
Noskaidroti Smiltenes nova-
da domes rīkotās akcijas „Radī-
sim Ziemassvētku noskaņu
Smiltenes novadā” uzvarētāji.
Balsojumā par visskaistāko Zie-
massvētku noskaņās izrotāto un
noformēto objektu Smiltenes no-
vadā visvairāk balsis ieguva:

Krūmiņu ģimenes privātmāja
„Kalnāres”, Blomes pagasts,
(652 balsis);

Šūpulnieku ģimenes privāt-
māja „Silmaļi”, Brantu pagasts,
Vidzeme, (329 balsis);

Treisneru ģimenes privātmāja
„Pļavnieki”, Mēri (292 balsis).

Akcija noslēdzās 9. janvārī un
labāko noformējumu autori tika
godināti personīgi, saņemot īpaši
šai akcijai veidotu gaismas dekoru
ar rudzupuķes motīvu kā simbolis-
ku un praktisku dāvanu no Smilte-
nes novada domes, ko turpmāk iz-
mantot Ziemassvētku noformēju-
ma veidošanā.

Novadā jau otro gadu turpinās
pērn iesāktā tradīcija rīkot akciju
„Radīsim Ziemassvētku noskaņu
Smiltenes novadā” ar mērķi iesaistīt
iedzīvotājus radīt Ziemassvētku un
Jaunā gada noskaņu Smiltenes no-
vadā katram savā mājā, pagalmā,
darbavietā ar kvalitatīviem un ori-
ģināliem rotājumiem. Balsošanā
kopsummā tika izvirzīti 15 objekti,
no tiem 8 pieteiktie un 7 darba gru-
pas izvirzītie.

Darba grupa īpaši vēlas pateik-
ties Izglītības iestādēm (Variņu pa-
matskolai un Trīs pakalnu sākum-
skolai), kas pieteica savu dalību ak-
cijā. Šīs ēkas izcēlās ar īpašu izdo-
mu, kas priecēja gan garāmgājējus,
gan radīja noskaņu pašiem skolē-
niem, līdzdarbojoties noformējuma
izveidē. 

Tika saņemts arī interesants pie-
teikums no Smiltenes PII „Pīlādzī-
tis“, piesakot iekštelpu svētku nofor-
mējumu, kurā galvenās idejas autores
bija Ilva Stīpniece un Mārīte Ozola,
bet visu sagatavot palīdzēja grupu
skolotāji, skolotāju palīgi un bērnu
vecāki. Lai arī šis pieteikums netika
iekļauts kopējā balsošanā, jo neatbil-
da akcijas nolikumam, izsakām lielu
paldies par lielisko svētku dekoru. 

Augstu novērtējam veikalu
īpašniekus par skatlogu noformē-
jumu, ar kuru palīdzību Jūs piešķī-
rāt pilsētas centram svētku noska-
ņu un krāšņumu. Cerams, nākoš-
gad tie būs tikpat krāšņi un spoži!

Atskatoties uz akciju, saņem-
tajiem pieteikumiem un iedzīvo-
tāju velmi padarīt savu vidi krāš-
ņāku svētku laikā, darba grupa
informē, ka nākamajā gadā Jūs
gaida jaunas, patīkamas pārmai-
ņas un pārsteigumi. 

Smiltenes novada dome patei-
cas visiem novada iedzīvotājiem,
kuri atsaucās aicinājumam iedegt
Ziemassvētku un Jaunā gada gais-

miņas savos logos un pagalmos,
izdekorēja skatlogus un lodžijas.
Tas radīja īpašu svētku un vienotī-
bas gaisotni. Paldies par miera un
labestības gaismiņu Jūsu sirdīs. 

Cerams, ka māju un ēku pirms -
svētku rotāšanas tradīcija nostipri-
nāsies mūsu novadā un, izrotājot
savas mājas un tām piegulošās te-

ritorijas, turpmāk radīsim kopēju
svētku atmosfēru ne tikai sev, bet
arī kaimiņiem un visiem citiem!

Aicinām iedzīvotājus arī tur-
pmāk ’neturēt sveci zem pūra’, bet
gan aktīvāk iesaistīties akcijās un
lepoties ar savu veikumu. 

Baiba Cīrule, 
Ainavu arhitekte
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Noslēdzies līdzjutēju bal-
sojums ceturtajā Smiltenes
novada gada balvā sportā,
kurā kopumā atdotas 2680
balsis. Par gada populārāko
amatieru sportistu atzīts ri-
teņbraucējs Agnis Apse,
jaunā sportista balvu sa-
ņems vieglatlēts Matīss
Velps. Par gada komandu
kļuvusi „Smiltene/ BJSS”,
gada sporta notikuma no-
saukumu iegūst Smiltenes
stadiona rekonstrukcija, bet
balvu par paraugu sportā
saņems Raimonds Dūmiņš.
Līdzjutēji par Smiltenes no-
vada labāko sportistu atzi-
nuši Gati Smukuli.

Sports Smiltenē un Smilte-
nes novada sporta pārvalde
jau ceturto gadu pēc kārtas
rīko Smiltenes novada gada
balvu sportā. Visu decembra
mēnesi ikviens sporta un ak-
tīvās atpūtas līdzjutējs varē-
ja nobalsot par saviem favo-
rītiem sešās dažādās nominā-
cijās.

