Zemes-
sardzes darbinieki. Projekta ko-
pējās plānotās izmaksas ir
15720,00 EUR (piecpadsmit tūk-
stoši septiņi simti divdesmit eiro
00 centi), Zivju fonda līdzfinan-
sējums ir 89% jeb 13990,80 EUR
(trīspadsmit tūkstoši deviņi simti

deviņdesmit eiro 80 centi) un paš -
valdības līdzfinansējums 11% jeb
1729.20 EUR (viens tūkstotis
septiņi simti divdesmit deviņi
eiro 20 centi). Projektu plānots īs-
tenot līdz 2015.gada novembrim.

Projekta „Zivju resursu aizsar-
dzības pasākumi Vecpalsas upē
Grundzāles pagastā” mērķis ir
zivju resursu aizsardzības nolū-
kos izveidot hidroloģisko staciju
Vecpalsas upes krastā, lai regulāri
un efektīvi novērotu upes ūdens
kvalitāti aiz dolomīta karjera
ūdens izlaides vietas, tādā veidā
veicinot dabas un bioloģiskās
daudzveidības saglabāšanu un
aizsardzību. Projekta kopējās plā-
notās izmaksas ir 15000,00 EUR,
Zivju fonda līdzfinansējums ir
89% jeb 13350,00 EUR ( trīspad-
smit tūkstoši trīs simti piecdesmit
eiro 00 centi) un pašvaldības līdz-
finansējums 11% jeb 1650,00
EUR (viens tūkstotis seši simti
piecdesmit eiro 00 centi). Projek-
tu plānots īstenot līdz 2015.gada
novembrim.

Plašāku informāciju par pro-
jektu realizāciju var apskatīt paš -
valdības mājas lapā www.smilte-
ne.lv sadaļā „Projekti“.

Lita Kalniņa,
Attīstības un plānošanas

nodaļas projektu vadītāja 

Apstiprināti četri Zivju fonda projekti

Ar 2015.gada 1.janvāri valsts finansē jaunus so-
ciālās rehabilitācijas pakalpojumus:

1.sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vardarbībā
cietušiem pilngadīgiem cilvēkiem;
2.sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vardarbību vei-
kušiem cilvēkiem.

Abu minēto pakalpojumu sniegšanu paredz:
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma

13. panta pirmās daļas 3.1 un 11.punkts.2014.gada
23.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.790 „So-
ciālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no
vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilnga-
dīgām personām” (turpmāk  - noteikumi). 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbīgas
uzvedības mazināšanai (pakal po jums  vardarbību vei-
kušiem cilvēkiem)

Vardarbību veikušiem pilngadīgiem cilvēkiem tiek
sniegti pakalpojumi (turpmāk – vardarbīgas uzvedības
mazināšanas pakalpojums), kuru mērķis ir novērst vai
mazināt turpmākus vardarbības riskus, kā arī ir palīdzēt
vardarbību veikušam pilngadīgam cilvēkam apzināt fi-
ziskās un psiholoģiskās vardarbības pielietošanas sekas
un mazināt vardarbības izpausmes pret apkārtējiem (ģi-
menē partneri, bērniem u.c. iespējams arī citiem pieau-
gušiem cilvēkiem). Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
sniedz bez izmitināšanas sociālās rehabilitācijas pakal-
pojuma saņemšanas laikā iespējami tuvu dzīvesvietai.
Pakalpojuma sniedzēja uzdevumi ir - klienta iekšējās
motivācijas veidošana pārmaiņas īstenošanai un pārmai-
ņu īstenošanas apņemšanās nostiprināšana.

Grupas terapijas vai individuālo konsultāciju mērķis
ir panākt, ka:

cilvēks atpazīst un apzinās savu vardarbīgo uzvedību
kā nepieņemamu un nosodāmu,

cilvēks ir motivēts un spēj uzņemties atbildību par
savu uzvedību, lai nenodarītu pāri citiem cilvēkiem,

cilvēks maina ierastās saskarsmes veidus, izmanto
dusmu pārvarēšanas spējas, nepielietojot pret citiem vēr-
stu agresiju.

Vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojumu
var pieprasīt cilvēks:

pret kuru uzsākta administratīvā pārkāpuma lietve-
dība par administratīvā pārkāpuma izdarīšanu, kas sais-
tīts ar vardarbību, vai kriminālprocess par noziedzīga
nodarījuma izdarīšanu, kas saistīts ar vardarbību vai var-
darbības piedraudējumu;

par kuru valsts vai pašvaldības policijas, sociālā die-
nesta vai bāriņtiesas rīcībā ir informācija, ka cilvēks iz-
turējies vardarbīgi vai izteicis draudus pielietot vardar-
bību;

kurš baidās, ka viņš varētu izturēties vardarbīgi, vai
atzīst, ka ir veicis vardarbību. 

Vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpoju-
mu administrē Labklājības ministrija. Publisko ie-

pirkumu procedūrā izvēlēts pakalpojumu sniedzējs or-
ganizē pakalpojuma sniegšanu, piesaista speciālistus,
organizē pakalpojuma saņēmēju grupas, sniedz indivi-
duālās konsultācijas. Pārskatus par vardarbīgas uzvedī-
bas mazināšanas pakalpojuma sniegšanu, to sniegšanas
termiņus un kārtību nosaka ministrijas un pakalpojumu
sniedzēja līgumā. Līdz ar to sociālais dienests pieņem
iesniegumu no pakalpojuma pieprasītājiem, organizē at-
zinuma sniegšanu pakalpojuma piešķiršanai un pieņem
lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu. Par pieņemto lē-
mumu informē iesniedzēju un  pakalpojuma sniedzēju.
Tā kā grupās komplektējami cilvēki ar līdzīga rakstura
problēmām, veidojot cilvēku grupas, kas saņem pakal-
pojumu, pakalpojuma sniedzējs var apvienot dažādu
paš valdību iedzīvotājus vienā grupā.

Lai Smiltenes novadā ar šā gada novembri būtu pie-
ejams vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojums,
tad no 17. marta līdz 21. aprīlim reizi nedēļā  uz Rīgu
mācīties devās divi Smiltenes novada speciālisti –
mag.psych. psiholoģe Dace Gailīte un sociālā darbiniece
ģimenēm ar bērniem Arnita Freiberga, lai apgūtu teorē-
tiskās zināšanas darbam ar vardarbību veikušām perso-
nām. Apmācības topošajām grupas vadītājām organizēja
„Mācību centrs MKB”. Šajā gadā apmācības varēja ap-
meklēt desmit speciālisti no visas Latvijas. Šobrīd, kopš
6. maija mūsu novada abas speciālistes ir praksē un vada
16. nodarbību ciklu Smiltenes ģimenes un atbalsta cen-
trā 7 personām no mūsu novada, kuri ir atzinuši sevi par
varmākām. Rudenī abas speciālistes pēc veiksmīgas
prakses saņems sertifikātu, lai varētu sniegt kvalitatīvu
valsts finansētu jaunu sociālās rehabilitācijas pakalpo-
jumu vardarbību veikušiem cilvēkiem Smiltenes novadā
un apkārtējos novados. Grupu terapijas nodarbības pa-
redzētas cilvēkiem, kuriem ir nepieciešams 

papildināt zināšanas savstarpēju veselīgu attiecību
veidošanas psiholoģijā, 

izzināt un izprast savu grūtību cēloņus un to novēr-
šanas iespējas, 

mācīties atpazīt savu izturēšanos – savas reakcijas,
sajūtas, emocijas un domas, kas izraisa nevēlamu uzve-
dību partnerattiecībās,

mācīties uzņemties atbildību par savām reakcijām un
attieksmēm partnerattiecībās, nepieļaujot vardarbības
izpausmes.

Grupā dalībnieki satiek citus cilvēkus, kuriem ir lī-
dzīgas grūtības. Tas dod iespēju paraudzīties uz sevi it
kā no malas, un, palīdzot citiem grupas dalībniekiem,
risināt arī savas grūtības.

,,Katram ir iespēja uzlabot partnerattiecību kvalitāti, 
mainot savas attieksmes un uzvedību”.

Arnita Freiberga, Sociālā dienesta darbiniece dar-
bam ar ģimenēm un bērniem

Sociālais dienests uzsāk jaunu 
pakalpojumu Smiltenes novadā

Pamatojoties uz Ģenētiski
modificēto organismu aprites li-
kuma 22.panta ceturto daļu,
Smiltenes novada domei ir no-
doms uz 5 (pieciem) gadiem
Smiltenes novada administratī-
vajā teritorijā noteikt aizliegumu
ģenētisko modificēto kultūraugu
audzēšanai.

Saskaņā ar iepriekš norādīto
un Smiltenes novada domes
2015.gada 27.maija lēmumu
Nr.8, 6.§. “Par nodomu noteikt
aizliegumu ģenētiski modificēto
kultūraugu audzēšanai Smiltenes
novada teritorijā”  sabiedrība tiek
uzaicināta izteikt viedokļus,
priekšlikumus un iebildumus par

aizlieguma noteikšanu ģenētiski
modificēto kultūraugu audzēša-
nai Smiltenes novada administra-
tīvajā teritorijā līdz 2015.gada
12.jūlijam, aizpildot aptaujas an-
ketu, kas pieejama pašvaldības
administratīvajā ēkā Dārza ielā 3,
Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-
4729, Smiltenes novada pašvaldī-
bas pagastu pārvaldēs vai
www.smiltene.lv.

Iebildumu neiesniegšana no-
teiktajā termiņā tiks uzskatīta
par piekrišanu aizlieguma no-
teikšanai.

Sanita Mickeviča,
Smiltenes novada domes

juriste

Paziņojums par nodomu
noteikt aizliegumu 

ģenētiski modificēto
kultūraugu audzēšanai

Smiltenes novada pašvaldī-
ba, Cēsu novada pašvaldība un
Valmieras pilsētas pašvaldība
turpina iesākto un tiekas, lai
diskutētu par iespējamo sadar-
bību. 4.jūnijā Valmieras pilsē-
tas pašvaldībā notika pašvaldī-
bu pārstāvju – vadības un so-
ciālo dienestu vadītāju, tikša-
nās un sarunas par sadarbību
sociālajā jomā.

Pēc pirmās pašvaldību tikša-
nās tika nolemts, ka notiks paš -
valdību pārstāvju tikšanās un dis-
kusijas par iespējamām sadarbī-
bas jomām, lai identificētu kopī-
gās iezīmes un dalītos pieredzē.
Arī šodien pašvaldības tikšanās
mērķis bija diskutēt un dalīties
pieredzē par sociālās jomas jau-
tājumiem un iespējamo sadarbī-
bu, lai veicinātu pašvaldību iz-
augsmi un pakalpojumu nodroši-
nājumu.

Smiltenes novada Sociālā die-
nesta vadītāja Anita Šteinberga:
„Šādas tikšanas ir ļoti būtiskas, jo
dod iespēju Sociālo dienestu va-

dītājiem dalīties pieredzē par so-
ciālo darbu un pakalpojumu pie-
ejamību. Varējām diskutēt par
problēmām, ar kurām saskara-
mies ikdienas darbā un identificēt
kopīgās lietas, kā arī iezīmējās ie-
spējamās sadarbības formas un
kā strādāt, lai attīstītu un pilnvei-
dotu Sociālo dienestu darbu un
pakalpojumus pašvaldību un no-
vada iedzīvotājiem”.

Iepriekš notikušas tikšanās un
diskusijas par iespējamo sadar-
bību un konkrētāk par izglītības
jautājumiem. Smiltenes novada
domes priekšsēdētājs Gints Ku-
kainis atzīst, ka Smiltenes nova-
da pašvaldības, Cēsu novada
paš valdības un Valmieras pilsē-
tas pašvaldības sadarbība ir bū-
tiska, jo, kopā strādājot un atro-
dot sadarbības iespējas, veiksmī-
gi izdosies sasniegt plānoto un
sekmēt pašvaldību un novadu iz-
augsmi.

Arita Smalkā-Boriseviča,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Diskutē par sadarbību
sociālajā jomā

14.maijā Smiltenes novada
domes pārstāvji tikās ar Vides
aizsardzības un reģionālās attīstī-
bas ministrijas pārstāvjiem, lai
diskutētu par pašvaldības plāno-
tajiem investīciju projektiem un
iespējām to finansēšanā.

Tikšanās laikā tika diskutēts
arī par ministrijas sadarbību ar
pašvaldībām un aktualitātēm paš -
valdību sistēmas attīstībā, kā arī
notika plānoto investīciju projek-
tu teritoriju apskate.

Smiltenes novada domes
priekšsēdētājs Gints Kukainis:
„Analizējam iespējas un cenša-
mies apgūt ES struktūrfondu fi-
nansējumu, lai realizētu novada
iedzīvotājiem svarīgus projektus.
Būtiski nodrošināt novada iedzī-
votājiem sakārtotu infrastruktūru

un kvalitatīvu dzīves vidi. Līdz
šim esam veiksmīgi realizējuši
dažādus projektus.”

No VARAM tikšanās piedalī-
jās Valsts sekretāra vietniece re-
ģionālās attīstības jautājumos
Ilona Raugze, Pašvaldību depar-
tamenta direktors Aivars Drau-
diņš, Pašvaldību departamenta
direktora vietnieks, Pašvaldību
sistēmas attīstības nodaļas vadī-
tājs Arnis Šults, Pašvaldību de-
partamenta Pašvaldību pārrau-
dzības un metodikas nodaļas ve-
cākā eksperte Dzintra Muzikante
un Reģionālās politikas departa-
menta direktors Raivis Brem-
šmits.

Arita Smalkā-Boriseviča,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Diskutē par pašvaldības
plānotajiem investīciju

projektiem
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Mīļi, silti, vienkārši un skaisti
svētki tika aizvadīti 29.maija vaka-
rā Brantu muižā, jeb vecajā Brantu
skoliņā. „Tieši pirms sešiem ga-
diem, šajā pašā dienā, pašvaldība
nolēma, ka šai mazajai skoliņai jā-
beidz eksistēt kā skolai. Šodien es
esmu ļoti lepna, ka pēc tik liela
laika sprīža mēs varam atkal atvērt
vecās skolas jeb muižas durvis un
palūkoties – kas skolā notiek. Var-
būt par visiem kopā – ar pašdarbī-
bas kolektīviem, ar Brantu iedzī-
votājiem, un, protams, pašvaldības
atbalstu, varam izlolot kādu skaistu
un reālu sapni, lai muiža nestāvētu
tukša un pamesta,”  tā muižas at-
vēršanas svētkos klātesošos uzru-
nāja apvienotā Smiltenes un Bran-
tu pagasta pārvaldes vadītāja Mā-
rīte Trijere.

Svētki tiešām bija izdevušies.
Par to liecināja gan brantēniešu,
gan Brantu viesu smaids un patei-
cības vārdi. Svētki noritēja nefor-
mālā gaisotnē – plkst.20.00 tika
uzrunāti klātesošie -kāpēc šodien
esam visi sapulcējušies. Tālāk se-
koja neliels stāstījums par muižas
vēsturi, kas tajā ir valdījis, kā
muiža pārpirkta, par skolu, kādi
direktori tajā ir strādājuši, un vis -
interesantākais fakts – tieši skolā
sākusies Brantu pašdarbība. Se-
najos laikos Brantu teātris šajā
skoliņā kā pirmo teātra izrādi ir
uzvedis lugu „Trīnes grēki”. Un
arī šo svētku – Brantu muižas at-
vēršanas vakarā - Gitas Skadiņas

vadībā tagadējais Brantu teātris
uzveda „Trīnes grēkus”. Intere-
santi – ka šīs lugas pirmos divus
cēlienus vakara gaitā varēja no-
skatīties mēģinājuma variantā!

Vakars tika sildīts ar lielu
ugunskuru muižas priekšā un
gardu zupu muižas parkā. Turpat
muižas pagalmā prieku raisīja
daudzie pašdarbības kolektīvi, ka
šajā vakarā ne tikai paši uzstājās,
bet arī iesaistīja skatītājus –
„Kantrī ritmi” Edītes Laures va-
dībā, „Smiltesele” Ženijas Dau-
dzietes vadībā, „Sanācēji” Andas
Kalniņas vadībā, „Vējiem līdz”
Ausmas Laganovskas vadībā, uz-
stājās brantēnietis Jānis Puntulis
un viņa Rīgas draugi – Silvestrs
un Agris, kā viņi paši saka – puiši
no meža. Sanākušos ar jauku deju
„Vāverīte ezim teic” priecēja šar-
mantās vāveres un smaidīgie eži.
Kā mūzikas operators un dīdžejs
šajā vakarā bija Juris Krūze, gais-
motājs Vitauts Celms.

Muiža atkal elpo! Par to varēja
pārliecināties katrs, kurš bija un
baudīja svētku gaisotni. Uz veca-
jām tāfelēm bija atstāti jauki no-
vēlējumi, un viens no brīnišķīgā-
kajiem: ”Sveika skola! Tāda sa-
jūta it kā šajās telpās būtu atstāts
kāds savāds dārgums…..” jeb
„Sveika skoliņ! Te viss ir okey!”

Ļoti lielu paldies sakām Abula
lauku partnerības galvenajai
koordinatorei Svetai Rozītei, jo
tieši viņa bija tā, kas iekustināja

muižas atvēršanas svētkus. Patei-
coties Svetai, mums tagad ir ļoti,
ļoti daudz ideju saistībā ar muižu.
Paldies tehniskajiem palīgiem
Zintai, Viesturam, Jānim un Ilzei.
Paldies Jānim Puntulim ar savu
komandu – Smiltenes mākslinie-
ku apvienībai (garšīgajiem priežu
skuju un kaņepju dzērieniem,
sveču liešanu un bungu grebša-
nu). Paldies brantēniešiem - Dun-
cīšu ģimenei par atsaucību svētku
tapšanas laikā un Guntaram Kun-
dziņam par ugunskuru. Paldies
Brantu pagasta vēstures izzinātā-
jai un stāstniecei Laimai Klāvai.
Brantēniete Ramona atzīst: „Ie-
dvesmojoši svētki! Tagad gribē-
tos, lai arī turpmāk šajā muižā no-
tiek svētki, teātra izrādes, pensio-
nāru pēcpusdienas un citi svētki”.
Lai visiem mums tas izdodas, jo
darot kopā – var paveikt lielas lie-
tas! Uz tikšanos!

Ieva Klāva-Bunga, 
apvienotā Smiltenes un Brantu

pagasta kultūras darba 
organizatore

Skaisti un vienkārši svētki 
Brantu muižā

16. maijā aizvadīta jau 6. Mu-
zeju nakts Kleperu meža, medī-
bu un senu lietu muzejā - privāt-
kolekcijā. Ja pirmajās sēdējām
bez īpašas reklamēšanās, tikai
savējie vien, izbaudot skaisto
maija vakaru, tad neparastākas ir
bijušas nākamās:

2012. gadā bija Zilā - Jūras
tēma, kad meklējām un atradām
vietējos jūras braucējus, zēģelē-
jām buru laivu mājas dīķi, gata-
vojām un peldinājām mazos ku-
ģīšus un skaidrojām vientuļās
zeķes fenomenu. Skanēja dzies-
mas, teicieni un sakāmvārdi par
jūru un jūrniekiem.

2013. gadā bija Zaļā – Meža
tēma, sagaidot viesus mežsargu
tērpos. Viesi mērīja koku garu-
mu un resnumu, noteica kokus,
pētīja ķērpjus un noteica gaisa
tīrību, stiprākie varēja izmēģi-
nāt senos mežinieku darbarīkus,
patrenēties baļķu mizošanā un
vērīgumā dažādos muzeja uzde-
vumos.

Pagājušajā gadā bija Sarkanā
– Dzintara tēma, kad vilkām ārā
vecmāmiņu un māmiņu dzintara
kolekcijas – paši savu un izpa-
līdzēja arī draudzene Evita, uz-
aicinājām arī kādreizējo dzinta-
ra rotu darinātāju Helmutu ar
savu kolekciju. Launkalnes
Anemones palīdzēja izdziedāt
sarkanās dzintara dziesmas. Ko-
pīgi gleznojām, veidojām, atpa-
zinām īsto un neīsto dzintaru,
iepazinām dzintaru kā dakteri
un meklējām sarkano un dzinta-
ru muzejā. Tā bija arī mūsu mu-
zeja 15. gada diena.

Atzīmējot Raiņa un Aspazijas
150. jubileju un viņu mūžīgos
ceļojumus gan realitātē, gan fan-
tāzijās, šogad par moto izvēlējā-
mies “Mazā sirmā kumeliņā jāj
pa ceļu pasaciņa… jeb visa
dzīve man viens ceļojums”.

Kā katru gadu arī šogad bija
simboliska ieejas biļete – jāuzrā-
da aksesuārs no bijuša vai sapņu
ceļojuma (iepriekš bija vientuļa
zeķe, dziesma par mežu, sarkana
krāsa vai dzintars tērpā). Mūs
ļoti pārsteidza launkalniete
Ināra, atbraukdama ar veselu
norvēģu troļļu ģimeni. Āra lape-
nē izlikām manu dažādu valstu
pastkartīšu kolekciju, ko esmu
pirkusi pati vai katru reizi, dodo-
ties kādā ceļojumā, man atsūta
dēls Andris un pārējie bērni.

Šogad meklējām dārgumu lādi
ar mazākajiem, kavējāmies ceļo-
jumu piedzīvojumos pie dārza
kamīna, izmēģinājām azartisku
ceļojumu Jena galda spēļu ko-
lekcijā un meklējām 25 kuģīšus
muzeja ekspozīcijā, lai saliktu
kādu ne tik zināmu Aspazijas tei-
cienu. To kopā ar mums paveica
apmeklētāji no Tukuma, Jūrma-
las, Alūksnes, Brantiem, Jaun-
piebalgas, Liepas, Smiltenes un
Launkalnes. Arī Rainis un Aspa-
zija savā aizņemtībā mūsu sētai
nepagāja garām un sagādāja vē-
līnajiem apmeklētajiem un
mums pašiem jautrus brīžus. 

Prieks, ka līdz šim esam luti-
nāti ar labu laiku, lai arī kāds ir
bijis rīts. Maija vēsumam ir arī
savas priekšrocības, mazāk ku-
kaiņu. Mēs Muzeju naktī ap-
meklētājus neskaitām simtos un
tūkstošos kā lielajos muzejos,
kur dažkārt nākas stāvēt garās
rindās, bet priecājamies un sa-
gaidām ikvienu. Dažiem tā ir
jau kļuvusi tradīcija, atgriezties
atkārtoti un atvest līdzi ģimeni
un draugus. Paldies mūsu drau-
giem – atbalsta grupai no Laun-
kalnes, kas mūs apciemo katru
gadu, un nenogurstošajiem lie-
lajiem un mazajiem palīgiem –
Raimondam un Rudītes ģime-
nei. Tikai pašā vakarā, gulēt
ejot, sešgadīgais Pauls atcerē-
jās, ka vēl taču aizmirsām uzde-
vumus ar īstā ceļotāja koferi.
Paldies arī jaunajiem palīgiem -
Dāvja klases biedriem Kristiā-
nam un Modrim.

Muzeju Naktis ir darba svētki
muzeju darbiniekiem. Šādi pasā-
kumi uzlādē, dod enerģiju un
idejas arī ikdienai. Kopš ir ie-
viestas kopīgas tēmas, ir intere-
santi, ko katrs atradīs, kādas ide-
jas piedāvās, lai cilvēki nevis
tikai izskrietu cauri muzejam,
bet aizkavētos, ar radošām dar-
bnīcām, dažādiem uzdevumiem
un pārsteigumiem ieraudzītu
kaut ko jaunu, paskatītos uz zi-
nāmo no citas puses. Prieks par
izvēli un piedāvājumu Muzeju
naktī arī mūsu novadā. Gaidīsim
ciemos ikvienu Mūsmājās, brau-
ciet, tikai neaizmirstiet par laika
apstākļiem atbilstošu apģērbu! 

Līga Klepere, 
Lejas Kleperu muzeja - pri-

vātkolekcijas saimniece

Maija nakts neparastais
mirklis

Maija nakts skrējiens
8. maijā  Smiltenē notika Smil-

tenes jauniešu domes rīkotais
Maija nakts skrējiens. Skrējiens
notika jau otro gadu pēc kārtas,
kas vienkopus pulcēja 19 koman-
das. Šogad trase tika veidota ar da-
žādiem pārsteigumiem un koman-
das nepilnus sešus kilometrus ga-
rajā trasē devās katra ar piecu mi-
nūšu intervālu. Starts tika dots
Smiltenes novada domes pagalmā
un skriešanas trase kopumā bija pa
visu pilsētu. Noslēgumā visi pul-
cējās Pilskalna pļavā, kur tika pa-
sniegti diplomi un balvas. 

Komandas bija padomājušas
par savu noformējumu un nosau-
kumu. Skrējiena laikā komandas
pildīja dažādus jautrus uzdevu-
mus, veidoja komandas karogu,
sacentās veiklībā un atjautībā. Uz-
devumi  bija gan komandu salie-

dējoši, gan atjautīgi, gan smieklīgi
un jautri. Šis skrējiens dalībniekos
raisīja pozitīvas emocijas.  

Vienu no uzdevumiem trasē
bija sagatavojuši skrējiena atbal-
stītāji SIA “ZAAO”, kur dalībnie-
ki atbildēja uz jautājumiem par
vidi un atkritumu apsaimniekoša-
nu. Šajā pārbaudījumā vislabākos
rezultātus guva komandas „Pīlā-
dzītes”, „Tie tur” un „Velpiņi”.

Kā iepriekšējā gadā tika vērtēts
komandu noformējums. Par labāk
noformētām komandām tika atzī-
tas „Pīlādzītes“, „Kleopatras“,
„3Omes un Blondīne“. 

Komandu skrējiena laiki: 
Silva 0:55
Smurfi 1:12
Pīlādzītes 1:14
Elvēnam 18 1:16
Jenoti 1:10

Ugunsgrēks V2 1:07
Ašie melngalvji 1:20
Smiltenes bosi 1:12
Zemguss 1:10
Kleopatras 1:16
Žiglie Rikšotāji 1:20
Tie tur 1:10
Žubītes 1:10
3 omes un blondīne 1:22
Vienradži 1:59
Smiltenieši 1:21
Hektorizētie 1:05
Velpiņi 1:23
Douchebagi 1:14
Smiltenes jauniešu dome saka

lielu paldies visiem, kas piedalījās
Maija nakts skrējienā – Smiltenes
novada domei, dalībniekiem, palī-
giem pārbaudes punktos, SIA
“ZAAO” par atbalstu un uzdevu-
mu izveidi. 

Smiltenes Jauniešu dome 

Kultūra/Tūrisms

Noslēdzies XI Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētku
atlases skašu maratons visās kul-
tūrizglītības nozarēs un lepoja-
mies ar Smiltenes novada kolek-
tīvu paveikto un sasniegto.

Mūsu bērniem un jauniešiem,
saņemot liecību mācību gada bei-
gās, ailītē par ieguldīto darbu sava
vaļasprieka izkopšanā – dejojot,

dziedot, spēlējot teātri, muzicējot
orķestrī, zīmējot un veidojot –
būtu jāraksta vērtējums IZCILI!
Jo uz Svētkiem Rīgā dodas 19 ko-
lektīvi ar 609 dalībniekiem!

Dziesmu svētku nedēļa solās
būt spraiga – gan mēģinot, gan
koncertējot. 7.un 8. jūlijā turēsim
īkšķus par savējiem, jo Finālska-
tēs jāpiedalās gan mūsu Pūtēju or-
ķestrim, gan jauniešu korim
“Lido” un “Lido”studijai. 

Svētkiem cītīgi gatavojās un
pasākumos iesaistīsies Palsmanes
internātpamatskolas ansamblis. 

Smiltenes novads Svētku nedē-
ļā uzņems arī ciemiņus no Franci-
jas un Čehijas, kas atsaukušies uz-

aicinājumam iesaistīties dziesmu
un deju svētku aktivitātēs.

Svētku izskaņā 12.jūlija rītā
visi dalībnieki pulcēsies gājie-
nam, kas solās būt krāšņs un
jautrs. Ņemot vērā XI Latvijas
skolu jaunatnes Dziesmu un deju
svētku BURT(u) BURVĪBAS fi-
lozofiju, ir tapusi novada vizītkar-
te, kur katrs sakāmais vārds sākas
ar burtu “S”. Par to lielais paldies
mūsu dzejniecei Marikai Svīķei.

Pateicoties gribai, talantam un
lielajam darbam, būsim tur, kur
mums jābūt – Svētku virpulī pašā
vasaras viducī!

Inga Sīmane,
Smiltenes novada kordinatore

Dziedādami, dancodami...
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Gatavojoties jaunajai aktīvā
tūrisma sezonai, Smiltenes nova-
da Tūrisma informācijas centrs
(TIC) sadarbībā ar SIA “Sports
S” ir pabeidzis velomaršruta
“Apriteņo Smiltenes ezerus” (Nr.
115) marķēšanu dabā. 

Visa maršruta garumā ir izvie-
totas norādes - zīmes ar velo mar-
šruta numuru un virziena rādītāju,
kā arī, lai braucēji droši zinātu, ka
atrodas uz pareizā ceļa, ik pa lai-
kam uz kokiem ir uzkrāsots mar-
ķējums – oranžas krāsas līnija uz
balta fona. Lai brauciens būtu in-
teresantāks, pie vairākiem dabas
un kultūrvēsturiskajiem objek-
tiem izvietoti informācijas stendi
ar aprakstu latviešu un angļu va-
lodā, kā arī karte un informācija
par pašreizējo atrašanās vietu un
atlikušo distanci. 

“Apriteņo Smiltenes ezerus” ir
29 kilometrus garš, vidējas grūtī-
bas apļveida velomaršruts, kas
vietām nelielos posmos pārklājas
ar Latvijas Valsts mežu Smiltenes
velotakām. Tas ļauj izbaudīt šai
pusei raksturīgās reljefa formas,
skaistās ainavas, veldzēties septi-
ņos meža ezeros, iepazīt dabas un
kultūrvēsturisko mantojumu. 

Atklāta aktīvā tūrisma sezo-
na Smiltenes novadā

16. maija rītā viesu nama
“Cērtenes dzirnavas” priekšā pul-
cējās vairāk nekā 40 aktīvās atpū-
tas cienītāji, kas, nebaidoties no
30 kilometru garās distances, pa
zemes ceļiem bija gatavi “ierite-
ņot vasarā” un atklāt aktīvo tūris-
ma sezonu Smiltenes novadā.

Velobrauciena maršruts veda
pa Blomes un Brantu pagastiem,
garām dažādām vēsturiskām vie-
tām, Blomes Pasaku ozolam,
Riņģu brāļu draudzes namam un
Strantes vējdzirnavu skaistajiem
pakalniem. Kopīgi uzdevumi,
kontrolpunktu meklēšana, aktīva
atpūta dabā, iepazīstot vēl nezinā-
mas mūsu novada vietas, laba
kompānija un silts cienasts sagai-
dīja visus pasākuma dalībniekus.

Uz pasākumu bija ieradušies
arī Vidzemes Tūrisma asociācijas
pārstāvji, Raitis Sijāts un Jānis
Sijāts, kas iepazīstināja klāteso-
šos ar Vidzemes asociācijas izdo-
to Latvijas velomaršrutu karti un
veltīja šo dienu, lai izmēģinātu un
izvērtētu jauno velo maršrutu
„Apriteņo Smiltenes ezerus”.

Smiltenes novada Tūrisma in-
formācijas centrs saka lielu pal-
dies visiem pasākuma dalībnie-
kiem un sadarbības partneriem,
jo īpaši Santai Paeglei no SIA
„Sports S”, Andim Dreimanim no
viesu nama „Cērtenes dzirna-
vas’’, Vidzemes Tūrisma asociā-
cijai un Agijai Sinkai no kafejnī-
cas „Trīs pipari un kūkas”. 

Aizritējusi jau otrā foto
orientēšanās ģimenēm ar bēr-
niem 

31. maijā akcijas „Balta, balta
mana sirds” ietvaros Tūrisma in-

formācijas centrs ģimenēm ar
bērniem piedāvāja foto orientēša-
nos pa Smilteni. Komandām bija
jāatrod vairāki kontrolpunkti un
tajos jāveic dažādi uzdevumi, ar
kuriem visas ģimenes veiksmīgi
tika galā. 

Pasākuma mērķis nebija sa-
censties, bet piedalīties un intere-
santi pavadīt laiku. Visi orientē-
šanās dalībnieki noslēgumā saņē-
ma veicināšanas balvas. 

13. un 14. jūnijā piedalies
akcijā “Atvērtās dienas lau-
kos”! 

Akcijas mērķis ir popularizēt
Latvijas lauku dzīvi, laukos au-
dzētus, ražotus, gatavotus pro-

duktus un pakalpojumus. Tās ie-
tvaros saimniecības būs atvērtas
apmeklētājiem, piedāvājot atlai-
des produktiem vai pakalpoju-
miem, ēdienu un dzērienu degus-
tācijas, ekskursijas, radošas dar-
bnīcas vai kādus citus īpašos pie-
dāvājumus, ko ikdienā šajās
saim niecībās nav iespējams sa-
ņemt.

Lai uzzinātu, ko katra no saim-
niecībām piedāvā akcijas dienās,
darba laikus un noteikumus, do-
dieties uz www.celotajs.lv šīs ak-
cijas lapas sadaļu „dalībnieki“ un
meklējiet informāciju pie kon-
krētās saimniecības profila.

No Smiltenes novada šajā ak-
cijā piedalās kafejnīca „Kukabur-
ra“, kas piedāvās bezmaksas da-
lību miltu malšanā, rudzu maizes
cepšanā un maizes degus -
tācijā. Savā saimniecībā aicina arī
Valdis Paegle, kurš iepazīstinās ar
bitēm un dravniecību, piedāvās
medus degustāciju, pankūku cep-
šanu, jauno medu un ziedputek-
šņus. Tāpat piedalīsies arī atpūtas
komplekss „Trīs saliņas“, kas
piedāvās 50% atlaidi dabas takas
„Meža draugu birztaliņa“ apmek-
lējumam. 

13. jūnijā, notiks kārtējais
Mājražotāju un Amatnieku tir-
dziņš “Andele”.

TIC darba laika izmaiņas
vasarā no jūnija līdz augustam

Sākoties aktīvajai tūrisma se-
zonai, Smiltenes novada Tūrisma
informācijas centrs vasarā no 1.
jūnija līdz 31. augustam būs at-
vērts katru dienu – darba dienās
9.00 – 13.00, 14.00 – 18.00, bet
sestdienās un svētdienās 10.00 –
15.00. 

TIC būs slēgts vienīgi no 22.
līdz 24. jūnijam, kad dosimies
zaļumos lasīt Jāņu zāles, siesim
sieru, cepsim pīrāgus, liesim
kausos pašbrūvētu alutiņu, ie-
skandināsim balsis ar Jāņu
dziesmām, lai nosvinētu  latvie-
šu visskaistākos svētkus - Līgo
svētkus un Jāņus! 