Smiltenes novada gada la-
bākā sportista/es nominācijā,
kurā tika iekļauti septiņi kan-
didāti, uzvarētājs tiek noteikts
pēc līdzjutēju, Smiltenes
sporta centra valdes, sporta
skolas treneru un žurnālistu
balsojumiem. Līdzjutēji vis-
vairāk balsis atdevuši par pro-
fesionālo šosejas riteņbraucē-
ju Gati Smukuli, kurš šogad
startēja prestižajā „Tour de
France” daudzdienu velo -
braucienā. Smukulis saņēma
787 balsis. Otro lielāko balsu
skaitu ieguva Jaunatnes Olim-
pisko spēļu devītās vietas ie-
guvējs šķēpa mešanā Jāzeps
Groza, bet trešo - arī šķēpa
metēja -Līna Mūze. 2014.
gada Smiltenes novada labā-
kais sportists/e tiks paziņots

svinīgajā apbalvošanas cere-
monijā.

Piecās citās nominācijās
uzvarētājus noteica tikai un
vienīgi līdzjutēji. Par aizvadī-
tā gada populārāko amatieru
sportistu atzīts riteņbraucējs
Agnis Apse, kurš apsteidza
Otāru Putrāli un Miku Ozolu.
Smiltenes novada 2014. gada
populārākais jaunais sportists
ir šķēpa metējs Matīss Velps.
Otro lielāko balsu skaitu saņē-
ma Jāzeps Groza, bet trešo
futbolists Artūrs Stūris. 

Par gada komandu otro
gadu pēc kārtas atzīta futbola
kluba „Smiltene/ BJSS” 1.
līgas vienība, kurai sekoja
Smiltenes sporta skolas viegl -
atlētikas 45100 metru meite-
ņu stafešu komanda un orien-
tēšanās kluba „Azimuts” vī-
riešu stafešu vienība. Par gada
notikumu atzīta Smiltenes sta-
diona rekonstrukcija, apstei-
dzot SEB MTB maratona
Smiltenes posmu un Latvijas
čempionātu šosejas riteņ-
braukšanā. Tikmēr jaunajā
nominācijā – paraugs sportā –
balvu iegūs futbola kluba
„Smiltene/ BJSS” spēlējošais
galvenais treneris Raimonds
Dūmiņš. 

Pirmo reizi arī tiks pa-
sniegta balva par mūža iegul-
dījumu. Balvas saņēmējs tiks
paziņots 5. janvārī. Šogad ap-
tauja tika rīkota Smiltenes no-
vada oficiālajā mājas lapā
Smiltene.lv. Tāpat balsot va-
rēja arī portāla draugiem.lv
lapā „Sports Smiltenē“. Pavi-
sam kopumā tika reģistrētas
2680 balsis. Svinīgā apbalvo-
šanas ceremonija gaidāma 16.
janvārī plkst.19.00 Smiltenes
kultūras centra lielajā zālē. 

Toms Markss

Apbalvo skaistākos Ziemassvētku 
noskaņās izrotātos novada objektus

Līdzjutēju balsojumā
par Smiltenes novada
gada labāko sportistu
atzīts Gatis Smukulis

Privātmāja Blomē

Privātmāja Mēros

Privātmāja Vidzemē

Smiltenes nvada TIC vadītāja Sanda Veismane un Ainavu arhitekte 
Baiba Cīrule ar Krūmiņu ģimeni
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2014.gada 19.decembrī notika
ārkārtas domes sēde, kurā tika
pieņemti 5 lēmumi, tai skaitā:

Apstiprināt Smiltenes novada
pašvaldības noteikumus 5/14
„Dāvinājumu (ziedojumu) pie-
ņemšanas, izlietošanas un uzskai-
tes kārtība Smiltenes novada pa-
švaldībā”.

Pieņemt bezatlīdzības lietošanā
ar apbūves tiesībām no Valsts ak-
ciju sabiedrības „Latvijas Valsts
ceļi”, reģistrēta Latvijas Republi-
kas Komercreģistrā ar reģistrācijas
Nr. 40003344207, valsts reģionālā
autoceļa P27 Smiltene-Gulbene,
ceļa zemes nodalījuma joslas daļas
1,507 km – 2,830 km, platībā
0,7944 ha, ar mērķi - gājēju ietves
ierīkošanai, kas savieno Smiltenes
pilsētu un Silvas ciematu.

Reģistrēt J.R. pašvaldības dzī-
vojamās telpas izīrēšanas reģistrā,
kā peronu, kurai nepieciešama pa-
līdzība dzīvokļa jautājumu risinā-
šanā pirmām kārtām.

Piešķirt finanšu līdzekļus no
pašvaldības sociāliem pabalstiem
paredzētā finansējuma  Ziemas-
svētku 360 (trīs simti sešdesmit)
paciņu iegādei vientuļiem pensio-
nāriem, bērniem  invalīdiem, bēr-
niem – aizbildņu un audžu ģime-
nēs, par kopējo summu 1620,00
EUR (viens tūkstotis seši simti
divdesmit eiro 00 centi).

Apstiprināt Smiltenes novada
pašvaldības nolikumu Nr. 19 kon-
kursam „A/S „Smiltenes piens”
balva novada 7.-12.klašu skolē-
niem par uzcītību un sasniegu-
miem dabaszinātnēs”.

2014.gada 30.decembrī notika
kārtējā domes sēde, kurā tika pie-
ņemti 114 lēmumi, tai skaitā:

Apstiprināt saistošo noteikumu
Nr. 15/14 „Grozījumi Smiltenes no-
vada domes 2014.gada 24.janvāra
saistošajos noteikumos „Par Smilte-
nes novada pašvaldības 2014.gada
pamatbudžetu” projektu.

Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.
16/14 „Grozījumi Smiltenes novada
domes 2014.gada 24.janvāra sais-
tošajos noteikumos „Par Smiltenes
novada pašvaldības 2014.gada spe-
ciālo budžetu” projektu.

Apstiprināt saistošo noteikumu
Nr. 14/14 „Grozījums Smiltenes
novada domes 2013. gada 28.de-
cembra saistošajos noteikumos
Nr.33/13 „Nodeva par reklāmas
izvietošanu publiskās vietās un
vietās, kas vērstas pret publisku
vietu Smiltenes novadā” projektu.

Grozīt 2014. gada 24. oktobra
noteikumu Nr. 3/14 „Par vienotu
atlīdzības sistēmu Smiltenes no-
vada pašvaldības budžeta iestā-
dēs” 1. pielikumu.

Apstiprināt aktualizēto Smilte-
nes novada attīstības programmas
2012.-2018.gadam Rīcības plānu
un Investīciju plānu.

Izveidot Smiltenes novada Me-
dību koordinācijas komisiju šādā
sastāvā:

Kārlis Lapiņš - Smiltenes no-
vada pašvaldības pārstāvis, komi-
sijas priekšsēdētājs – Smiltenes
novada domes izpilddirektors;

Daira Antone - Valsts meža
dienesta pārstāve – Ziemeļaustru-
mu virsmežniecības Smiltenes no-
daļas vecākā mežzine;

Zenta Špate – Lauku atbalsta
dienesta pārstāve – kontroles un
uzraudzības daļas vadītāja;

Aigars Vīvuliņš - mednieku
kolektīva „Laiksne” vadītājs.

Par izmaiņām komisijas darīju-
mu tiesiskuma uzraudzībai ar
lauksaimniecības zemi Smiltenes
novadā darbības nodrošināšanai

Apstiprināt noteikumus Nr.7
„Grozījumi 2009. gada 26. no-
vembra noteikumos „Kases ope-
rāciju uzskaites noteikumi””.

Grozīt Smiltenes novada
domes 2009.gada 26.novembra
noteikumus „Avansu izsniegšanas
un norakstīšanas noteikumi”, gro-
zot noteikumu 14.punktu.

Apstiprināt noteikumus Nr.9
„Grozījumi 2009. gada 26. no-
vembra noteikumos „Pamatlī-
dzekļu uzskaites noteikumi””.

Apstiprināt noteikumus Nr.10
„Grozījumi 2009. gada 26. novem-
bra noteikumos „Noteikumi par
Smiltenes novada pašvaldības pa-
matlīdzekļu nolietojuma normām
un pielietošanas nosacījumiem””.

Apstiprināt nolikumu Nr.21
„Grozījumi 2009. gada 26. no-
vembra nolikumā „Nolikums par
inventarizācijas norisi smiltenes
novada pašvaldības iestādēs””.

Par komunālo pakalpojumu
parādu norakstīšanu

Par izmaiņām Palsmanes inter-
nātpamatskolas amatu vienību sa-
rakstā.

Par izmaiņām Smiltenes nova-
da Palsmanes pagasta iestāžu
amatu vienību sarakstā.

Par izmaiņām Variņu pagasta
iestāžu amatu vienību sarakstā.

Par izmaiņām Smiltenes nova-
da administrācijas amatu vienību
sarakstā.

Piekrist Smiltenes novada
domei piederošo auto greideri
DZ-98A nodot bez atlīdzības
Smiltenes tehnikuma īpašumā.

Pārslēgt īres līgumu uz vienu
gadu ar tiesībām īres līgumu pa-
garināt K.K.

Pārslēgt īres līgumu uz vienu
gadu ar tiesībām īres līgumu pa-
garināt V.G.

Rezervēt pašvaldības autonomo
funkciju nodrošināšanai nepiecieša-
mo nozaru speciālistu vajadzībām
labiekārtotu vienistabas dzīvokli
adresē - Audēju ielā 1, dzīv.11,
Smiltenē, Smiltenes novadā.

Reģistrēt R.C. dzīvojamās tel-
pas izīrēšanas reģistrā vispārējā
kārtībā kā personu, kurai nepie-
ciešama palīdzība dzīvokļa jautā-
jumu risināšanā.

Reģistrēt R.V. dzīvojamās tel-
pas izīrēšanas reģistrā vispārējā
kārtībā kā personu, kurai nepie-
ciešama palīdzība dzīvokļa jautā-
jumu risināšanā.

Izīrēt J.R. uz vienu gadu ar tie-
sībām īres līgumu pagarināt.

Atzīt par nenotikušu 2014.gada
24.septembrī (lēmums Nr.15,
17.§.1.2.) apstiprināto pašvaldības
nekustamā dzīvokļa īpašuma
„Kanlamuiža 30”-1, Kalnamuiža,
Smiltenes pagastā, Smiltenes no-
vadā, pirmo izsoli, jo izsolei nebi-
ja pieteicies neviens dalībnieks.

Apstiprināt dzīvokļa īpašuma
„Kalnamuiža 30”-1, Kalnamuižā,
Smiltenes pagastā, Smiltenes no-
vadā, otrās izsoles sākuma cenu –
2800,00 EURO (divi tūkstoši as-
toņi simti eiro un 00 centi), izsoles
rezultātā paaugstinātā cena tiks
sadalīta proporcionāli par dzīvokli
un par zemi, kas piesaistīta dzī-
voklim.