Novēlam arī Tev lustīgus
Līgo svētkus un Jāņus!

Tūrisma ziņas/jaunumi 
Smiltenes novadā

Nomarķēts jauns velomaršruts
“Apriteņo Smiltenes ezerus” Šogad Smiltenes novada

Kultūras pārvaldes un Sarkanā
Krusta Smiltenes nodaļas orga-
nizētās labdarības akcijas
„Balta, balta mana sirds“ noslē-
guma pasākums norisinājās
31.maijā. Visa projekta laikā,
kas sākās ar dažādiem pasāku-
miem pagastos un noslēdzās ar
pasākuma kulmināciju Smilte-
nes bērnu rotaļu laukumā kopā
saziedoti 1997,81 €, kas salīdzi-
nājumā ar pagājušo gadu ir vai-
rāk kā par tūkstoti, par ko esam
patiesi gandarīti! Par saziedoto
naudu varēs palīdzēt visiem
desmit novada bērniem.

Jau informējām, ka katru gadu
labdarības akcijā aicinājām palī-
dzēt 10 mūsu novada bērniem –
vienam no katra pagasta un pilsē-
tas, kuriem ir nepieciešama ilgsto-
ša ārstniecība un rehabilitācija.
Akcijas galvenais mērķis ir uzla-
bot mūsu bērnu dzīves kvalitāti un
palīdzēt dzīvot pēc iespējas piln-
vērtīgāku dzīvi. Tāpēc visi iegūtie
ziedojumi tiks izlietoti konkrētām
aktivitātēm katram bērnam, pie-
mēram, audiologopēda konsultā-
cijām, rehabilitācijai, medikamen-
tiem, Montesori terapijai u.c. Sa-
karā ar to, ka šogad ir saziedota
lielāka naudas summa, ceram, ka
varēsim palīdzēt arī citiem novada
bērniem, kuriem būs nepiecieša-
ma palīdzība.

Šogad laiks mūs lutināja ar
mazliet vējainu, bet saulainu
dienu, līdz ar to baloni, ziepju
burbuļi un bērnu smiekli no rotaļu
laukuma piepildīja visu Smilteni.
Pasākums šajā gadā tika atklāts ar
jaunu tradīciju – ģimeņu parādi,
kurā kopīgā gājienā ar pasākuma
organizatoriem un dažādiem pa-
saku tēliem devās arī mūsu stiprās
ģimenes. Īpaši priecājamies, ka
atsaucāties aicinājumam padomāt
par īpašu atribūtiku gājienam, jo
ir brīnišķīgi, ka vienu dienu pilsē-
tā gan bērni, gan vecāki var ietēr-
pties sapņu tērpā un kopā pavadīt
laiku pēc sirds patikas.

Pēc ģimeņu gājiena tika atklāta
pasākuma diena ar pagastu pār-
stāvju laba vēlējumiem un svei-
cieniem. Arī šogad salona „Eva”
meistarītes gādāja par mazo dāmu
un kungu jaunākajām modes ten-
dencēm, sapucējot mazos pasāku-
ma dalībniekus. Īpaši viesi pie
mums bija Valsts policijas tēli
Runcis Rūdis un bebrs Bruno, kas
ar dažādām aktivitātēm aicināja
bērnus kļūt par „Draudzīgiem sa-
tiksmes dalībniekiem”. Dažādās
sportiskās aktivitātēs gan piepūša-
majā atrakcijā, gan orientēšanās
labirintā, atjautības un citos uzde-
vumos, tikai aicināta spēkus pār-
baudīt visa ģimene. Smiltenes no-
vada Tūrisma informācijas centrs
bija sarūpējis izzinošu foto orien-
tēšanos pa pilsētu, kas daudziem
dalībniekiem atklāja līdz šim ne-
pamanītus knifiņus Smiltenē. To-
ties kopā ar Pērļu ģimeni varēja
izveidot savu īpašo metāla medaļu
ar novada simboliku. Bet par pa-
sākuma dalībnieku iestiprināša-
nos pēc dažādajām aktivitātēm
gādāja sirsnīgie „Kalbaku” māju
saimnieki ar gardām pankūkām! 

Īpaši mīļu priekšnesumu bija
sagājusi rakstnieces un aktrises
Daces Priedes labo un radošo
darbu apvienība - sarunas dzejā
un mūzikā „Labestības stunda”,

kurā piedalījās Dace Priede, Rū-
dolfs Plēpis, Jānis Radziņš un su-
nīte Lote. Bet pirms akcijas rezul-
tātu paziņošanas un atrakciju da-
lībnieku apbalvošanas deju ritmos
iekustināja BJIIC bērnu popgrupa
„Melodija” kopā ar skolotāju
Kristīni Priedi. 

Jau ceturto gadu notika „Lab-
darības tirdziņš”, kurā ikviens tir-
dziņa viesis varēja iegādāties
daudzveidīgus un oriģinālus dar-
biņus - rotaslietas, bērnu rotaļlie-
tas un dažādus rokdarbu izstrādā-
jumus, ko bija sarūpējuši mūsu
novada radošie iedzīvotāji. Mēs
sakām sirsnīgu paldies visiem,
kas atvēlēja savu laiku, sniedzot
personisku ieguldījumu, un pieda-
lījās tirdziņa sagatavošanā:

- Bilskas pamatskolai,
- Grundzāles pamatskolai,
- Blomes pamatskolai,
- Palsmanes speciālajai inter-

nātpamatskolai,
- Palsmanes pamatskolai,
- Smiltenes PII „Pīlādzītis”,

īpaša pateicība Ingunai Slapjumai
un Guntai Mežulei, kuras jau ce-
turto gadu šajā projektā iesaistās
īpaši. Šogad darbiņu radīšanā
kopā ar „Pīlādzīti” piedalījās
TLMS „Smiltene”, Laila Zālīte,
„Ulubeles” pārstāvji, kā arī Cēsu
augstskolas studenti.

No sirds pateicamies visiem,
kas iesaistījušies tirdziņa sagata-
vošanā, jo tieši tirdziņa laikā ak-
cijā saziedojām 786,11 €!

Arī šogad notika bērnu rotaļlie-
tu, apavu, apģērbu un citu mantu
tirdziņš „Andelīte-sandelīte”. Tir-
dziņā varēja piedalīties ikviena
mamma un tētis, kuriem bija
bērnu mantiņas, apģērbs vai citas
lietas, kas pašiem nav vairs aktuā-
las. Tirdziņā varēja gan pirkt, gan
pārdot, gan mainīties, gan andelē-
ties. Paldies tirdziņa organizatorei
Kristīnei Bitei.

Saistībā ar mantu tirdziņu
īpaši vēlamies pateikties Renā-
ram Skorenko, kurš noziedoja
visu naudiņu, ko mamma Liega
bija ieguvusi mantu tirdziņā. At-
zinības vērta ir zēna rīcība, jo arī
citos gados, vecāku atbalstīts,
viņš ziedo naudiņu akcijai, jo kā
pats saka: „Es ziedoju, lai bērni
ir laimīgi, kā es!”

Pēc pasākumiem bērnu rotaļu

laukumā Karlsons aicināja uz
savu izrādi „Karlsons ir labākais”
kopā ar Palsmanes amatierteātri
„Randiņš” un režisori Zinaidu
Bērzu. 

Pasākuma izskaņā notika īpašs
projekts - bērnu linu tērpu modes
parāde „Bērnu sapņi”, kuru saga-
tavoja biedrības „VAR” radošā
komanda sadarbībā ar PII „Pīlā-
dzītis”. Kolekcijas tapa it kā vien-
kārši – bērni uzzīmēja savu sapni,
meistarītes sašuva tērpu, māksli-
niece zīmējumus pārnesa uz tēr-
piem, un bērni skatē parādīja
savus sapņus. Tas bija īpašs noti-
kums, jo tik dabiski, sirsnīgi un
mīļi tērpu nodemonstrēt var tikai
bērni! 

Toties 1.jūnijā, Starptautiskajā
bērnu aizsardzības dienā, Smilte-
nes kultūras centra kinozālē bēr-
niem bija sarūpēts īpašais bez-
maksas animāciju seanss.

Paldies Smiltenes pilsētas Kul-
tūras centram, Bilskas, Blomes,
Palsmanes, Variņu, Grundzāles,
Launkalnes, Smiltenes un Brantu
pagastu pārvaldēm, kultūras dar-
biniekiem, tūrisma uzņēmējiem
un pagastu ļaudīm, kuri apmeklē-
ja pasākumus un ziedoja labam
mērķim.

Mēs pasakāmies mūsu atbalstī-
tājiem, kas palīdzēja mums sagā-
dāt dāvaniņas atrakciju dalībnie-
kiem - Smiltenes ģimenēm. Pal-
dies veikaliem „Pie Gvido” un
„Palma”, kā arī sportisko atrakciju
organizatorei Andai Avotai. Tāpat
pateicamies Marikai Svīķei, kura
arī šogad katrai akcijas ģimenei
dāvināja savu dzejas krājumu. 

Vislielāko paldies sakām jums
- mūsu atbalstītājiem un ziedotā-
jiem, kas atsaucās aicinājumam
palīdzēt bērniem, piepildīt viņu
lielāko sapni – būt tādiem pašiem
kā citi bērni, dzīvot pilnvērtīgu
dzīvi – gulēt bez sāpēm, redzēt,
rotaļāties un iepazīt pasauli.

Paldies STV studijai un laik-
rakstam „Ziemeļlatvija” par pasā-
kuma informatīvo atbalstu.

Paldies ikvienam, kas atbalstīja
mūs ar darbiem, domām un laba
vēlējumiem. Paldies par kopā pa-
veikto darbu un radīto prieku līdz-
cilvēku sirdīs!

Smiltenes novada 
Kultūras pārvalde

Labdarības akcijā „Balta, balta mana
sirds” šogad saziedojām 1997,81 €
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Smaržojot ceriņiem, piektdien,
29.maijā plkst.19.00, Smiltenes
Kultūras centra lielajā zālē notika
Smiltenes sporta skolas audzēkņu
skolas izlaidums. Šogad skolu ab-
solvēja 30 audzēkņi – 20V pro-
grammas beigšanas apliecību sa-
ņēma 25 audzēkņi, bet 30V pro-
grammas – 5 audzēkņi.

Skolas beigšanas apliecību sa-
ņēma basketbolisti – Samanta
Kalniņa, Karīna Valtere, Edgars
Alksnis, Aleksis Eduards Brālī-
tis, Pēteris Kaupe, Elvis Markss;
BMX audzēkņi – Vineta Pēterso-
ne, Elvis Kristiāns Šmulāns; fut-
bolisti – Ralfs Akmins, Jānis
Gailītis, Reinholds Klots, Toms
Mežulis, Kristers Aldis Puriņš,
Reinis Putrālis, Mārtiņš Rakšte-
lis, Rūdis Rozītis, Mārcis Cīrulis,
orientieristi Mārtiņš Mārcis Lei-
manis, Elīna Skopāne, Ilgvars

Caune; riteņbraucējs Arvīds
Zants, vieglatlēti – Matīss Velps,
Rūdolfs Markss, Elvis Fridrih-
sons, Jēkabs Voilaks un volejbo-
listes Laura Rubene, Santa
Dzene, Annija Lukaševica, Dārta
Meldere un Līva Trijēce. 

Tika sveikti skolas audzēkņi
līdz 14 gadu vecumam, kuriem

šajā mācību gadā ir izdevies izcī-
nīt augstus rezultātus Latvijas
čempionātos. 

Svinīgo daļu ar dziesmām pie-
skandināja J.Žagariņa priekšne-
sums.

Kitija Klempnere, 
Smiltenes BJSS metodiķe

Izlaidums Smiltenes sporta skolā

26.maijā Smiltenes Trīs pakal-
nu sākumskolas trešo klašu skolē-
ni devās mācību ekskursijā uz
Rīgas Televīzijas studiju un Tele-
vīzijas torni.

Skolēni saka, ka tagad zināšot,
cik augsts ir Televīzijas tornis, ka
no tā skaidrā laikā var redzēt ne
tikai Rīgas panorāmu, bet pat Si-
guldu. Zināšot arī to, ka TV studijā
vienā lielā telpā dažādi noformē-
tos stūrīšos top mums visiem zinā-
mais raidījums bērniem „Kas te,
es te!”. Kārlis pārtapa par Kon-
stantīnu, meitenes viesojās Lupes
istabā. Mums palaimējās vērot, kā
tiek veidots studijā iekārtojums
raidījumam „Sastrēgumstunda”,
redzējām arī daudzu citu raidīju-
mu telpu iekārtojumu. Mūsu kopī-
gais foto tika uzņemts studijā, kur
veido raidījumu „Lai top!”. Tagad
mēs zinām, kas ir butaforijas!

Skolotājas studijā nolasīja ziņas
un pateica laika prognozi šai die-
nai. Tas bija interesanti! 

Gide mums stāstīja par TV stu-
dijas darbu, tās vēsturi. Ar kopīgu
dziesmu suminājām dienas jubilā-
ru Eduardu! Viņa mums pamācīja,

kā būtu pareizi jārīkojas, ja kāds
nodara pāri, sapratām, ka ne vien-
mēr mēs darām pareizi. Ekskursija
mums ļoti patika, netraucēja ma-
zais lietutiņš, kurš ik pa brīdim uz-
smidzināja, jo mūsu mērķis bija
gūt priekšstatu par TV studijas
darbu un dažādo raidījumu veido-
šanas kārtību.

Mājupceļā apmeklējām „Lido”
atpūtas centru. 

Tas bija tālākais mūsu kopīgais
brauciens, jo nu jau mēs esam
lieli, rudenī visi dosimies uz
4.klasi. Novēlam saviem skolas-
biedriem saulainu vasaru, rūpēties
par savu drošību, būt uzmanīgiem
un vasarā apēst daudz, daudz vita-
mīnus, lai spēks un izturība!

3.a un 3.b klases skolēni un
audzinātājas

Mācību ekskursijā uz Rīgas Televīzijas
studiju un Televīzijas torni

AFS Latvija EVA Exchange
programmas ietvaros no 25.maija
līdz 1.jūnijam Latvijā uzņēma
sešas slovāku mammas, kuras
savās ģimenēs uzņēmušas apmai-
ņas studentus.

AFS Latvija Smiltenes šūniņa
jau divus gadus atpakaļ organizēja
čehu mammu uzņemšanu. Šoreiz
četras Smiltenes puses mammas
un divas no Saldus uzņēma slovā-
kietes, pie kurām bija pagājušajā
pavasarī. Apvienotā komanda pie-
dāvāja plašu programmu. 

Slovākietes  nedēļu ilgā vizītē
apmeklēja Rīgu, Saldu, Kuldīgu,
Ventspili, Jūrmalu, Valmieru,
Smilteni, Turaidu, Cēsis. Visas
kopā satikām ļoti atsaucīgus cilvē-
kus un varējām lepoties ar to!

Viešņām ļoti patika pasaules
operteātru zvaigžņu un Latvijas
Nacionālās operas solistu Galā
koncerts, kas veltīts Vidzemes
koncertzāles „Cēsis“ pirmajai
dzimšanas dienai un bija sajūsmā
par Palsmanes estrādes atklāšanas
koncertu. Jebkurā vietā patiesi in-
teresējās par redzēto. Īpašs bija ik
mirklis, ko pavadījām pie jūras, jo
Slovākijā nav jūras. 

Smiltenes apkaimē slovāku
mammas priecājās par tīro priežu
meža gaisu Niedrāja takā, pabijām
SIA „8 CBR“, iepazinām Smilte-
nes NKUP ūdenssaimniecību, ar
Smiltenes ev.lut.draudzes ērģelnie-
ces Ingas Rācenes atsaucību uzkā-
pām baznīcas zvanu tornī un bau-
dījām ērģeļkoncertu! 

Paldies visiem par pretimnākša-
nu, organizējot šo vizīti! 

Slovākietes, braucot prom teica
- mēs nezinājām, ka Latvija ir TIK

skaista un tīra, jūsu daba ir vien-
kārši brīnišķīga. Visiem ieteiksim,
kā interesantu ceļojuma galamēr-
ķi.

Programma oficiāli ir beigusies,
mēs ciemojāmies pie viņām, viņas
pie mums, taču paliek draudzība
jau starp ģimenēm un vēlme visām
kopā tikties vēl gan Latvijā, gan
Slovākijā!

Visas mammas, kas piedalās
EVA Exchange programmā, savās
ģimenēs ir uzņēmušas viesbērnus
AFS apmaiņas programmā. Un
tāda iespēja ir katram no Jums.
AFS mājas lapā
http://www.afs.lv/uznem/viessko-
lenu-profili/2015.2016.-mac.g./
var iepazīties ar dažādu tautu bēr-
niem un izvēlēties sev pieņema-
māko viesskolēnu. Nu, piemēram,
Panpailin jeb Maprang, kā viņu
sauc draugi, ir vienīgais bērns ģi-
menē un dzīvo Taizemes dienvi-
dos. Katru dienu Maprang palīdz
mātei taisīt vakariņas, bet brīvdie-
nās gatavo pati. Tā kā meitenei
patīk mūzika, viņa spēlē ģitāru un
vijoli. Apmaiņas gada laikā meite-
ne vēlas uzlabot savu angļu valo-
du, kā arī iemācīties jaunu valodu.
Tāpēc Maprang priecājas, ka lat-
viešiem ir pašiem sava valoda. Nā-
kotnē Panpalin gribētu strādāt
UNESCO un vēlas starpkulturālu
darba vietu, tāpēc uzskata, ka ap-
maiņas gads ir pirmais solis, lai to
realizētu.