Apstiprināt Smiltenes novada
pašvaldības nekustamā īpašuma
objekta ar adresi „Bērzaine”-5,

Smiltenes pagastā, Smiltenes no-
vadā, kas sastāv no atsevišķa trī-
sistabu dzīvokļa ar kopējo platību
110,5 m2, kopīpašuma 1105/6901
domājamās daļas no daudzdzīvok-
ļu mājas, divām palīgēkām un
1105/6901 domājamās daļas no
daudzdzīvokļu mājai piesaistītā
zemes gabala ar kopējo platību
0,9209 ha 2014.gada 20.novembra
izsoles rezultātus, saskaņā ar ku-
riem īpašuma objektu par 2210,00
EURO (divi tūkstoši divi simti des-
mit eiro un 00 centi) nosolīja I.B.

Apstiprināt Smiltenes novada
pašvaldības nekustamā īpašuma
„Purenes”, kadastra numurs 9444
010 0267, sastāv no vienas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu
9444 010 0267 1,.097 ha platībā,
2014.gada 20.novembra izsoles
rezultātus, saskaņā ar kuriem īpa-
šumu par 1750,00 EURO (viens
tūkstotis septiņi simti piecdesmit
eiuro un 00 centi) nosolīja S.L.

Apstiprināt Smiltenes novada
domei piederošā nekustamā īpa -
šuma Valkas ielā 2 A, Smiltenē,
Smiltenes novadā, kadastra nu-
murs 9415 001 0942, kas sastāv
no neapbūvēta zemes gabala daļas
1360 m2 platībā, zemes nomas
tiesību izsoles rezultātus, saskaņā
ar kuriem nekustamā īpašuma
nomas tiesības uz 12 gadiem iegu-
va SIA „Noma MV”, reģ.nr.
44103027137, jur.adr. Dzirnavu
iela 14 A, Smiltene, Smiltenes no-
vads, par 100,00 EURO (viens
simts eiro un 00 centi) bez
pievienotās vērtības nodokļa gadā.

Uzsākt nekustamā īpašuma
„Upītes”, Variņu pagastā, Smilte-
nes novadā, kadastra numurs
9490 004 0129, kas sastāv no vie-
nas zemes vienības ar kadastra ap-
zīmējumu 9490 004 0127 0,17 ha
platībā, atsavināšanas procedūru.

Uzsākt nekustamā īpašuma
„Veclazdiņi”, Variņu pagastā,
Smiltenes novadā, kadastra nu-
murs 9490 004 0130, kas sastāv
no vienas zemes vienības ar ka-
dastra apzīmējumu 9490 004
0128 0,1546 ha platībā, atsavinā-
šanas procedūru.

Piešķirt nekustamajam īpašu-
mam ar kadastra numuru 9444
010 0049, kas sastāv no vienas
zemes vienības ar kadastra apzī-
mējumu 9444 010 0273, nosauku-
mu „Sudrabi”, Bilskas pagasts,
Smiltenes novads.

No Valsts adrešu reģistra iz-
slēgt (likvidēt) šādas adreses:

Liepu iela 1, Launkalne, Laun-
kalnes pagasts, Smiltenes novads,
LV-4718 (adrešu kods 105685468);

Liepu iela 2, Launkalne, Laun-
kalnes pagasts, Smiltenes novads,
LV-4718 (adrešu kods 105685476);

Liepu iela 3, Launkalne, Laun-
kalnes pagasts, Smiltenes novads,
LV-4718 (adrešu kods 105685484);

Liepu iela 4, Launkalne, Laun-
kalnes pagasts, Smiltenes novads,
LV-4718 (adrešu kods 105685492);

Liepu iela 5, Launkalne, Laun-
kalnes pagasts, Smiltenes novads,
LV-4718 (adrešu kods 105685507);

Liepu iela 7, Launkalne, Laun-
kalnes pagasts, Smiltenes novads,
LV-4718 (adrešu kods 105685531);

Liepu iela 9, Launkalne, Laun-
kalnes pagasts, Smiltenes novads,
LV-4718 (adrešu kods
105685548);

Liepu iela 11, Launkalne,
Launkalnes pagasts, Smiltenes
novads, LV-4718 (adrešu kods

105685556);
Liepu iela 13, Launkalne, Laun-

kalnes pagasts, Smiltenes novads,
LV-4718 (adrešu kods 105685564);

Liepu iela 15, Launkalne, Laun-
kalnes pagasts, Smiltenes novads,
LV-4718 (adrešu kods 105685572);

Liepu iela 17, Launkalne, Laun-
kalnes pagasts, Smiltenes novads,
LV-4718 (adrešu kods 105685580);

Liepu iela, Launkalne, Launkal-
nes pagasts, Smiltenes novads, LV-
4718 (adrešu kods 100464942);

Bērzu iela, Launkalne, Launkal-
nes pagasts, Smiltenes novads, LV-
4718 (adrešu kods 100464950);

Bērzu iela 1, Launkalne, Laun-
kalnes pagasts, Smiltenes novads,
LV-4718 (adrešu kods 105685603);

Bērzu iela 2, Launkalne, Laun-
kalnes pagasts, Smiltenes novads,
LV-4718 (adrešu kods 105685611);

Atļaut sadalīt Blomes pagasta
nekustamā īpašuma „Zariņi”
zemes vienību ar kadastra apzīmē-
jumu 9446 003 0102 divās daļās.