Varbūt tieši Tavā ģimenē dzīvos
Maprang. Ir tikai jāvēlas kaut ko
mainīt un padarīt savu dzīvi inte-
resentāku! 

AFS Smiltenes šūniņas

AFS Smiltenes šūniņas
ziņas

Izglītība

No 1. līdz 5. jūnijam Smiltenes
Centra vidusskolā sadarbībā ar
biedrību “ATBALSTS cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām”, Daugav-
pils Universitāti, SIA “ZAAO” un
biedrību “Laika josta” tika organi-
zēta vides nometne “Iekšiņa un
āriņa” 9–13 gadus veciem bērniem
no Smiltenes novada, tajā skaitā
bērniem ar invaliditāti un īpašām
vajadzībām. 

Ņemot vērā, ka viena no skolas
prioritātēm ir iekļaujošās izglītības
īstenošana, kā arī skolas ēka ir pie-
lāgota cilvēkiem ar kustību traucē-
jumiem, tika iesniegts projekts
Latvijas vides aizsardzības fon-
dam projektu konkursu vadlīnijas

„Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē
„Vides izglītības nometņu organi-
zēšana bērniem un jauniešiem ar
invaliditāti (t.sk. ar īpašām vaja-

dzībām)” finansējuma saņemšanai
2015.gadā, un iegūti līdzekļi  3520
EUR apmērā. Galvenās aktivitātes
ir saistītas ar vides, ekoloģijas un

veselības jautājumiem, piemēram,
vides izziņas spēles, eksperimenti,
ekspedīcija, mācību ekskursija uz
ekociematu “Rožkalni” Rencēnos,

radošās darbnīcas – otrreizējā pār-
strāde u.tml.

Nometnes dalībnieki atzīst, ka
aktivitāšu laikā ir ieguvuši daudz
jaunu zināšanu, iepazina jaunas
vietas un cilvēkus, kā arī radošo
darbnīcu laikā uzzināja, ko iespē-
jams darīt ar vecām un it kā neva-
jadzīgām lietām. Bērni arī ierosi-
nāja idejas citām aktivitātēm, pie-
mēram, veidot dekorus no kna-
ģiem, paklājus vai auduma ziedus
no vecām drēbēm utt. Prieks, ka
bērni atzīst, ka komunicēt var ar
jebkuru cilvēku, kurš dzīvo mums
līdzās, un tas var izdoties pat ļoti
labi.

* MATERIĀLS TAPIS AR
LATVIJAS VIDES AIZSARDZĪ-
BAS FONDA FINANSIĀLU AT-
BALSTU

Elita Stieģele,
nometnes audzinātāja

Vides nometne bērniem (t.sk. ar īpašām  vajadzībām) 
Smiltenes Centra vidusskolā
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14. maijā Valsts izglītības sa-
tura centra rīkotā skatuves runas
konkursa laureāti no visas Latvi-
jas satikās noslēguma pasākumā
Rīgā – Eduarda Smiļģa Teātra
muzejā. Leģendārā teātra zāle
bija skolēnu pārpildīta. Fakti
ciena precizitāti, bet uzdrošinos
teikt, ka Smiltenes novada skatu-
ves runātāju vēsturē šis gads bijis
īpaši nozīmīgs – reģiona konkur-
sā Gulbenē mūsu novadu pārstā-
vošie Smiltenes Trīs pakalnu sā-
kumskolas skolēni Marta Kulber-
ga un Kārlis Sīmanis un Smilte-
nes ģimnāzijas skolnieks Ivars
Gāters ieguva I pakāpes diplo-
mus, tādēļ visi runātāji kopā ar
skolotājiem tika uzaicināti uz no-
slēguma sarīkojumu. 

Ar savu patiesumu un spēju
paust teksta domu šoreiz noslēgu-
mā pārsteidza jaunāko klašu sko-
lēni no Kuldīgas – izskanēja pa-
tiešām izcili skatuves runas pa-
raugi. Visam notiekošajam īpašu
noskaņu un emocionalitāti deva
aktiera Gundara Āboliņa klātbūt-
ne, gan sveicot laureātus, gan
pašam runājot sev nozīmīgus
dzejoļus, gan stāstot par aktrisi un
savu mammu Veru Singajevsku
un aktrisei veltīto ekspozīciju.
Aktieris bija līdzās tik vienkāršs,
talantīgs, sirsnīgs – izcila perso-
nība.

Teātra muzejā guvām daudz
iespaidu: skatījāmies pastāvīgo
ekspozīciju par latviešu teātra
pirmsākumiem un Viljamam Šek-
spīram veltīto 450. jubilejas izstā-
di. Laiks parādīs, cik nozīmīgs
būs Eduarda Smiļģa (1886 –
1966) vārds jaunajai paaudzei,
bet izcilā pagājušā gadsimta reži-
sora klātbūtni izdevās sajust viņa
ne mazāk leģendārajā darba kabi-
netā un visā muzejā. Pasākuma
rīkotāji no sirds bija rūpējušies,
lai šī diena būtu svētki visiem da-

lībniekiem un lai rosinātu skolēnu
interesi par teātri.

Skatuves mākslā patiesībā bez
komandas darba neiztikt, par ko
Paldies visiem arī šoreiz. Organi-
zatoru apsveikumu atvedām sko-
lotājām Anitai Urbacānei un Sar-
mītei Rīderei. Kopā ar Trīs pakal-
nu sākumskolēniem bija skolotā-
ja Vita Leite. Braucienu nodroši-
nāja Smiltenes novada Izglītības
pārvalde. 

Jana Vīksna, Smiltenes 
ģimnāzijas skolotāja

Skolēnu skatuves runas konkursa
laureāti tiekas Rīgā

15. maijā Smiltenes Centra
vidusskolas skolēniem notika
svinīgs pasākums - pēdējais
zvans. Jau no agra rīta skola
tika rotāta ar ziediem un krāsai-
niem taureņiem. Pēdējais zvans
– tas ir starta signāls ieskaišu un
eksāmenu sākumam, tādēļ sko-
lēniem tika veltīti uzmundrinoši
un cerību pilni vēlējumi .

Smiltenes Centra vidusskolu
šogad  absolvēja divas devītās un
viena divpadsmitā klase. 

Ar dzidrām zvana skaņām ve-
cākās klases atveda mazos pirm-
klasniekus, un visi svinīgi no-
dziedāja skolas himnu.

Skolēni, kuri skolu beidza ar
teicamām un izcilām atzīmēm,
saņēma pateicības rakstus, kurus
pasniedza skolas direktore Ilze
Vergina. Tāpat skolēni saņēma

diplomus par iegūtajām vietām
mācību olimpiādēs un atzinības
rakstus par piedalīšanos dažādos
skolas konkursos.

Un tad jau skolēni devās pa-
teikties saviem bijušajiem skolo-
tājiem par nesavtīgo darbu, savu-
kārt skolotājas ar lepnumu noska-
tījās, kā jaunieši ir izauguši.

Zināmu nostalģiju radošās
skolas zvana skaņas liek padomāt
par to, ka atkal kāds dzīves cē-
liens ir aizvadīts, bet kāds cits ir
atkal sācies. Košie baloni kopā ar
vislabākajiem vēlējumiem aizli-
doja augstu gaisā, līdzi sev nesot
gaišas domas un cerības.

Vēlam visiem absolventiem
veiksmi un panākumus eksāme-
nos!

Elīna Kubuliņa-Vilne

Pēdējais zvans Smiltenes
Centra vidusskolā

6. maijā Limbažos Limbažu 3.
vidusskolā notika ZAAO noslē-
guma pasākums vides izglītības
projektam „Cilvēks vidē”. Pro-
jektā piedalījās 81 skola un 55
pirmsskolas izglītības iestādes no
ZAAO darbības reģiona. Pasāku-
mā sveica aktīvākās skolas un
pirmsskolas iestādes.

Smiltenes Trīs pakalnu sā-
kumskola ieguva godpilno 2.
vietu akcijā „Labu darīt dabai!”,
vācot otrreizējai pārstādei derīgu
materiālu- makulatūru un PET
pudeles. 

Balvā skola saņēma apmaksā-

tu ekskursiju. Pārsteigumu sagā-
dāja Smiltenes pašvaldība uzdā-
vinot skolai priedi. To stādīsim
skolas pagalmā. 

Skolēnus un skolotājus pasā-
kumā izklaidēja Kašers un Jogita
ar dažādām aktivitātēm. Pasāku-
mā redzējām interesantas vides
spēles, pirmsskolēnu veidotās
gleznas. Arī mūsu skolas pirms -
skolēnu veidotā glezna „Gadalai-
ki” ieguva atzinību.

Vija Sokolova

Foto Anžela Mālkalne

Smiltenes Trīs pakalnu
sākumskolai 2. vieta

ZAAO akcijā Par nākotnes profesiju domājot

Mežs ir mūsu skaistums,
bagātība, atpūtas vieta. Visu
mācību gadu ekoskolu projekta
ietvaros esam pievērsušies tā
pētniecībai.  Tomēr mežs ir pētāms
ne tikai kā vērtīga ekosistēma.  Ir
izzināma arī Latvijas mežu
apsaimniekošana kā vērtīgā
resursa – kokmateriālu ieguves
vieta.

7.maija mācību dienu 5.klašu
skolēni pavadīja ārpus ierastā ritma
ar mērķi iepazīt meža nozari tieši
ražošanas vietā, procesā.  To
saplānoja un novadīja   a/s  „Stren -
ču mežrūpniecības saim niecība”
darbinieki,  parādot sava uzņēmu -
ma darba specifiku un iesaistot a/s
„Latvijas valsts meži” Vijciema
čiekurkalti un Strenču kok -
audzē tavu, kur nodarbojas ar
sēklu sagatavošanu  un stādu
izaudzēšanu.

Diena iesākās Vijciema čiekur -

kaltē.  Sēklu žāvēšanas meistars un
gids Ivars demonstrēja  pirms 120
gadiem būvēto iekārtu darbību,
pastāstīja par vēsturisko mūra
namu, kurā notiek svarīgais sēklu
sagatavošanas process.  Pēc tam
tieši tāpat kā jaunā meža sēkliņas
mēs ceļojām  uz Strenču kok -
audzē tavu, kurā ļoti modernos
apstākļos vispirms siltumnīcās, pēc
tam pārstādot uz lauka, tiek
izaudzēti  stādi jaunam mežam.
Kokaudzētavas vadītājs Jānis

Zvejnieks arī mūs nedaudz
aplaistīja ar moderno laistīšanas
iekārtu.

Līdzīgi kā pērn,  iepazinām AS
„Strenču mežrūpniecības saim -
niecība” darbu cirsmā.  Mums
drošā attālumā jaudīgās tehnikas
operatori meistarīgi nodemonstrēja
gan pievedējtraktora, gan koku
gāzēja darbību.

Pēc garšīgas zupas nobaudī -
šanas mūsu uzdevums -  pašiem
iestādīt kādu kociņu uzņēmuma
mežistrādes meistara Reiņa un
darbinieces Baibas vadībā cirsmā
netālu no Silvas avotiņa.

Sakām lielu paldies uzņēmuma
vadītājam Andrim Krastiņam un
viņa komandai par vērtīgo mācību
dienu, patiesu ieinteresētību!

Inese Raiskuma
Trīs pakalnu sākumskola

Datorikas prasmju apguves pilotprojektā
iesaistās arī mūsu novada skolas

Modernās tehnoloģijas ir mūs-
dienu skolas ikdiena un nepiecie-
šamība, tādēļ jau 1.septembrī Lat-
vijas skolās sāksies jaunu datori-
kas programmu aprobācija. Pilot-
projektam pieteikušās 155 skolas,
kurām Valsts izglītības satura
centrs piedāvās aprobācijai pro-
grammas, kas paredzētas dažā-

dām klašu grupām ar atšķirīgu zi-
nāšanu un specializācijas līmeni.

Smiltenes novadā gatavību
darboties un izmēģināt pilotpro-
jekta piedāvājumu uzņēmušās
Smiltenes Trīs pakalnu sākum-
skola, izvēloties 1. – 3.klašu
skolēnu apmācību datorikā kā
atsevišķā mācību priekšmetā,

un Smiltenes ģimnāzija, nodro-
šinot pēctecību 7. – 9.klašu
grupā. Atbilstīgi  valstī  apstip-
rinātajam mācību plānam šobrīd
datorzinības apgūst visi 5. -
7.klašu skolēni.

Alda Miķe, 
Izglītības pārvaldes vadītājas

vietniece
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26. maijā Smiltenes novada
būvvalde pieņēma arhitektes
Sarmītes Pāvilaites projektēto
Smiltenes tehnikuma jauno
veterinārmedicīnas klīnikas ēku.
Tās celtniecība īstenota Eiropas
Reģionālās attīstības fonda
(ERAF) projekta „Smiltenes
tehnikuma infrastruktūras un
mācību aprīkojuma modernizācija
profesionālās izglītības pilnveidei”
ietvaros. Izveidota vērienīga
mācību bāze jaunajiem veterinār -
ārstu asistentiem. 

Veterinārmedicīnas mācību
programmu Smiltenes tehnikumā
īsteno jau septiņdesmito gadu, un
tā ir viena no skolas īpašajiem
piedāvājumiem, kas audzēkņiem
paver iespējas apgūt gan Latvijas,
gan citu pasaules valstu darba tirgū
pieprasīto veterinārārsta asistenta
profesiju. Skolas audzēkņi ir gaidīti
praksē gan pašmāju, gan citu valstu
klīnikās. Daudzi pēc veiksmīgas
sadarbības prakses laikā pēc tam
tiek uzaicināti turpat darbā.  

„Nodrošinot mācību bāzi, īpaši
piedomāts par to, lai jaunajiem
profesionāļiem atvieglotu teorētis -
ko zināšanu nostiprināšanu praksē.
Audzēkņi mācību telpā ar video -
kameru starpniecību varēs vērot to,
kas notiek operāciju zālē. Klīnikā
ierīkotas modernas pēcoperāciju un
izmeklēšanas telpas. Iegādātas
vairākas mūsdienīgas diagnostikas
aparatūras, kas jauniešiem pavērs
iespēju iepazīties ar modernākajām
ārstēšanas metodēm,”ar paveikto
lepojas skolas direktors Andris
Miezītis. „Pirmais vērienīgas
pārmaiņas Kalnamuižā pirms simts
gadiem uzsāka firsts Līvens. Mums
kā šīs vēsturiski nozīmīgās vietas
saimniekiem neatliek nekas cits kā
turpināt viņa iedibinātās tradīcijas.” 

„Ēkas būvniecība kopā ar
medicīnas aparatūru iegādi
izmaksāja 419 000 eiro. Kopā
veterinārmedicīnas mācību
programmas modernizācijā –
veterinārārmedicīnas mācību
korpusa renovācijā (Kalnamuižā
6), jaunu mācību līdzekļu un
aparatūras iegādē, kā arī
veterinārmedicīnas klīnikas
(Kalnamuižā 12) celtniecībā,
iekštelpu izbūves un aprīkojuma
iegādē ieguldīti 640 271 eiro,”
informē Smiltenes tehnikuma
projektu vadītāja Zigeta Vīķele.  

„ Klīnika uzcelta nepilna gada
laikā. 2014. gada jūlijā sāka rakt
pamatus, novembrī jau tika svinēti
spāru svētki. Celtniecības darbus
uz brīdi apturēja negaidīts
pārsteigums no aizvadītā gadsimta
60. gadiem - divi lieli, labi
aizmirsti, no jaunākajām
topogrāfiskajām kartēm pazuduši
ūdens rezervuāri. Nācās meklēt
jaunus risinājumus, pazemes
tvertnes demontēt, kas prasīja
neplānotu papildu finansējumu.” 

„Neraugoties uz atkāpītēm
celtniecības gaitā, rezultāts ir labs -
liels ieguvums visam Vidzemes
reģionam,” atzīst Smiltenes novada
būvvaldes arhitekte Līga
Āboltiņa. Līdzīgās domās ir arī
Smiltenes novada būvvaldes
vadītāja Ingrīda Ērgle. „Līdz
klīnikas atvēršanai šis tas vēl
mazliet jāpiestrāda, bet būs labi.”  

Par  jaunās veterinārklīnikas
vadītāju uzaicināta Latvijas
Lauksaimniecības universitātes
Veterinārmedicīnas fakultātes
absolvente, kura šobrīd vēl ir
pēcdiploma apmācībā Spānijā.
Veterinārā klīnika iecerēta gan kā
mācību vieta, gan kā prakse, kur
pēc palīdzības saviem mīluļiem
varēs vērsties tuvāko novadu
iedzīvotāji. Viena no Smiltenes
tehnikuma nākotnes iecerēm ir arī
mazo dzīvnieku karantīnas vietas
vai stacionāra ierīkošana, kas
ievērojami atvieglotu klaiņojošo
suņu un kaķu problēmu Smiltenes
novadā. 

Baiba Vahere

Būvvalde pieņem Smiltenes
tehnikuma jauno veterināro

klīniku

Lai kļūtu par pilntiesīgu satik-
smes dalībnieku 4.klašu skolēni
jau no rudens patstāvīgi tika rosi-
nāti apgūt velosipēda vadītāja sa-
tiksmes noteikumus. “Drošības
dienu” ietvaros skolā notika tik-
šanās ar policijas darbinieci – ne-
pilngadīgo lietu inspektori Solvi-
tu Kučeri gan rudenī, gan nedēļu
pirms eksāmena.

Pateicoties viņai, mums bija
iespēja visiem kopā gatavoties
šim nopietnajam pārbaudījumam.