Atļaut no Bilskas pagasta ne-
kustamā īpašuma „Zandi”, kadas-
tra numurs 9444 001 0039, atdalīt
zemes vienību ar kadastra apzīmē-
jumu 9444 001 0041 2,2 ha platībā
un tai mainīt nosaukumu no
„Zandi” uz „Meža Zandi 2”, Bil-
skas pagasts, Smiltenes novads.          

Atļaut no Blomes pagasta ne-
kustamā īpašuma „Rožkalni”, ka-
dastra numurs 9446 005 0047, at-
dalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 9446 001 0086 3.2
ha platībā un tai mainīt nosauku-
mu no „Rožkalni” uz „Lisa”, Blo-
mes pagasts, Smiltenes novads.          

Atļaut no Smiltenes pagasta
nekustamā īpašuma „Smiltenes
Lauksaimniecības tehnikums”,
kadastra numurs 9480 006 0035,
atdalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 9480 006 0043 17,6
ha platībā un mainīt nosaukumu
no „Smiltenes Lauksaimniecības
tehnikums” uz „Lauki”, Smiltenes
pagasts.

Atļaut sadalīt Smiltenes pagas-
ta nekustamā īpašuma „Smiltenes
Lauksaimniecības tehnikums”, ka-
dastra numurs 9480 006 0035,
zemes vienību ar kadastra apzīmē-
jumu 9480 006 0059 divās daļās. 

Apstiprināt zemes ierīcības
projektu „Galacepļi”, Palsmanes
pagasts, Smiltenes novads, zemes
vienības kadastra apzīmējums
9474 007 0009.

Iznomāt G.K. zemes vienību
„Lankaskalns”, kadastra apzīmē-
jums 9474 004 0223, 1,9 ha platī-
bā un zemes vienību „Lejaspļavas
l.p.”, kadastra apzīmējums 9474
004 0275, 4,51 ha platībā bez ap-
būves tiesībām lauksaimnieciskai
ražošanai.

Slēgt lauku apvidus zemes
nomas līgumu ar I.U. par nekusta-
mo īpašumu „Lauku Āres”, Blo-
mes pagastā ar kadastra apzīmēju-
mu 9446 006 0393 1,5 ha platībā.

Slēgt lauku apvidus zemes
nomas līgumu ar A.L. par nekus-
tamo īpašumu „Skolas iela 3” Bil-
skas pagastā ar kadastra apzīmē-
jumu 9444 003 0084- 17,45 ha,
9444 003 0211- 0,1075 ha un
9444 003 0212- 1,7894 ha platī-
bā.

Iznomāt V.S. zemes vienības
„Centra katlu māja”, kadastra ap-
zīmējums 9474 004 0354, daļu
0,05 ha platībā bez apbūves tiesī-
bām lauksaimnieciskai ražošanai.

Iznomāt D.R. zemes vienības

„Centra katlu māja”, kadastra ap-
zīmējums 9474 004 0354, daļu
0,18 ha platībā bez apbūves tiesī-
bām lauksaimnieciskai ražošanai.

Slēgt lauku apvidus zemes
nomas līgumu ar G.B. par nekusta-
mo īpašumu „Skolas iela 19”, Bil-
skas pagastā ar kadastra apzīmēju-
mu 9444 003 0114- 5,1 ha platībā.

Slēgt lauku apvidus zemes
nomas līgumu ar G.B. par nekusta-
mo īpašumu „Jasmīnu iela 11” Blo-
mes pagastā ar kadastra apzīmēju-
mu 9446 006 0102- 0,2 ha platībā.

Slēgt lauku apvidus zemes
nomas līgumu ar M.B. par nekusta-
mo īpašumu „Jasmīnu iela 8” Blo-
mes pagastā ar kadastra apzīmēju-
mu 9446 006 0188 - 0,8 ha platībā.

Iznomāt V.V. zemes vienības
„Centra katlu māja”, kadastra ap-
zīmējums 9474 004 0354, daļu
0,05 ha platībā bez apbūves tiesī-
bām lauksaimnieciskai ražošanai.

Iznomāt I.Ž. zemes vienības
„Kultūras nams”, kadastra apzī-
mējums 9474 004 0214, daļu 0.1
ha platībā bez apbūves tiesībām
lauksaimnieciskai ražošanai.

Slēgt lauku apvidus zemes
nomas līgumu ar A.O. par nekus-
tamo īpašumu „Ķudras 1” Brantu
pagastā ar kadastra apzīmējumu
9448 001 0070 4,2 ha platībā.

Iznomāt P.B. zemes vienības
„Upenieki”, kadastra apzīmējums
9474 004 0213, daļu 0,7 ha platī-
bā bez apbūves tiesībām lauk-
saimnieciskai ražošanai.

Iznomāt J.T. zemes vienības
„Centra katlu māja”, kadastra ap-
zīmējums 9474 004 0354, daļu
0,02 ha un „Kultūras nams”, ka-
dastra apzīmējums 9474 004
0214, daļu 0,05 ha platībā bez ap-
būves tiesībām lauksaimnieciskai
ražošanai.

Pārtraukt zemes nomas līgumu
ar O.P. par zemes vienības daļu
Vidzemes ielā 16, Smiltenē, ka-
dastra apzīmējums 9415 008
1414, 600 m2 platībā.

Slēgt lauku apvidus zemes
nomas līgumu ar M.L. par nekusta-
mo īpašumu „Kalna Dēliņi” Blo-
mes pagastā ar kadastra apzīmēju-
mu 9446 006 0396- 1,36 ha platībā.