Tika atkārtoti noteikumi, pār-
runātas situācijas krustojumos,
labās rokas likums, noskatījāmies
izglītojošu filmu „Droša vasara“.
Daļa skolēnu pret šo pārbaudīju-
mu izturējās ar ļoti lielu atbildību,
bet daži gribēja paļauties tikai uz
veiksmi. Eksāmenu sekmīgi no-
kārtoja tie, kas čakli bija trenēju-
šies multimediju stundās, mājās

ar vecākiem atkārtojuši un mācī-
jušies ceļu satiksmes noteikumus.

Velosipēdista vadītāja tiesības
dod iespēju patstāvīgi braukt,
sākot no 10 gadu vecuma. Pro-
tams, vienmēr ir jādomā par savu
drošību.

Sākoties vasaras brīvlaikam,
atgādinām saviem skolēniem par
piesardzību uz ielām un ceļiem,
kā arī par ceļu satiksmes noteiku-
mu ievērošanu.

Paldies Valkas CSDD un Sol-
vitai Kučerei par atsaucību skolē-
nu sagatavošanā un iespēju sek-
mīgi nokārtot pārbaudījumu ve-
losipēda vadītāja apliecības iegū-
šanai.

Veiksmīgu, saulainu un drošu
vasaru vēlam visiem skolēniem!

Inta Purgale un 
Dzintra Vaivode

Apgūst ceļu satiksmes
noteikumus

1.jūnijā godam nopelnītā mā-
cību ekskursijā devās Trīs pakal-
nu skolas čaklākie ZAAO kon-
kursa  „Tīrai Latvijai” dalībnieki
– kopā 25 skolēni no 1. līdz 6.kla-
sei.  

Ar  A/S Latvijas valsts meži
gādību Tērvetes dabas parks ir
kļuvis par piedzīvojumiem un
jaunatklājumiem bagātu mācību
un atpūtas  vietu. Ikvienam ir
vērts paviesoties rūķu namiņos,
Raganas silā, vērot tik līdzīgās īs-
tajām no koka veidotās sēnes.
Uzkāpt skatu tornī, sabīties no
taku malās izvietotajiem pasaku
tēliem.  Izcilas  ir dabas stundas
zaļajā klasē:  viena par meža
draugiem un nedraugiem, viņu
savstarpējām attiecībām meža
ekosistēmā.  Jāiepazīst kukaiņu
pārstāvji:  maijvabole, smecer-
nieks, praulgrauzis … Putnu pār-
stāvji: dzenis, dzilna, sīlis, dzilnī-
tis… Viņu ligzdas un dziesmas
atskaņojums. Otra mācību stunda
veltīta lielākiem meža iemītnie-
kiem – zīdītājiem.  Izcilais kukai-
ņēdājs cirslītis. Visēdāji āpsis un
meža cūka. Dižie  alnis, staltbrie-

dis. Plēsēji cauna, sermulis vilks,
lūsis… Iepazinām viņu dzīves -
veidu un pēdu nospiedumus.  Abās
stundās ir meža skolotāju stāstī-
jums, praktiskas aktivitātes,  mūsu
prasmju un  zināšanu pārbaude.
Skolēnus īpaši uzrunāja meža ie-
mītnieku pēdu nospiedumi betonā,
no koka darināti, daudzkārt palie-
lināti putni un kukaiņi. Lielāko
dzīvnieku izbāzeņi un  ādu izstāde.
Galvenais - ir ļoti daudz jāiet, jā-
redz un jādzird. Jāelpo ar ozonu
bagātais priežu sila gaiss.

Pēc izzinošās ekskursijas pļavi-

ņā ierīkotajās atrakcijās un atpūtas
vietās var atkal atgūt enerģiju.   At-
pakaļ pēc ekskursijas uz stāvlauku-
mu aizvizina pasaku vilcieniņš.

Izbaudījām īstas ekskursijas pa-
zīmes - garu  ceļu turp un atpakaļ,
kurā notika sarunas autobusā, spē-
les, sadraudzēšanos ar vecākiem
un jaunākiem skolas biedriem.  

Ekoskolas mācību gads tiešām
ir noslēdzies. 

Ar novēlējumu „skaties dabā!”
arī visu vasaru - 

Inese Raiskuma 
Trīs pakalnu sākumskola

Atklāj Tērveti no jauna

Kopā ar dzīviem un veļiem
Varoņi pulcēties sāk.
Raugi, pa rasainiem ceļiem
Mūžīgā Latvija nāk.

/V.Strēlerte./

Kā gājputni lido pavasarī uz
dzimteni, tā latvieši brauc ciemos
pie savējiem Latvijā.

8.maijs un 9.maijs ir pagājis.
Kritušos pieminēja gan vienā,
gan otrā frontes pusē.

Bet mūsu Smiltenes novada
Variņu pamatskolas mazpulcēni
aktīvi pēta tālos Brīvības cīņu no-
tikumus. Darbs turpinās, apkopo-
jot Brīvības cīņu materiālus, fo-
tografējot un aprakstot jau redzē-

to. Izgatavots stends un darbs pa-
beigts. Pagājuši 95 gadi gadi kopš
tālajiem notikumiem, muzeji
glabā  liecības Cēsīs, Rīgā, Bal-
vos, Ventspilī u.c. Latvijā. Maz-
bērnu un mazmazbērnu sirdīs pa-
liek dzīvi šie tālie notikumi, kad
bija jautājums – būt vai nebūt
Latvijai?

Es karā aiziedams atstāj māsu
šūpulī.

No kariņa pārnākdams atrod
lielu rakstītāj…

Lai jauka vasara visiem skolē-
niem, vecākiem un vecvecākiem.
Lai Latvija mums ir vieta, kur at-
griezties. Mīlot, cerot un gaidot
būsim stipri savā zemē. Lai veik-
sme un saticība, un Dieva svētība
pavada.

Daiga Ērmane,
Variņu  pamatskolas vēstures

sklolotāja

Variņu mazpulka projekts – 
Brīvības cīņas

„Dodiet man atbalsta punktu,
un es iekustināšu zemeslodi.”
/Arhimēds/

Katru mēnesi Smiltenes ģim-
nāzijā notiek „Jauno matemātiķu
nodarbības” Smiltenes novada
skolēniem. Nodarbības rit divās
vecumu grupās 5.-8. klašu skolē-
niem, kuru vadītājas ir Vera Rā-
cene un Inguna Kondratjeva, un
9.-12. klašu skolēniem – vadītāja
Ārija Viļuma. 

Skolēni padziļināti apgūst da-
žādas matemātikas tēmas: Dirihlē
princips, invariantu metode,
skaitļu teorija u.c.. Praktiski dar-
bojoties, kā arī, izmantojot spēļu
elementus, tiek apgūtas grūtākās
tēmas. Katrai tikšanās reizei no-
darbību vadītājas domā par kādu
interesantu ideju realizēšanu,
kuras jaunieši var izmantot arī ik-
dienā. 

Skolēni labprāt apmeklē mate-
mātiķu skolas nodarbības, jo ap-
gūtās zināšanas izmanto matemā-
tikas stundās, gatavojoties mate-

mātikas olimpiādei un matemāti-
kas eksāmenam. Aptaujā uz jau-
tājumu „Kas tev patika matemāti-
kas nodarbībās?” lielākā daļa ir
atbildējusi - spēles, torņa veidoša-
na, sudoku, sērkociņu uzdevumi,
origami, grūtie uzdevumi, kurus
atrisinot viss šķiet vienkārši, pati-
ka arī praktiskā darbošanās. 

16. maijā notika 5.-8. klašu
grupai mācību gada noslēguma
nodarbība. Skolēni aktīvi darbo-
jās grupās un veica dažādus uzde-
vumus – noteica vecumu „ciparu
dzīvniekiem”, gatavoja aprakstu
zīmējumam, kas veidots no ģeo-
metriskām figūrām, pēc citu
grupu apraksta atjaunoja zīmēju-
mu, spēlēja „mēmo šovu”, attēlo-
jot matemātiskos jēdzienus, locīja
origami, kā arī cēla augstāko torni
no dotajiem materiāliem. Dienu
noslēdzām ar garšīgu kliņģeri un
ieteikumiem nodarbībām nāka-
majam mācību gadam. 

Tie skolēni, kuri regulāri ap-
meklēja matemātikas nodarbības,

ir labi startējuši novada matemā-
tikas olimpiādēs. Vairums no šiem
skolēniem piedalījās arī Latvijas
Atklātajā matemātikas olimpiādē
Rīgā. Grundzāles skolniece Dinija
Gunda Stūriņa ieguva atzinību 5.
klašu grupā, Smiltenes ģimnāzijas
skolēni Kaspars Pakulis – 3.vietu
7. klašu grupā, Roberts Dobelis –
atzinību 9. klašu grupā, dažiem no
dalībniekiem pietrūka pāris pun-
ktu līdz godalgām.

Paldies skolēniem no Grun-
dzāles pamatskolas, Smiltenes
Trīs pakalnu sākumskolas, Smil-
tenes ģimnāzijas un Smiltenes
Centra vidusskolas, kuri regulāri
apmeklēja matemātikas nodarbī-
bas! Paldies viņu skolotājām par
iedrošināšanu un uzmundrināša-
nu!

Paldies  Smiltenes novada
domei un Izglītības pārvaldei par
talantīgo matemātiķu atbalstu!

Inguna Kondratjeva,
Smiltenes novada matemāti-

kas skolotāju MA vadītāja 

Jauno matemātiķu nodarbības
2014./2015.mācību gadā



Smiltenes novada dabaszinību skolotāju
pieredzes un izziņas ekskursija 

Skaistā, sau -
lainā 30. maija
pēcpusdienā, ap-
liecības par profe-
sionālās ievirzes
izglītību „Vizuāli
plastiskajā māk-
slā” saņēma 18
Smiltenes Māk-
slas skolas absol-
venti. Zīmīgi, ka
šis bija arī astoņ-
padsmitais skolas izlaidums.

Neskatoties uz pavasara vēsa-
jām kaprīzēm, pēdējie mēneši sko-
las absolventiem un pedagogiem ir
bijuši sevišķi karsti. Noslēguma
kontroldarbos un diplomdarbos
katram gribējās parādīt labāko
sniegumu, kas atspoguļo piecos
mācību gados apgūtās prasmes un
ikviena diplomanda radošās spējas.

Jauniešu sapņi, skaistā Latvijas
daba un dzīvnieki ir galvenie ie-
dvesmas avoti, kas rosināja radīt
šos tik dažādos noslēguma darbus.

Dārta Cīrule savā diplomdarbā
„Sveiks, Niedrāj!” četrās noskaņu
ainavās attēlojusi mums visiem labi
pazīstamo ezeru. Tas meiteni ir uz-
runājis tik ļoti, ka, aprakstot savu
diplomdarba ideju, Dārta atklāj
īpašās sajūtas, kas viņu pārņem ik
reizi, to ieraugot citādu. Katra tik-
šanās – ziemā slēpojot, vasarās pel-
doties, vai braucot ar riteni garām,
ir kā jauns un neparasts piedzīvo-
jums un saruna divatā.

Arī Elīna Leimane savā darbā
„Kaijas”ir izvēlējusies attēlot jūru,
putnus un zirgu, kas vistiešāk sim-
boliski atspoguļo jaunības sapņus,
ilgas un brīvības sajūtu.

Arī šogad starp absolventiem ir
meitenes, kas īpaši vēlējušās atklāt
savu mīlestību un aizraušanos ar
skaistajiem un spēcīgajiem dzīv-
niekiem – zirgiem. Madara Lepik-
sone diplomdarbā „Kā sapnis”
glezno sirmu zirgu ar smalki viļņai-
nām krēpēm, bet aprakstu papildi-
na ar atzīšanos, ka Latvijas skaistā
daba ar laukiem un mežiem ir īstā
vieta, kur piepildīt sapņus. Savu-
kārt Laura Nulle diplomdarbā
„Manas aizraušanās logo” ir mēģi-
nājusi simbolu valodā noformulēt
gan savu mīlestību uz zirgiem, gan
izteikt pateicību „Riņģu” lieliskajai
saimniecei un vienmēr blakus eso-
šajai trenerei, kas palīdz atklāt „zir-
dzinieku” noslēpumus.

Liene Emīlija Ķūrena divos
gleznojumos iemūžinājusi savas
ģimenes mīluli – sunīti Čitu. Dar-
bos „Čita kādreiz”, „Čita tagad” rū-
pīgi, pacietīgi un smalki izstrādāta
ikviena suņuka kažoka spalviņa.
Kristīne Miezīte par savu glezno-
jumu uz zīda „Dabas spēks” saka:
„Uzskicēju lielu ziedu, kas izlaiž
laimes asaras, lai palīdzētu cilvē-
kiem, dzīvniekiem un augiem...”

Elvīras Miesnieces dzīvnieki ir
brieži. Iespaidojoties no savas mī-
ļākās mākslinieces Elitas Patmal-
nieces, Elvīra savu diplomdarbu
glezno koši un drosmīgi. Elita Pat-
malniece spēj pārsteigt vienmēr ,
un arī Elvīra pārsteidza.

Gleznieciski viegli un izjusti
Una Veidemane ir uzbūrusi zaļu
putnu, kas maskējas pavasarīgi zaļ-
ganu toņu ziedos un lapās. Brīniš-
ķīgi precīzajam un tīrajam glezno-
jumam uz zīda dots nosaukums
„Hameleons”. Skatītājam vien at-
liek mēģināt to saskatīt un atklāt.

Alise Kazeka diplomdarbā „Ga-
dalaiki” attēlo simbolisku koku,
kas piebiris krāsainām bumbiņām.
Tomēr šīs bumbiņas nav vis koka
lapas, bet gan raibu raibās gada die-
nas, kas atmirdz visās iespējamajās
krāsu niansēs.

Arī Santu Zeihmani uzrunā
košas krāsas. Tās viņa mēģina at-
klāt sulīgi oranžos ziedos, savu
darbu nosaucot vienkārši „Dārzā.”

Cik jauki ir atcerēties, iztēloties
un mazliet pasapņot! To mēģina
darīt Karīna Pujiņa, iekāpjot koši
sarkanās kurpēs, kas spilgti sagla-
bājušās atmiņā jau no agras bērnī-
bas, kad tik ļoti vilinošas bija visas
mammas „dāmīgās” lietas. Dar-
bam, kas izpildīts reversās aplikā-
cijas tehnikā, arī dots nosaukums
„Manas sapņu kurpes”.

Laura Dauka diplomdarbā
„Vientuļā brīvība” radoši mēģina
atklāt savas sajūtas par brīvību,
kad pašai gribas aizmukt no visiem
cilvēkiem, palaižot domas tālu
projām, izbaudot un ļaujoties tikai
saules, vēja un jūras spēkam.

Vēl tālāk savos sapņos aizceļojusi
Zane Mūsiņa, radot darbu „Pašai
sava galaktika”. Meitene uzsver, ka
šī tēma ļāvusi izpausties radoši brīvi,
nepieturoties pie kādiem konkrētiem
paraugiem vai nosacījumiem. Arī ci-
tādas glezniecības tehnikas izmanto-
šana bijusi ļoti interesanta. 

Ieva Vīksniņa atzīst, ka diplom-
darbs ir palīdzējis sevi harmonizēt
un nomierināt. Ne velti Ieva ir iz-
vēlējusies gleznot mandalu. Ieva
īpaši izteikti izjūt mūsdienu dzīves
saspringto skrējiena ritmu, kas
noved pie nemiera un līdzsvara
zaudēšanas sevī. Ieva par savu
darbu „Tanka – Dzīves ritenis”
saka: „Dzīves ritenis griežas, un
mēs vien spējam tam skriet līdz.
Rodas nejaušas domas par to, kur
skrienam, un kurp nonākšu. Ir
laiks ļaut sev izbaudīt mirkli vasa-
ras saules un dvēseles rītausmas.” 

Tik daudz un dažādu sapņu cau-
rausti ir šie absolventu darbi, tomēr
starp tiem  ir arī ļoti praktiski un ik-
dienā pielietojami darinājumi.
Dāvis Kalniņš diplomdarbu
„Kašpo podiņi” veidojis keramikā,
izmantojot melno mālu. Podiņiem
ir izveidots rūpīgs ornamenta
raksts, kam iedvesma smelta no ar-
heoloģiskās keramikas.

Amanda Zariņa par savu darbu
„Mans ideāls” raksta: „Katram
pusaudzim pirms skolas sākuma ir
problēmas izdomāt kādu skolas
somu un penāli pirkt. Es gribēju at-
vieglot sev šo problēmu, uzšujot
savu ideālo somu ar 2 penāļiem”.
Īpaši priecē tas, ka, izvēloties somu
izšūt ar latvju rakstu zīmēm,
Amanda vēlas būt atpazīstama kā
latviete plašajā pasaulē.

Latvju rakstu zīmes apdrukas
tehnikā uz lina auduma pašas dari-
nātām spilvendrānām veidojusi arī
Rasa Vītola. Rasa uzsver, ka latvju
raksti ir skaisti, interesanti un vien-
mēr būs moderni.

Vēl vienu praktisku interjera
elementu izveidojusi Anžela Hali-
lova. Tētim palīdzot pagatavot
koka detaļas, Anžela izveidoja aiz-
slietni, kas palīdzēs radīt sen iece-
rēto noskaņu istabā. Savu ieceri
Anžela veiksmīgi atrisināja zīda
apgleznošanas tehnikā. Tomēr tik
dažādi arī šogad ir mūsu absolven-
tu diplomdarbi.

Šis nelielais pārskats, lai jums
ļauj kaut nedaudz ielūkoties mūsu
bērnu veikumā un nākotnes sapņos. 

Astrīda Ķemere, 
direktora vietn. mācību darbā

Izlaidums Smiltenes
Mākslas skolā

Igaunijas–Latvijas projekta
,,Jaunieši sadarbojas” koordina-
tors Latvijas Kopienu iniciatīvu
fonds 3. jūnijā visus projekta da-
lībniekus un interesentus pulcēja
noslēguma konferencē „Young-
sters Create Synergy Together”
Rīgā, viesnīcā „Avalon”. Konfe-
rences programma bija darbīga un
reizē arī svētki visu četru projekta
skolu dalībniekiem. Izskanēja
projekta atbildīgu darbinieku un
iesaistīto pašvaldību vadītāju ap-
sveikumi, atziņas un rezumējums. 

Tā kā projekta piedāvātais sa-
turs vērsts uz katra dalībnieka iz-
augsmi un sadarbību, arī konfe-
rences rīkotāji bija sarūpējuši ie-
dvesmojošas un motivējošas tik-
šanās. ,,Mana pieredze – iespē-
jams, tava atziņa,” tā prezentāciju
iesāka Ritvars Straume, reklāmas
aģentūras ,,Armadillo” vadītājs.
Veiksmīgais uzņēmējs patiesi un
atklāti pastāstīja par savu ceļu iz-
glītībā, dalījās savā darba pieredzē
un padomos, kas izkristalizējušies
laika gaitā. Savukārt Andris
Gauja, populārās spēlfilmas „Iz-
laiduma gads” režisors, uzsvēra
motivācijas, mērķtiecības un

darba procesa nozīmi. Izrādās,
liela daļa šīs filmas uzņemšanas
procesa balstīta profesionāļu un
brīvprātīgu jauniešu kopīgā darbā,
tai skaitā arī Igaunijā. Arī konfe-
rencē izskanēja režisora aicinā-
jums piedalīties nākamās filmas
uzņemšanā. 

Jaunieši un koordinatori dalījās
atmiņās un savos iespaidos, vērtēja
padarīto un iegūto visa gada garu-
mā. Atcerējāmies abu nometņu
laiku, skolu vizītes, tikšanās ar uz-
ņēmējiem un vēl pavisam nesenos
kultūras braucienus (par tiem vairāk
http://www.smigi.edu.lv/lv/projek-
ti/). Ir bijis neparasti mācīties igau-
ņu un latviešu valodu, un ir bijusi
iespēja apgūt filmēšanas un mon-
tāžas prasmes. Ir ļoti liels prieks
par filmu balsojuma rezultātu –
Smiltenes ģimnāzijas filmētāju ko-
mandas veidotā filma „Vai viegli
būt jaunam?” balsojumā ieguva
visvairāk balsu un tika demonstrē-
ta konferences laikā, par ko esam
pateicīgi visiem skatītājiem. Arī
Mārča Bārdiņa dalība foruma izzi-
nošajās spēlēs tika novērtēta.

Konferences otrajā daļā jaunie-
ši dalījās desmit komandās un

devās Vecrīgas ielās intervēt cil-
vēkus, gūstot atbildes un viedok-
ļus par nākotnes un biznesa iespē-
jām Latvijā, uzzinot, vai viegli būt
jaunam Rīgā. Toties pieaugušo
komanda veica padarītā izvērtēju-
mu. Paldies visiem projekta orga-
nizatoriem par sirsnīgo projekta
noslēguma dienu. Kā atzina igauņu
jaunietis, projekts ir devis iespēju
novērtēt un saprast, cik daudz or-
ganizatoriskas atbildības prasa jeb-
kuras tikšanās norise un saturs. 

Vērienīgais projekts strauji tu-
vojas noslēgumam. Paldies par
sniegto pieredzi un darba koordi-
nēšanu LKIF komandai Elitai Uz-
ulēnai un Sabīnei Šmitei, par sa-
darbību Naukšēnu, Varstu un Par-
ksepas draugiem un visai mūsu
komandai. Projektam izdevās sa-
tuvināt Igauniju un Latviju, atklāt
abām kaimiņu tautām kopīgo un
atšķirīgo pierobežā, galvenais, ie-
saistīt daudzus skolēnus mūsdie-
nīgās nodarbībās, dažādot mācību
procesu un tuvināt to ikdienas rea-
litātei – vērtīga dzīvesskola ikvie-
nam projekta dalībniekam.

Jana Vīksna

Jaunieši satiekas projekta 
noslēguma konferencē

1. jūnijā Smiltenes novada da-
baszinību skolotāji devās ekskur-
sijā, lai gūtu jaunu pieredzi, atzi-
ņas izmantošanai darbā ar skolē-
niem un pozitīvas emocijas. Ek-
skursiju sākām ar apmeklējumu
senlietu privātmuzejā „Saipetenie-
ki”, kurš sākts veidot 2002. gada
vasarā, kad uz šejieni pārvests
vecs motors kļuva par aizsākumu
muzeja ekspozīcijai. Tagad šeit vi-
siem apmeklētājiem apskatāmi
vairāk kā 6000 dažādu kultūrvēs-
turisku priekšmetu, tautas sadzīves
un darba liecinieku, un daiļdārzs,
kurš ietver neskaitāmas krāšņu
puķu kompozīcijas, strūklakas,
austrumu meditāciju tiltiņu, dīķus,
pergolu, lapenītes u.c., kas iekopts
vairāk nekā 2 ha platībā. Muzejs,
cenšoties saglabāt kultūrvēsturis-
ko mantojumu un nododot vēstu-
res zināšanas tālākām paaudzēm,
dod priekšstatu, kā Latvijā mūsu
senči dzīvojuši no 19. gs. līdz 20.
gs 70. gadiem.

Turpinājumā apmeklējām alus
darītāja Daiņa Rakstiņa „Kolnasā-
tu” Bērzpilī, kurā iepazināmies ar
saimnieka uzņēmējdarbības pras-
mēm un iespējām īsta Latgales
alus darīšanas procesā un tradīci-
jām pēc sentēvu metodēm. D.Rak-
stiņš ar alus darīšanu  nodarbojas
vairāku gadu garumā, un viņa paš -
brūvētais alus aizceļo uz dažādām
tuvām un tālākām vietām Latgalē
un Vidzemē, piedaloties novadu
svētkos un tirdziņos. Aktīvi pieda-

lījāmies loka šaušanas sacensībās,
par ko saņēmām garšīgas balvas.

Nākamais maršruta pieturas
punkts – Gunāra Igauņa seno mū-
zikas instrumentu muzejs Gaiga-
lavā. Pārsteidzoši liela ir akordeo-
nu, ermoņiku, cītaru un citu seno
mūzikas instrumentu kolekcija, un
Gunārs Igaunis aizrautīgi un ie-
saistoši stāstīja  par katra mūzikas
instrumenta „dzīves ceļu“, tā spē-
lēšanas tradīcijām.  Ar patiku iz-
dzīvojām meistara māku priecēt
mūs kā klausītājus, muzicēt pašam
un iesaistīt muzicēšanā visus ap-
meklētājus. Katrs no mums mēģi-
nāja „izvilināt“ no   mūzikas ins-
trumentiem kādu skaņu. Īpaši labi
visiem kopā izdevās latgaliešu
tautas dziesma „Rūžeņa”. 

Tālāk devāmies uz 800 m garo
purva taku,  kas veda gar gleznai-
no Tīrumnieku ezeru. Tīrumnieku
purvs ar apkārtni ietilpst Lubāna
mitrāja kompleksā, kas ir starptau-
tiskas nozīmes aizsargājama teri-
torija un atrodas starp Lubānu un
Orenīšu dīķiem. Iepazināmies ar
augstā,  pārejas un zemā purva ve-
ģetāciju un vērojām purva floras
vienreizību – kasandru, androme-
du, vārnkāju, raseni, rūgtdilli, zie-
došos vaivariņus un spilves, Lat-
vijas indīgāko augu -  velnarutku.
Pārsteigumu sagādāja zalktis, kas
gozējās saulītē pie viena no skatu
laukumiem.

Patērētos enerģijas krājumus
atjaunojām zvejnieku sētā „Zvej-

nieki”, kura ir Eiropas kulinārā
mantojuma tīkla dalībniece. Te
baudījām garšīgu zivju zupu un
žāvētas karpas ar dažādām piede-
vām.  Atraktīvais saimnieks Jānis
mūs iepazīstināja ar Īdeņas ciema
vēsturi.

Pēdējais pieredzes meklējumu
maršruta   punkts - Vidzemes pil-
sēta Lubāna Aiviekstes krastā. Te
bija vienreizēja iespēja satikt Lu-
bānas novadnieku, dziesminieku
un sava novada patriotu Miķeli
Gruzīti, kas, iejuties gida lomā, ie-
pazīstināja ar Lubānas nozīmīgā-
kajām un interesantākajām vie-
tām. Klausoties viņa stāstījumā,
uzzinājām faktus par Lubānas vēs-
turi un šodienu. Ekskursijas noslē-
gumā zem Aiviekstes ozoliem Mi-
ķelis Gruzītis skolotājiem spēkam
un izturībai kā ceļa maizi dāvāja
savas sacerētās dziesmas.

Mūsu nozīmīgākie ieguvumi –
satikties varošie, uzņēmīgie, aiz-
rautīgie cilvēki, viņu izteikti pozi-
tīvā, darbīgā attieksme pret dzīvi
un darbu. Patīkami arī Latvijas no-
vadu un dabas vērojumi. Iegūto
liksim lietā darbā ar skolēniem.

Paldies Smiltenes novada Izglī-
tības pārvaldei par skolotāju mā-
cību ekskursijas transporta nodro-
šinājumu!  

A.Lavrinoviča, I.Rulle, 
A.Mežinska,

Smiltenes novada dabaszinību
skolotāju MA vadītājas 
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Smiltenes ģimnāzijas devīze
„Smiltenes ģimnāzija – sirds un prāta
gaismai”, un mūsu skolas sūtība un
pienākums – palīdzēt katram
skolēnam sasniegt iespējami labākus
rezultātus mācību darbā.

Noslēgušās 2014./2015. mācību
gada organizētās mācību priekšmetu
olimpiādes. Piedalīšanos olimpiādēs,
konkursos un sacensībās varam
vērtēt kā lielu izaicinājumu – tas
prasa gribasspēku, koncentrēšanos
un papildu darbu, jo atšķiras no
ikdienas mācību stundām. Tā ir arī
iespēja pārbaudīt savas zināšanas,
prasmes un spējas, salīdzināt savu
varēšanu ar vienaudžu darbu. 

Smiltenes novada olimpiādēs
panākumus ir guvuši: Kaspars
Pakulis, Agita Rīdere, Arita Elīza
Melne, Evija Sūna, Arvīds Bāliņš,

Anete Mālkalne, Justīne Šube, Līga
Gavare, Elīza Kaupe, Rainers
Hermanovskis, Gerda Krieķe, Paula
Raiskuma, Raivis Gunārs Ģērmanis,
Beāte Velpe, Līva Balode, Elīza
Bunga, Grieta Stīpniece, Artis Vasilis,
Roberts Dobelis, Kristīne Ķikute,
Reinis Putrālis, Diāna Ezeriņa, Nelda
Neilande, Sandra Jaundžeikare, Dita
Trijēce, Annija Cunska, Niks Raivis
Deičmanis, Evita Rīdere, Pēteris
Kaupe, Anna Eglīte, Kaspars
Prauliņš, Džūlija Jātniece, Kristaps
Rīders, Annija Albertiņa, Liene Vilne,
Deivids Druska, Sandijs Balodis,
Santa Dzene, Linda Āboliņa, Matīss
Zīvers, Dinija Poikāne, Mārtiņš
Mārcis Leimanis.

Novada skolu sporta sacensībās
piedalījušies un augstus rezultātus
sasnieguši: Kārlis Rozītis, Eduards

Emulovs, Kristaps Kuprišs, Valters
Valts Siliņš, Marts Mickēvičš, Elviss
Ābols, Jānis Jansons, Renārs Piesis,
Ričards Vārna, Artūrs Beļakovs,
Marta Deņīsova, Kristīne Lasmane,
Elīza Kaupe, Ričards Rullis, Rūdolfs
Zušmanis, Kārlis Dāgs Liepiņš,
Rainers Hermanovskis, Jānis
Dzenis, Paula Kubuliņa, Sabīne
Kļukina, Tomass Ozols, Artūrs
Žēbins, Ēriks Freibergs, Jānis
Mežiels, Rihards Konters, Krists
Ūdris, Laura Rubene, Matīss Velps,
Roberts Dobelis, Reinholds Klots,
Toms Mežulis, Aldis Kristers Puriņš,
Reinis Putrālis, Krista Ķelpa, Nelda
Neilande, Laura Savicka, Sandija
Gotmane, Roberts Aubēns, Eduards
Stīpnieks, Mairis Paeglis, Mārcis
Cīrulis, Sabīne Trezune, Oskars
Draulis, Kristaps Krūzītis, Annija

Lukaševica, Deniss Koltašovs,
Kristaps Rīders, Jurģis Dudelis,
Arvīds Zants, Dārta Meldere, Līva
Trijēce, Santa Dzene.

Valsts olimpiādēs uzaicināti
piedalīties: 

Matemātikas olimpiāde –
Roberts  Dobelis, iegūstot  2.
pakāpes diplomu;

Ekonomikas olimpiāde – Liene
Vilne, iegūstot 3. pakāpes diplomu;

Latviešu valodas un literatūras
olimpiāde – Evita Rīdere, Liene Vilne

Ģeogrāfijas olimpiāde – Linda
Āboliņa;

Vidzemes reģiona ģeogrāfijas
olimpiādē piedalījās Rainers
Hermanovskis, iegūstot 3.vietu,
Raivis Gunārs Ģērmanis.

Vidzemes reģiona skolēnu
skatuves runas un literāro uzvedumu

konkursā Ivars Gāters ieguva
1.pakāpes diplomu.

Atklātajā matemātikas olimpiādē
Kaspars Pakulis ieguva 3.vietu,
Roberts Dobelis – atzinību.

“RĒĶINI GALVĀ” Latvijas
finālā uzaicināti piedalīties Rainers
Hermanovskis, Beāte Velpe, Renāte
Kupriša, Dinārs Cerbulis un Artūrs
Žēbins.

Lai skolēni gūtu sasniegumus,
daudz darba ieguldījuši gan Smiltenes
ģimnāzijas pedagogi, gan skolēnu,
olimpiāžu uzvarētāju, vecāki.  

Mēs lepojamies ar saviem
skolēniem un vēlam viņiem neatlaidī -
bu un spēku savu mērķu piepildījumā.  

Inguna Kondratjeva 
direktores vietniece metodiskajā
darbā  9. un 12. klases skolēni –

olimpiāžu uzvarētāji

Smiltenes ģimnāzijas skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu
olimpiādēs, konkursos un sacensībās

Smiltenes BJSS jaunie spor-
tisti trenera Agņa Apses vadībā
aizvadītās nedēļas nogalē Burt-
nieku novada Vecatē startēja tra-
dicionālajā velobraucienā “Ap-
kārt Burtnieku ezeram”. Labā-
ko trijniekā savās vecuma gru-
pās ierindojās pieci sporta skolas
riteņbraukšanas nodaļas pār-
stāvji.

Velobrauciens “Apkārt Burtnie-
ku ezeram” ir viens no “Sportlat
balvas” posmiem. Vecatē pulcējās
vairāki simti dalībnieki no dažā-
diem Latvijas reģioniem. Smilte-
nes bērnu un jaunatnes sporta sko-
las riteņbraukšanas nodaļu zemes
ceļiem bagātajā velobraucienā pār-
stāvēja seši braucēji un treneris. 

48 kilometru garajā pusmarato-
nā Nadīna Kučere finišēja pēc 1 stun-
das 53 minūtēm un 55 sekundēm.

Tas savā S12 grupā deva otro vietu.
V15 grupā astoņu dalībnieku konku-
rencē nepārspēts palika Ingars Mar-
tinovs. Viņa laiks trasē bija 1 stunda
38 minūtes un 39 sekundes. Absolū-
tajā vērtējumā tikmēr  pārliecinoši
uzvarēja treneris Agnis Apse.

V12 un S12 grupu dalībniekiem
bija jāveic 14 kilometru gara dis-
tance. V12 puišu grupā triumfēja
Ernests Eglītis. Otrās vietas iegu-
vēju Ralfu Vanagu jaunais smilte-
nietis apsteidza par septiņām se-
kundēm. Startējot ar vairākus
gadus vecākiem riteņbraucējiem,
sestajā vietā šeit ierindojās Olivers
Jēkabs Skrapcis. S12 grupā tikmēr
uzvarēja Elza Martinova. Jāpiemin
arī SB1 jauno meiteņu grupas pār-
stāve Nikola Anna Skrapce, kura
izcīnīja trešo vietu bērnu braucienā. 

Toms Markss

Smiltenes jaunie sporta skolas
riteņbraucēji startē apkārt

Burtnieku ezeram
10. maijā skaistajā Kurze-

mes pilsētā Kuldīgā vairāk
nekā 2200 dalībnieki piedalījās
pašmāju lielākā riteņbraukša-
nas sacensību seriāla SEB MTB
maratona otrajā posmā. Sek-
mīgi tālajā posmā nostartēja
arī Smiltenes sporta skolas ri-
teņbraukšanas nodaļas jaunie
sportisti. Uz goda pjedestāla
savā vecuma grupā kāpa – Eva
Elīza Leikarte un Edgars Ti-
mermanis.