Iznomāt V.V. zemes vienības
„Kraujas”, kadastra apzīmējums
9458 010 0080, daļu 2,4 ha platī-
bā bez apbūves tiesībām lauk-
saimnieciskai ražošanai.

Iznomāt A.B. zemes vienību
„Ievas”, kadastra apzīmējums
9444 010 0352, 0,3 ha platībā bez
apbūves tiesībām lauksaimniecis-
kai ražošanai.

Pārtraukt zemes nomas līgumu
ar P.Z. par zemes vienību „Saul-
gožu ferma”, Grundzāles pagastā,
kadastra apzīmējums 9458 006
0136, 0,2 ha platībā.

Iznomāt V.D. zemes vienības
„Lejas Brālīši” ar kadastra apzī-
mējumu 9470 010 0115- 2.4 ha un
9470 010 0116 – 6,6 ha platībā
bez apbūves tiesībām lauksaim-
nieciskai ražošanai.

Iznomāt B.A. zemes vienību
„Bez adreses”, kadastra apzīmē-
jums 9444 005 00009, 0,67 ha
platībā bez apbūves tiesībām
lauksaimnieciskai ražošanai.

Pārtraukt zemes nomas līgumu
ar I.B. par zemes vienības „Upe-
nieki” Palsmanes pagastā, kadas-
tra apzīmējums 9474 004 0213,
daļu 0,52 ha platībā.

Iznomāt S.Ā. zemes vienības
„Upenieki”, kadastra apzīmējums

Smiltenes novada Domes lēmumi
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9474 004 0213, daļu 0.52 ha pla-
tībā bez apbūves tiesībām lauk-
saimnieciskai ražošanai.

Iznomāt G.Z. zemes vienības
„Upenieki”, kadastra apzīmējums
9474 004 0213, daļu 5,,8 ha platī-
bā un „Mačāni”, kadastra apzīmē-
jums 9474 004 0125, daļu 7,93 ha
platībā bez apbūves tiesībām
lauksaimnieciskai ražošanai.

Iznomāt L.M. nekustamo īpa-
šumu Smilšu iela 2A, Smiltenē,
kadastra numurs 9415 001 1307,
616 m2 platībā.

Iznomāt G.N. zemes vienības
„Madaras 1”, kadastra apzīmē-
jums 9446 006 0389, daļu 0,87 ha
platībā bez apbūves tiesībām.

Nodot bezatlīzības lietošanā
sabiedriskā labuma organizācijai
- biedrībai „Sporta komplekss
„Teperis”” (reģ.nr.40008145989,
juridiskā adrese: Baumaņa iela 31,
Smiltene, Smiltenes novads, LV-
4729) Smiltenes pašvaldībai pie-
derošu nekustamo īpašumu –
„Kaupi”, Smiltenes pagasts, Smil-
tenes novads (kadastra numurs:
948 006 0190), kas sastāv no
zemes gabala (kadastra apzīmē-
jums 9480 006 0190) 8398 m2 pla-
tībā, dzīvojamās mājas (kadastra

apzīmējums 9480 006 0190 001),
palīgēkas (kadastra apzīmējums
9480 006 0190 002), palīgēkas
(kadastra apzīmējums 9480 006
0190 003) un palīgēkas (kadastra
apzīmējums 9480 006 0190 004).

Slēgt nomas līgumu ar Sabied-
rību ar ierobežotu atbildību „Meža
saimnieks“ (vienotās reģistrācijas
Nr. 44103043220) par nekustamā
īpašuma Atmodas ielā 3, Smiltenē,
Smiltenes novadā, nomu:

Nomājamā nekustamā īpašuma
sastāvs - zemesgabals 4230 m2

platībā, dzīvojamā māja ar kopējo
platību 351,2 m2, palīgēka (saim-
niecības ēka) ar kopējo platību
211,5 m2 un palīgēka (pagrabs) ar
kopējo platību 20,9 m2;

Nekustamā īpašuma izmanto-
šanas mērķis - Smiltenes Centra
vidusskolai mācību procesa no-
drošināšanai;

Nomas līguma termiņš – līdz
2015. gada 31. decembrim.

Veikt grozījumus 2008.gada
1.februāra noslēgtajā nedzīvojamo
telpu nomas līgumā ar R.A. un paga-
rināt nomas līguma termiņu uz laiku
līdz 2015.gada 31.decembrim.

Pārtraukt I.G. zemes lietošanas
tiesības uz pastāvīgā lietošanā pie-

šķirto zemi „Kalnabrinģini”, Blo-
mes pagastā, kadastra apzīmējums
9446 003 0081,  2,71 ha platībā  .

Pārtraukt V.R. zemes lietošanas
tiesības uz pastāvīgā lietošanā pie-
šķirto zemi „Noriņas” Launkalnes
pagastā, kadastra apzīmējums
9470 010 0130,  10,3 ha platībā .

Pārtraukt E.S. zemes lietošanas
tiesības uz pastāvīgā lietošanā pie-
šķirto zemi „Jaunlāči” Launkalnes
pagastā, kadastra apzīmējums
9470 010 0137,  2,0 ha platībā .

Pārtraukt R.E. zemes lietošanas
tiesības uz pastāvīgā lietošanā pie-
šķirto zemi „Lejas Muižnieki”
Launkalnes pagastā, kadastra ap-
zīmējums 9470 014 0115,  6,2 ha
platībā .