Baltijas valstu vērienīgākā
kalnu divriteņu seriāla SEB MTB
maratona otrais posms svētdien
tika aizvadīts skaistajā Kurzemes
pilsētā pie Ventas krasta – Kuldī-
gā. Uz starta četros dažādos brau-
cienos stājās vairāk nekā 2000 ri-

teņbraucēji no Latvijas, Lietuvas
un Igaunijas. Ja no rīta dalībnie-
kus sagaidīja lietus un apmākušās
debesis, tad vēlāk to nomainīja
saule. Posma rīkotāji dalībnie-
kiem bija sagatavojuši aizraujo-
šas un interesantas trases, kuras
sarežģītākas padarīja dubļi. Tāpat
vismaz vienu reizi tika šķērsota
arī upe. Netrūka arī meža un
zemes ceļu, taciņu, kāpumu un
nobraucienu.

Kuldīgā startēja arī virkne
Smiltenes sporta skolas riteņ-
braukšanas nodaļas un “VeloLi-
festyle” komandas pārstāvji.
Meiteņu W14 grupā 30 kilomet-
ru garajā distancē trešo vietu iz-
cīnīja Eva Elīza Leikarte. Jaunā
smilteniete distanci veica 1 stun-

dā 42 minūtēs un 8 sekundēs.
No uzvarētājas Alises Gaiķes
viņa atpalika par nedaudz vairāk
nekā četrām minūtēm. Ar izcīnī-
tu piekto vietu sacensības noslē-
dza Nadīna Kučere. Viņas laiks
trasē bija 1 stunda 46 minūtes un
30 sekundes.

M14 zēnu grupā 30 kilometru
trasē cīnījās divi trenera Agņa
Apses audzēkņi. Startējot ar
divus gadus vecākiem sportis-
tiem, astoto vietu 41 dalībnieka
konkurencē izcīnīja Ernests Eg-
lītis, kura laiks distancē bija 1
stunda 36 minūtes un 18 sekun-
des. Grupas ātrākajam braucē-
jam Elvijam Zommeram viņš
zaudēja 16 minūtes. Tikmēr 15.
pozīcijā ierindojās Egils Melde-
ris, kurš finišēja pēc 1 stundas
44 minūtēm un 16 sekundēm.
“Virši – A” 38 kilometru garajā
vīriešu konkurencē 43. vietu ie-
guva Arvīds Zants. Tikmēr
“Skandi motors” sporta braucie-
nā Jēkabam Ceram 15 sportistu
konkurencē junioru vērtējumā
astotais rezultāts.

Uz goda pjedestāla “Herku-
less” bērnu braucienā kāpa Ed-
gars Timermanis. 2006. gadā dzi-
mušais smiltenietis izcīnīja uzva-
ru savā vecuma grupā. Jāizceļ arī
viņa vienaudža Olivera Jēkaba
Skrapča izcīnītā piektā pozīcija.

Toms Markss

Smiltenes sporta skolas riteņbraukšanas
nodaļas audzēkņiem labs sniegums SEB

MTB maratona posmā

Sports

26.maijā, kad Latvija bija pārklāta ar lietus
mākoņiem un visu dienu lija, Valmieras J.Da-
liņa stadionā notika starptautiskās vieglatlē-
tikas sacensības jauniešiem “Valmieras spē-
les 2015” I kārta un atlase rudens sacensībām
Polijā. 

Sacensībās piedalījās 2002., 2003.
2004.g.dz. un jaunāki dalībnieki. Smiltenes
novadu pārstāvēja treneru G.Marksa, Z.Bei-
tikas un M.Stabiņa audzēkņi.

Vienīgo ceļazīmi uz Varšavu 60m skrējie-
nā izcīnīja Guntara Marksa audzēkne Sabīne
Marksa.

Godalgotās vietas savās grupās ieguva –
Ginters Ķelps 3.v. 60m (treneris Māris Sta-

biņš), Hanna Gabriela Ziemiņa 2.v. bum-
biņas mešanā un 3.v. augstlēkšanā; Marta
Marksa 1.v. 60m/b un 2.v. t/l; Estere Eli-
zabete Ponciusa 2.v. 60m/b; Jānis Sausais
2.v. 60m/b (visiem treneris Guntars
Markss) un  Dāvis Krauklis 2.v. bumbiņas
mešanā.

Ļoti sīvā cīņā ar Valmieras komandu,
2002.gada meitenes 4x100m stafetē burtis-
ki “izrāva” uzvaru. Komandā startēja Es-
tere Elizabete Ponciusa, Sabīne Marksa,
Līga Rusova un Marta Marksa.

Kitija Klempnere, 
Smiltenes BJSS metodiķe

Valmieras spēles 2015 I kārta
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Aizvadītās nedēļas nogalē
divas sacensības aizvadījuši
Smiltenes sporta skolas riteņ-
braukšanas nodaļas un “Veloli-
festyle” kluba jaunie riteņbrau-
cēji. Latvijas lielākā jaunatnes
riteņbraukšanas sacensību se-
riāla “Baltais Cerību kauss”
Gulbenes posmā meiteņu kon-
kurencē uzvarēja Nadīna Ku-
čere. Tikmēr “Vivus.lv MTB
maratona” Tukuma posmā uz
goda pjedestāla kāpa Ernests
Eglītis, Elza Martinova un Ed-
gars Timermanis.

Gulbenē notika ne tikai cīņa
par “Baltais Cerību kauss” izcī-
ņas trešā posma godalgām zēnu,
meiteņu, jauniešu un jauniešu
meiteņu grupās, bet arī zēni un
jaunieši sadalīja Latvijas čempio-
nāta medaļas kritērija braucienā.
Sacensību trases garums bija 1,9
kilometri. Atkarībā no vecuma
grupas šis aplis jaunajiem sportis-
tiem bija jāveic 10 un 16 reizes.
Katra apļa beigās arī notika cīņa
par vērtīgajiem starpfiniša pun-
ktiem, kas vēlāk arī noteica galī-
go sacensību uzvarētāju.

No Smiltenes sporta skolas ri-
teņbraucējiem zēnu konkurencē
startēja Egīls Melderis, kamēr
starp meiteņu grupas dalībniecēm
bija Nadīna Kučere un Eva Elīza
Leikarte. Lieliskas sacensības
aizvadīja Kučere, kura turējās ot-
rajā grupā ar citām savām konku-
rentēm un arī zēnu grupas brau-
cējiem. Meiteņu grupas uzvarētā-
jas liktenis izšķīrās pēdējā apļa fi-
nišā, kur tieši Nadīna bija pati āt-

rākā, izcīnot savu pirmo uzvaru
kāda no “Baltais Cerību kauss”
posmiem. Evai Elīzai Leikartei
un Egīlam Melderim, kuri piedzī-
voja kritienu pirmajos metros,
pēc vairāku apļu veikšanas sacen-
sībās nācās noslēgt, jo līderi tuvo-
jās par apli. 

Pirmo vasarīgo maija dienu,
svētdien, gandrīz 1000 kalnu ri-
teņbraukšanas profesionāļu un
entuziastu pavadīja Tukuma ap-
kaimē, kur sporta un atpūtas
kompleksā Milzkalns norisinājās
2015. gada sezonas “Vivus.lv
MTB Maratona” otrais posms.
Smiltenes sporta skolas riteņ-
braukšanas nodaļas sportisti sa-
centās 25 kilometru garajā pus-
maratona distancē un bērnu brau-
cienos.  M14 zēnu grupā 25 kilo-
metru garajā distancē uz goda
pjedestāla kāpa Ernests Eglītis.

Trenera Agņa Apses audzēknis
izcīnīja otro vietu, grupas uzvarē-
tājam Mārtiņam Maslovam pie-
kāpjoties vien par 11 sekundēm.
Ceturto vietu šajā pat grupā izcī-
nīja Egils Melderis. W12 meiteņu
grupā uzvarēja Elza Martinova.
Tikmēr jauniešu meiteņu grupā,
startējot ar gados vecākām spor-
tistēm, uzreiz aiz goda pjedestāla
palika Eva Elīza Leikarte, kamēr
Nadīnai Kučerei septītā pozīcija.
Ingars Martinovs tikmēr finišēja
sestajā vietā jauniešu grupā.

Bērnu braucienā 1200 metru
distancē deviņus gadus veco zēnu
un meiteņu grupā uzvarēja Ed-
gars Timermanis, labāko sešinie-
ku noslēdza Olivers Jēkabs
Skrapcis, kamēr Mārcim Kliede-
ram septītā vieta. 

Toms Markss

Smiltenes BJSS 
riteņbraucēja Nadīna Kučere pirmo

reizi izcīna uzvaru 
“Baltais Cerību kausa” posmā

16. maijā Siguldā svētku lau-
kuma apkārtnē notika Latvijas
čempionāts orientēšanās sprintā.

Orientēšanās sprinta skrējiens
kļūst arvien populārāks ne vien
ārzemēs, bet arī Latvijā. Lai no-
skaidrotu labākos sprinta speciā-
listus Siguldā bija ieradušies ap
350 orientieristu.

Interesantākās cīņas vīriešu
Elites grupā, kur startēja trīs Azi-
muts OK-Sm BJSS sportisti. Otro
vietu 20 dalībnieku konkurencē
3,3 km distancē, piekāpjoties An-
drim Jubelim deviņpadsmit se-
kundes, izcīnīja Artūrs Pauliņš,
trešajā dalītajā vietā deviņas se-
kundes aiz Artūra vēl viens Azi-
muta pārstāvis – Artjoms Reku-
ņenko, viņam dalīta vieta ar alūk-
snieti Edgaru Bertuku. Piektajā
vietā septiņas sekundes aiz vi-
ņiem trešais Azimuta pārstāvis
Vilius Aleliunas.

Vietu uz goda pjedestāla aug-
stākā pakāpiena izcīnīja Liene
Brūvele S21A grupā.

No jauniešiem vislabāk veicās
Elīnai Skopānei S-16 grupā izcī-
not 5. vietu un Matīsam Slikšjā-
nim V-18 grupā arī finišējot piek-
tajā vietā.

17. maijā Nītaures mežos no-
tika Latvijas čempionāts garajā

distancē, kurā sportistiem nācās
pārvarēt ne vienu vien līdzvērtīgu
šķērsli kā „ Stipro skrējienā”. Sa-
censībās piedalījās visi, kas uz-
skatīja, ka iespējams cīnīties ne
tikai par čempiona titulu, bet arī
pašam ar sevi un apliecināt sevi
šādā distancē. Distanci vēl ekstrē-
māku padarīja lietus, kas lija gan-
drīz visu laiku, arī apbalvošanas
ceremonijas laikā. 

Aldis Lapiņš atceras, ka līdzī-
gā apvidū un apstākļos pēdējo
reizi bija skriets 1978. gadā Ama-
tas apkārtnē, kur šogad notiks
Baltijā lielākās sacensības Kāpa.
Toreiz viņš Latvijas čempionātā
skrējis elites grupā un izcīnījis
septīto vietu.

Sacensību centrs atradās bla-
kus Latvijas prezidenta dzimtas
mājām.

Šajā apvidū sacensības nebija
notikušas kopš pagājušā gadsimta
70 gadiem. Apvidus distancēs
mainījās  no patīkami skrienama
līdz pilnīgai „Stipro skrējiena“
trasei. Pēc finiša šis apvidus tika
nosaukts par slaveno Brantu
mežu kvadrātā.

Šajā apvidū vairākiem Azi-
muts OK-Sm BJSS pārstāvjiem
veiksmīgi starti. Tā V-16 grupā
par Latvijas čempionu 29 dalīb-

nieku konkurencē kļuva Ilgvars
Caune.

Čempiona godā arī Jānis
Nulle V-50 grupā.

Vīriešu Elites grupā 13,5 km
garajā pārbaudījumā, sacenšoties
ar 30 sportistiem, Artūram Pauli-
ņam vēl viens sudrabs. Šoreiz Ar-
tūrs piekāpās tikai pasaules čem-
pionam Edgaram Bertukam ne-
daudz mazāk kā sešas minūtes.

Ātrākā Latvijas pārstāve S-
21A grupā ir Liene Brūvele.

Pirmo reizi šogad uz goda pje-
destāla kāpa Pārsla Kupriša izcī-
not 2. vietu S-18 grupā.

Sudrabs arī Videgai Gaigalai
S-45 grupā. Tāpat veicās arī
Jānim Biezajam V-65 grupā. Šajā
grupā medaļa  par trešo vietu
Kārlim Magonam. Trešā vieta arī
Otāram Putrālim V-40 un Aldim
Lapiņam V-60. 

Sacensību rezultāti un pārējā
informācija par sacensībām aplū-
kojama šeit:  http://ba2.lv/rezul-
tati/index.php?s=lc&gs=2015

Nākamās Latvijas kausa sa-
censības notiks 23-24. maijā Bal-
dones apkārtnē, kad sportisti sa-
centīsies par Rīgas čempionu ti-
tuliem. 

Māris Stabiņš,
Smiltenes BJSS treneris

Ilgvars Caune un Jānis Nulle- Latvijas
čempioni orientēšanās sportā garajā

distancē

Rīgas čempionāts, jaunatnes
meistarsacīkstes un veterānu sa-
censības individuālajā pavēles ga-
rajā distancē notika 23. maijā un
stafetēs – 24. maijā Baldones no-
vadā.

Garajā distancē apvidus pamatā
skujkoku mežs ar pamežu, skriena-
mība no labas līdz vidējai. Viens iz-
teikts paugurs mijas ar vidēja izmē-
ra reljefa formām, purviem, dažāda
izmēra grāvjiem, izcirtumiem, aiz-
augošām pļavām, regulārs stigu un
ceļu tīkls.

Garajā distancē šoreiz nevarē-
ja startēt Smiltenes BJSS 14 ga-
dīgās grupas orientieristi, jo pē-
dējā brīdī kļuva zināms, ka vi-
ņiem būs jādejo Smiltenes estrā-
des atklāšanā.

Neskatoties uz to, pārējiem
sporta skolas audzēkņiem arī izde-
vās veiksmīgi starti. Šoreiz 2.vieta
S-12 grupā Anetei Annai Strazdi-
ņai. Sudraba godalga arī Ilgvaram
Caunem V-16 grupā.

Labi starti arī mūsu jaunajai
maiņai. V-8 grupā 2. vietā Matīsam
Kalniņam. S-8 grupas meitenēm
mazliet pietrūka līdz vietai trijniekā
– Kitijai Abulai 4. vieta un Anetei
Stabiņai 5. vieta. Piektajā vietā arī
Renārs Kļaviņš V-12 grupā. Vēl 6.
vieta Gustavam Godiņam V-10
grupā.

Pieaugušo grupās sudraba go-
dalga Lienei Brūvelei S21A un
Ievai Godiņai S-35 grupā.

Par vienīgo Rīgas čempionu
no Azimuta sportistiem kļuva
Kārlis Magons V-65 grupā. Šajā
grupā bronzas medaļa vēl Jānim
Biezajam.

Stafetēs pamatā skujkoku mežs
ar pamežu, skrienamība no labas
līdz vidējai. Divi izteikti pauguri
mijas ar vidēja izmēra reljefa for-
mām, purviem, dažāda izmēra
grāvjiem, regulārs stigu un ceļu
tīkls. Pilsētas tuvumā daudz taciņu.

Šoreiz izdevās nokomplektēt
divas stafešu komandas. Tā S-12
grupā startēja treneres Lienes Brū-
veles audzēknes. Šīs meitenēm bija
pirmās stafetes viņu orientieristu
karjerā. Šoreiz sīvā cīņā izcīnīta 4.
vieta. Pieredze nāks ar laiku, un būs
arī godalgas stafetēs. Komandā
startēja Agnese Jaunmuktāne,
Anda Jaunmuktāne un Madara
Celma.

Par Rīgas čempioniem veterā-
nu grupā V-170 kļuva Kārlis Ma-
gons, Jānis Biezais un Mārtiņš
Godiņš. Šī viņiem jau ir otrā uzva-
ra Latvijas kausa stafetēs. Pirmā
tika izcīnīta Daugavas kausa sta-
fetēs

30.-31. maijā Tukuma apkārtnē
notiks Baltijas čempionāts. Valsts
izlasē no OK Azimuts startēs Ar-
tūrs Pauliņš un Artjoms Rekuņen-
ko. Jauniešu grupās tiesības startēt
valsts izlasē izcīnījuši Smiltenes
BJSS audzēkņi Ilgvars Caune ,
Matīss Slikšjāni,  Agnija Caune un
Elīna Skopāne.

Savukārt Baltijas veterānu sa-
censībās piedalīsies Otārs Putrālis
un Aldis Lapiņš. 

Informācija par Baltijas čem-
pionātu šeit http://bch2015.oksal-
dus.lv.

Māris Stabiņš,
Smiltenes BJSS treneris

Rīgas 2015. gada 
čempionāts, jaunatnes

meistarsacīkstes un 
veterānu sacensības
orientēšanās sportā

Šā gada 5.jūnijā, Baznīcu nakts
ietvaros, no plkst.18:00 līdz pus-
naktij visā Latvijā ikvienam inte-
resentam bija atvērtas baznīcas ar
aizraujošām programmām - kon-
certiem, ekskursijām, radošām dar-
bnīcām, izklaidēm ģimenēm un
bērniem, cienastiem, sirsnīgām sa-
runām un vēl daudzām citām ak-
tivitātēm.

Arī Smiltenes novadā apmek-
lētājiem bija atvērtas 4 baznīcas -
Smiltenes evaņģēliski luteriskā
baznīca, Smiltenes Svētā Nikolaja
pareizticīgo baznīca, Smiltenes Sv.
Jāzepa katoļu baznīca un Palsmanes
evaņģēliski luteriskā baznīca, kas

pulcēja kuplus apmeklētāju pulkus,
tādejādi liekot paskatīties uz baz-
nīcām kā pieejamu un atvērtu mūs-
dienu dzīves telpu ikvienam.

Smiltenes pusē šāda veida pa-
sākums notika pirmo reizi, taču
domājams, ne pēdējo, jo ir radījis
patīkamas un neaizmirstamas
emocijas.

Smiltenes novada Tūrisma in-
formācijas centrs saka lielu pal-
dies viesiem organizatoriem un
citiem iesaistītajiem, lai Smiltenē
un tās apkārtnē esošās baznīcas
būtu pieejamas arī šāda pasākuma
ietvaros.

Smiltenes novada TIC

Aizvadīta Baznīcu nakts
arī Smiltenē
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Ar vieglatlētikas sacensībām
noslēdzās šī mācību gada Smilte-
nes novada atklātās skolu sacen-
sības. 12.maijā startēja 6.-
12.klašu vieglatlēti, piedaloties
starpnovadu sacensībās “Ziemeļu
stīga”, kurās piedalījās Valkas,
Apes, Rūjienas un Smiltenes no-
vada komandas. Valkā Smiltenes
novadu pārstāvēja Smiltenes  teh-
nikuma, Smiltenes ģimnāzijas,
Smiltenes Centra vidusskolas,
Bilskas,  Grundzāles, Palsmanes
un Variņu pamatskolas koman-
das. bet 19.maijā Smiltenē sacen-
tās 1.-6.klašu sportisti.

Godalgoto vietu ieguvēji  jau-
niešu grupā (1995.-1998.g.dz.):

Elizabete Erdeli - 1.v. šķēpa
mešanā un lodes grūšanā; Larisa
Mihailova – 1.v. 100m un 800m
skrējienā; Liene Zazerina – 1.v.
augstlēkšanā; Maija Zaksa – 3.v.
augstlēkšanā (visas ST); Agate
Zobena (SCV) 3.v. tāllēkšanā;
Artūrs Stūris 1.v. 800m; Madars
Melbārdis 1.v. lodē; Emīls Mu-
hins 3.v. šķēpā (visi ST); Edgars
Alksnis 1.v. tāllēkšanā, 2.v. augs-
tlēkšanā; Ervīns Ķuzis 2.v. šķēpā
(abi SVS); Jāzeps Groza (SĢ)
1.v. šķēpā, 3.v. tāllēkšanā.

Smiltenes tehnikumam – 2.v.
mazā zviedru stafetē un 1.v. ko-
mandu vērtējumā šajā grupā
(skolotājs Leons Peļņa un Mār-
tiņš Sorokins).

 1999.-2000.g.dz. grupā:
Elīza Kaupe 1.v. tāllēkšanā;

Marta Deņisova 2.v. lodē (abas
SĢ); Daniela Šakociņa 1.v. augs-
tlēkšanā, 2.v. šķēpā; Ieva Muskate
3.v. tāllēkšanā, 2.v. augstlēkšanā
(abas Grundzāle); Amanda Būce
(Palsmane) 1.v. lodē; Matīss
Velps (SĢ) 1.v. šķēpā un tāllēkša-
nā; Emīls Ozoliņš  1.v. lodē, 3.v.
šķēpā; Ilgvars Caune 3.v. 800m
(abi Grundzāle); Mārtiņš Rakšte-
lis (SCV) 3.v. 100m; Rolands
Škaduns (Palsmane) 3.v. 200m un
tāllēkšanā; Rainers Augustovs
(Bilska) 3.v. augstlēkšanā.

SCV – 2.v. Mazā zviedru sta-
fetē.

Komandu vērtējumā 1.vietu
izcīnīja Grundzāles pamatskola
(skolotājs Māris Stabiņš); 3.vietā
Smiltenes Centra vidusskola
(skolotāja Margarita Mikarta).
Lauku skolu grupā līdz 70 au-
dzēkņiem 2.vietu izcīnīja Variņu
pamatskolas komanda (skolotāja
Zanda Beitika).

 2001.-2002.g.dz.
Sabīne Marksa 1.v. 100m un

šķēpā; Marta Marksa 1.v. tāllēk-
šanā; Ieva Ābola 2.v. augstlēkša-
nā un tāllēkšanā (visas SCV); Re-
nārs Akmins 1.v. augstlēkšanā;
Klāvs Ozoliņš 2.v. augstlēkšanā,
3.v. lodē; Edgars Mičulis 2.v.
šķēpā (visi Grundzāle); Toms
Ābele (Palsmane) 2.v. lodē.

Komandu vērtējumā lauku
skolu grupā līdz 70 audzēkņiem
2.vietu atkal izcīnīja Variņu pa-
matskolas komanda.

19.maijā Smiltenē sacentās 1.-
6.klašu skolu sportisti. 1.- 2. un
3.-4.klašu grupās sacensības no-
tika trīscīņā. 

Individuālie uzvarētāji 
3-cīņā 2006.g.dz. un jaunāki:
Meitenēm – Džeina Ikkerte

(Palsmane, 113 p.), Vikija Mihle-
nova (Blome, 110p.), Annija Alk-
sne (TPS, 100p.).

Zēniem 1.v. Edgars Timerma-
nis (SCV, 146 p.), 2.v. Aleksis La-
piņš (Bilska, 121p.) 3.v. Kristiāns
Markss (SCV, 102p.).

3-cīņā 2004.-2005.g.dz. grupā:
Meitenēm – 1.v. Hanna Gab-

riela Ziemiņa (Grundzāle, 211p.),
2.v. Samija Ikkerte (Palsmane,
197p.), 3.-5.v. Sanija Ramane
(Palsmane), Kristiāna Kļaviņa
(SCV), Sandra Meijere (Grun-
dzāle) visām 153 p.

Zēniem – Jorens Miķelsons
(TPS, 188p), Eduards Svīķis
(TPS, 158p.), Lauris Krankovskis
(Blome, 156p.)

 2002.-2003.g.dz. grupas go-
dalgoto vietu ieguvēji:

Meitenēm:
Marta Marksa (SCV) 1.v.

100m, tāllēkšanā, 3.v. šķēpa me-
šanā; Estere Elizabete Ponciusa
(TPS) 2.v. 100m, šķēpa mešanā
un tāllēkšanā; Ramona Rubņiko-
viča (Grundzāle) 3.v. tāllēkšanā;
Sindija Fjodorova (SCV) 2.v.
lodes grūšanā; Daniela Karazieja
(Grundzāle) 3.v. 100m un lodes
grūšanā; Sabīne Marksa (SCV)
1.v. 200m, lodes grūšanā un
šķēpa mešanā; Kristīne Būce
(TPS) 2.v. 200m; Dace Vilka
(Blome) 3.v. 200m.

Zēniem:
Dāvis Krauklis (SCV) 1.v.

100m, šķēpa mešanā, lodes grū-
šanā; Jānis Sausais (TPS) 2.v.
100m, 3.v. tāllēkšanā un šķēpa
mešanā; Olafs Putrālis (TPS) 1.v.
200m, 2.v. tāllēkšanā; Toms Kal-
niņš (SCV) 1.v. tāllēkšanā, 2.v.
200m un šķēpa mešanā, Ginters
Ķelps (BJSS) 3.v.100m un 200m;
Roberts Kaļickis (TPS) 2.v. lodes
grūšanā; Roberts Beitiks (Variņi)
3.v. lodes grūšanā.

Mazā zviedru stafetē:
2004.-2005.g.dz. grupā – 1.v.

SCV (Roberts Bleikšs, Paula Ru-
dīte, Tomass Tūcis) Kristiāna Kļa-
viņa); 2.v. Grundzāle; 3.v. Blome

2002.-2003.g.dz. grupā – 1.v.
SCV (Dāvis Krauklis, Sabīne
Marksa, Toms Kalniņš, Marta
Marksa); 2.v. TPS; 3.v. Variņi.

Kopvērtējums vieglatlētikā
1.-6.klašu grupā - Smiltenes

Centra vidusskola (268 p.), Smil-
tenes Trīs pakalnu sākumskola
(238p.), Grundzāles pamatskola
(207p.).

7.-9.klašu grupā – Grundzā-
les pamatskola (147p.), Smiltenes
Centra vidusskola (143p.), Smil-
tenes ģimnāzija (94p.).

Vidusskolu grupā – Smilte-
nes tehnikums (189,5p.), Smilte-
nes Centra vidusskola (120p.),
Smiltenes ģimnāzija (116,5p.).

 2014./2015.mācību gadā par
skolu sacensību kopvērtējuma
uzvarētājiem ir kļuvuši:

1.-6.klašu grupā – Smiltenes
Centra vidusskola (110,5p.,skolo-
tāja Margarita Mikarta), Smilte-
nes Trīs pakalnu sākumskola
(103,5p., skolotāja Laila Cīrule),
Grundzāles pamatskola (89,5p.,
skolotājs Māris Stabiņš).

7.-9.klašu grupā – Grundzā-
les pamatskola (103,5p., skolotājs
Māris Stabiņš), Smiltenes Centra
vidusskola (101,5p., skolotāja
Margarita Mikarta), Smiltenes
ģimnāzija (94p., skolotājs Jurģis
Jurka).

10.-12.klašu grupā – Smilte-
nes tehnikums (106,5p., skolotāji
Leons Peļņa, Mārtiņš Sorokins),
Smiltenes ģimnāzija (100p., sko-
lotājs Jurģis Jurka), Smiltenes
Centra vidusskola (96,5p., skolo-
tāji Liene Brūvele, Ivars Joksts).

Kitija Klempnere, 
Smiltenes BJSS metodiķe

Ar vieglatlētiku noslēdzas skolu
sporta sezona

SMILTENES NOVADNIEKU 
KALENDĀRS

JŪNIJS

FELSBERGS PAULIS (1930.g. 5. jūnijā – 1964. g. 16. martā. )
- sportists (ātrslidotājs) . Dzimis Smiltenē. Apglabāts Smiltenes ev.
lut. draudzes kapsētā.

KAULIŅŠ JŪLIJS (1885. g. 29. jūn.- ?) 7. Siguldas kājnieku
pulka virsseržants, Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Dzimis Smilte-
nes pagastā.   

Smiltenes novada bibliotēkā
Izstādes:
Līdz  15.06 Ineses Birģeles (Sigulda) eļļas darbu izstāde 
Līdz 31.07 Fotoizstāde „Firsta Paula Līvena mūža devums Smil-

tenes novadam” (Paulam Līvenam – 140)

No 16.06 fotoizstāde „Smiltene viesu un pašu acīm”

Bērnu apkalpošanas nodaļā 
(Gaujas ielā 1)

22.06 - „Es redzēju Jāņu nakti trīs saulītes  uzlecam” dziedāsim
līgosim. Jāņu diena bibliotēkā 

Par jaunākajām grāmatām un pasākumiem bibliotēkā skatieties:
http://www.smiltenesbiblio.blogspot.com/

Par literatūras izstādes un pasākumi bērnu literatūras nodaļā:
http://spbbernunodala.blogspot.com/

Jūsu ērtībai, mīļie lasītāji!
Pie bibliotēkas ir jauni, zaļoksni kociņi un ērts soliņš, kur jaukā

laikā var lietot bezvadu internetu vai palasīt grāmatu.
Smiltenes novada domei- paldies!

Izglītošanai 
ir izšķiroša nozīme 

vides ilgtspējas 
nodrošināšanā

LTV raidījums De Facto pauž nosodījumu pašvaldību uzņēmu-
mam SIA „ZAAO“ par projekta iesniegšanu valsts budžeta līdzekļu
piešķiršanai sižetu veidošanai par vides aizsardzības problemātiku
„Mūsu vide ir mūsu atbildība”.

Jāuzsver, ka valstī līdz šim nav izstrādāta un ieviesta vienota vides
izglītības programmu īstenošanas un finansēšanas sistēma. SIA
ZAAO valdes priekšsēdētājs Aivars Sirmais: „Jau no ZAAO darbības
pirmsākumiem 1999.gadā, mācoties no ārvalstu sadarbības partne-
riem, mērķtiecīgi esam realizējuši vides izglītības aktivitātes. Kopā
ar pašvaldībām cenšamies mainīt to cilvēku paradumus, kuri joprojām
dedzina atkritumus vai izgāž tos mežos. Arvien meklējam iespējas,
kā vides izglītību, kas nav ar uzņēmuma pamatdarbību tieši saistīta
funkcija, realizēt caur pārrobežu projektiem, arī piesaistot dažādu
fondu līdzekļus u.tml. Vēlos uzsvērt, ka noteikti nedrīkst jaukt izglī-
tošanu ar informēšanu par uzņēmuma darbību. Informēšanai par
ZAAO pakalpojumiem lieli līdzekļi nav nepieciešami, sešpadsmit
darbības gados mūsu klienti ir iepazinuši un izmanto pakalpojumus,
kas nodrošina ērtu atkritumu apsaimniekošanu.”

Piemēram, 2014./2015. mācību gadā ZAAO darbības reģiona sko-
las, kā arī ģimenes, pensionāru apvienības un citas interešu grupas
aktīvi izmantoja iespēju izzināt reģionālā atkritumu apsaimniekošanas
centra „Daibe” darbību. Bērni un jaunieši apguva vides mācību stun-
das par cilvēka un vides mijiedarbību. Piedāvātajos konkursos vides
izglītības projektā „Cilvēks vidē” iesaistījās vairāk nekā 130 mācību
iestādes, piedaloties pastkaršu zīmēšanā, vides spēļu veidošanā, vei-
dojot gleznas no otrreizējiem materiāliem, uzņemot video par dabai
draudzīgu rīcību, meklējot atbildes uz ikmēneša jautājumiem par at-
bildīgu rīcību pret apkārtējo vidi, kā arī piedaloties otrreizējai pārstrā-
dei derīgu materiālu vākšanā, palīdzot taupīt dabas resursus.

Atgādinām, ka ZAAO ir pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas
uzņēmums, kas nodrošina atkritumu savākšanu, šķirošanu, uzglabā-
šanu, apstrādi, pārvadāšanu, apglabāšanu un sabiedrības izglītošanas
aktivitātes Ziemeļvidzemē, kā arī atsevišķās Pierīgas un Madlienas
reģiona pašvaldībās.

Zane Leimane
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste
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Līgosim Smiltenes novadā!

20.jūnijā Grundzāles pamatskolas ab-
solventu un darbinieku salidojums. Re-
ģistrācija no plkst.14.00, koncerts
plkst.18.00. Plkst.22.00 balle ar grupu
„Ceļojums“.

21.jūnijā, SMILTENES PILSĒTAS
SVĒTKI.

21.jūnijā plkst.20.00, Smiltenes pagas-
ta Līgo kalnā „Līgo svētki“.

21.jūnijā plkst.20.30 Bilskā pie Bil-
skas ezera sadarbībā ar Abulas lauku
partnerību visus interesentus aici nām
uz vasaras saulgriežu pasākumu - Līgo
saule, līgo bite; Līgo visa radībiņa.-
Ieeja bezmaksas.

22.jūnijā plkst.9.00 Blomes Jeberlejas
estrādē Sporta spēles. Ar nolikumu var
.iepazīties www.smiltene.lv.

22.jūnijā Blomes Jeberlejas estrādē, pa-
sākums „Sanāciet Jāņa bērni“.
Plkst.19.30 kolhozu „Sarkanā Zvaig-
zne’’ un „Uzvara’’ jaunākās tehnikas
parāde, plkst.20.00 koncerts „Darbi
godam padarīti, Līksmei vārti atdarīti.’’
Plkst.22.00 iedegsim Jāņu guni un lī-
gosim kopā ar grupu „Tequila Band’’.
Nāciet paši, ņemiet līdzi draugus, un ie-
līgosim Jāņus!
Ieeja uz pasākumu - bezmaksas

22.jūnijā plkst.21.00 Palsmanē Līgo
pasākums „Ielīgojam Palsmanē!“ An-
delīte, danči un dziesmas. Kursim Jāņu
ugunskuru un kopā sagaidīsim rītaus-
mu. Ieeja bezmaksas.

23.jūnijā plkst.20.00 Launkalnē, sporta
laukumā pie veikala „Taiva“ pasākums
„Līgo, līgo Launkalne!“. Dziesmas, hu-
moriņš, konkursi, rotaļas… Pēc kon-
certa - Līgo pikniks līdz rītam (katram
gādāt par savām piknika lietām)! Ieeja
bezmaksas.

23.jūnijā plkst.16.00 Grundzāles brīv-
dabas estrādē Grundzāles amatierteātra
„Cik jaudas!“ izrāde A.Banka „Kre-
dīts“ ar līnijdeju grupas „Country Life“
piedalīšanos. Plkst.19.00 TDA „Lielu-
pe“ un Brazīlijas latviešu deju kopas
„Staburags“ koncerts. Plkst.20.00 uz 5
gadu jubilejas koncertu aicina Grun-
dzāles JDK „Riedēni“. Piedalās arī
VPDK „Rieda“, sieviešu vokālais an-
samblis „Prieks, kur tu rodies?!“ un
Grundzāles pamatskolas skolēni.
Plkst.22.00 balle ar grupu „Pagrabs“
(lietus gadījumā visas aktivitātes notiks
kultūras namā). Ieeja uz Līgo vakara
pasākumiem bez maksas.

23.jūnijā plkst.22.00 Smiltenes Jāņu-
kalna estrādē „Līgo Smiltenē!“ zaļum-
balle ar grupu „Vēja runa“. Līdzi
jāņem: uzkodas, dzērieni, atbilstošs
apģērbs un jautra kompānija! Ieeja:
2,00 EUR.

Pasākumi Smiltenes novadā
Jūnija mēnesī

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
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