Pārtraukt A.K. un Z.L. zemes
lietošanas tiesības uz lietošanā
piešķirto zemi (uz 1/3 domājamo
daļu katram) Priežu iela 1, Smil-
tenē, kadastra apzīmējums 9415
002 0616.

Grozīt Smiltenes novada
domes 25.02.2012.lēmumu „Par
zemes vienību piederību un pie-
kritību” daļā par nekustamā īpa-
šuma „Putniņi” zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 9444 006
0115 atzīšanu par piekritīgu paš -

valdībai – zemes vienību „Putni-
ņi”ar kadastra apzīmējumu 9444
006 0115 izslēgt no saraksta. 

Mainīt Brantu pagasta nekusta-
mā īpašuma „Strēlnieki 1” zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu
9448 003 0124 un 9448 003 0352
savstarpējās robežas atbilstoši pie-
likumam. 

Piekrist pārņemt Smiltenes no-
vada domes īpašumā valsts auto-
ceļa V252 Smiltene-Rauziņa
posmu 7,280 km -10,140 km (ka-
dastra Nr. 94700080072).

Piekrist pārņemt Smiltenes no-
vada domes īpašumā valsts vietē-
jo autoceļa posmu V255 Smilte-
ne-Pavāri km 0885 – 2,085 (ka-
dastra Nr. 94700030412).

Pieņemti 17 lēmumi par nekus-
tamā īpašuma nodokļa atviegloju-
mu piešķiršanu saskaņā ar saisto-
šajiem noteikumiem Nr.17/09
„Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanu Smilte-
nes novadā”.

Noteikt, ka zemesgabala Gau-
jas iela 12, Smiltenē, Smiltenes
novadā, kadastra apzīmējums
9415 008 1104, 1/3 domājamā
daļa ir valstij piekritīgā zeme un
ierakstāma zemesgrāmatā uz

valsts vārda.
Piedzīt no A.K. nekustamā īpa-

šuma nodokļa parādu  202,24
EUR bezstrīda kārtībā, vēršot pie-
dziņu uz parādnieka naudas lī-
dzekļiem un tam piederošo kusta-
mo un nekustamo mantu.

Piedzīt no A.P. nekustamā īpa-
šuma nodokļa parādu 189,04
EUR bezstrīda kārtībā, vēršot pie-
dziņu uz parādnieka naudas lī-
dzekļiem un tam piederošo kusta-
mo un nekustamo mantu.

Piedzīt no B.N. nekustamā īpa-
šuma nodokļa parādu 70,52 EUR
bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu
uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un ne-
kustamo mantu.

Piedzīt no A.S. nekustamā īpa-
šuma nodokļa parādu 144,87
EUR bezstrīda kārtībā, vēršot pie-
dziņu uz parādnieka naudas lī-
dzekļiem un tam piederošo kusta-
mo un nekustamo mantu.

Dzēst nekustamā īpašuma no-
dokļa pārmaksas par kopējo
summu 5,05 EUR (pieci eiro 05
centi).

Dina Kaupe,
Kancelejas nodaļas vadītāja 

Smiltenē
2014.gada 30.decembrī

APSTIPRINĀTI
ar Smiltenes novada domes 

30.12.2014. lēmumu
(protokols Nr.22, 22.§.)

Saistošie noteikumi Nr. 15/14

„Grozījumi Smiltenes novada domes 2014.gada 24.janvāra
saistošajos noteikumos „Par Smiltenes novada pašvaldības 

2014.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

Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžetu 2014.gadam ieņēmumos  12
285 050 euro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu. 

Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžetu 2014.gadam izdevumos 11
571 312 euro apmērā saskaņā ar 2. pielikumu.

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 1 740 644 euro. 
Aizņēmums no Valsts kases 478 832 euro.
Aizdevuma pamatsummas atmaksa 654 354 euro.
Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā 365 929 euro.
Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās 1 912 931 euro.
Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs:  (personiskais paraksts) G.Kukainis

Smiltenē
2014.gada 30.decembrī

APSTIPRINĀTI
ar Smiltenes novada domes 

30.12.2014. lēmumu
(protokols Nr.22, 23.§.)

Saistošie noteikumi Nr. 16/14

„Grozījumi Smiltenes novada domes 2014.gada 24.janvāra sa-
istošajos noteikumos „Par Smiltenes novada pašvaldības

2014.gada speciālo budžetu””

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

likuma „Par pašvaldību budžetiem” 6. un 7. pantu

Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības speciālo budžetu 2014.gadam ieņēmumos 
355 225 euro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu.

Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžetu 2014.gadam izdevumos 
234 329 euro apmērā saskaņā ar 2. pielikumu.

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 130 515 euro. 
Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās 251 411 euro.
Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs:  (personiskais paraksts) G.Kukainis

 Pielikums Nr.1
 Smiltenes novada domes
 30.12.2014. Saistošajiem noteikumiem Nr. 15/14
   
 IE MUMI KOP  EUR 12 285 050 
 taj  skait :  
Klasifik cijas Nosaukums EUR
kods     
 NODOK U IE MUMI 6 790 252 
1.01110.00 Iedz vot ju ien kuma nodoklis 6 085 024 
1.04110.00 Nekustam  pašuma nodoklis par zemi 444 257 
1.04120.00 Nekustam  pašuma nodoklis par k m 145 431 
1.04130.00 Nekustam  pašuma nodoklis par m jok iem 60 561 
1.05410.00 Azartsp u nodoklis 54 979 
 NENODOK U IE MUMI 197 120 
1.08000.00 Ie mumi no uz m jdarb bas un pašuma 31 655 
1.09000.00 Valsts (pašvald bu) nodevas un kancelejas nodevas 27 366 
1.10000.00 Naudas sodi un sankcijas 27 595 
1.12000.00 P r jie nenodok u ie mumi 9 559 
1.13000.00 Ie mumi no valsts (pašvald bu) pašuma iznom šanas, p rdošanas un no 

nodok u pamatpar da kapitaliz cijas 
100 945 

 TRANSFERTU IE MUMI 4 939 271 
1.18000.00 Valsts budžeta transferti 4 825 795 
1.19000.00 Pašvald bu budžetu transferti 113 476 
1.21000.00 BUDŽETA IEST ŽU IE MUMI 358 407 

2.05.000.00 VIDES AIZSARDZ BA 481 371 
2.06.000.00 TERITORIJU UN M JOK U APSAIMNIEKOŠANA 1 279 170 
2.07.000.00 VESEL BA 66 716 
2.08.000.00 ATP TA, KULT RA UN RELI IJA 1 592 238 
2.09.000.00 IZGL T BA 5 713 112 
2.10.000.00 SOCI L  AIZSARDZ BA 757 456 
   

 Pielikums Nr.2
 Smiltenes novada domes
 30.12.2014. Saistošajiem noteikumiem Nr.15/14

 
   
 IZDEVUMI  KOP   EUR 11 571 312 
 taj  skait :  
Funkciju Izdevumi EUR 
klasif. kods     
2.01.000.00 VISP R JIE VALD BAS DIENESTI 1 242 583 
2.03.000.00 SABIEDRISK  K RT BA UN DROŠ BA 128 274 
2.04.000.00 EKONOMISK  DARB BA 310 392 

 Pielikums Nr.1
 Smiltenes novada domes
 30.12.2014. Saistošajiem noteikumiem Nr. 16/14

 
 

  
 IE MUMI KOP  EUR 355 225 
 taj  skait :  
Klasifik cijas Nosaukums EUR
kods     
 NODOK U IE MUMI 47 218 

1.05530.00 Dabas resursu nodoklis 47 218 
 NENODOK U IE MUMI 135 

1.08000.00 Ie mumi no uz m jdarb bas un pašuma 135 
 TRANSFERTU IE MUMI 307 872 

1.18000.00 Valsts budžeta transferti 307 872 
 

 Pielikums Nr.2
 Smiltenes novada domes
 30.12.2014. Saistošajiem noteikumiem Nr.16/14

                 IZDEVUMI  KOP   EUR 234 329 
 taj  skait :  
Funkciju                          Izdevumi EUR 
klasif. kods     
2.04.000.00 EKONOMISK  DARB BA 174 266 
2.05.000.00 VIDES AIZSARDZ BA 60 063 
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Smiltenē uztādīti ātruma mērī-
šanas displeji, kas sniegs brīdinā-
jumu auto vadītājiem par ātruma
pārsniegšanu. Ātruma mērīšanas
rīki uzstādīti, lai auto vadītājiem,
iebraucot pilsētā, būtu iespēja
kontrolēt un pārliecināties par
braukšanas ātrumu, kā arī tie kal-
pos par atgādinājumu satiksmes
noteikumu ievērošanai pilsētas
teritorijā.

Ātruma mērīšanas displeji uz-
stādīti trīs vietās. Autoceļa Smil-
tene-Valka (Valkas iela P24) un
Smiltene-RĪGA (Atmodas iela
P27) ātruma mērīšanas displejs
uzstādīts uz esošajiem ielu ap-
gaismojuma stabiem, savukārt
Smiltene-Valmiera (Daugavas
iela P18) ātruma mērīšanas dis-
pleja uzstādīšanai ierīkots jauns
stabs. Virs visiem ātruma mērīša-

nas displejiem uzstādīts papildu
panelis ar uzrakstu „Jūsu āt-
rums”. Ātruma mērīšanas rādīju-
mi būs informativi un kalpos par
atgādinājumu ceļu satiksmes no-
teikumu (CSN) ievērošanai.

Ātruma mērīšanas displejs
braukšanas ātrumu uzrāda divās
krāsās – ja braukšanas ātrums ne-
pārsniedz CSN atļauto braukša-
nas ātrumu pilsētas robežās, kas
ir 50km/h, tad ar zaļu krāsu parā-
dās tā brīža ātrums un smaidīga
sejiņa. Savukārt, ja ir pārsniegts
CSN atļautais braukšanas ātrums,
tad tā brīža braukšanas ātrums uz
LED displeja ir ar sarkanu krāsu
un bēdīgu sejiņu.

Arita Smalkā-Boriseviča,
Sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Jau pagājuša gada nogalē Abu-
las lauku partnerībā uzsāka virkni
pasākumu, kuru mērķis ir aktivi-
zēt vietējos iedzīvotājus iesaistī-
ties LEADER pieejas īstenošanā
savā teritorijā. Mērķis ir noskaid-
rot aktivitātes un nepieciešamī-
bas, kuras varētu tikt risinātas ar
Vietējās attīstības stratēģijai pie-
saistīto finansējumu nākamajā
plānošanas periodā. 

5.decembrī Smiltenes tehni-
kuma telpās notika Abulas lauku
partnerības konference „LEA-
DER projekti Smiltenes pagastā”,
kurā runājām par 2009. –
2013.gadu laikā partnerības teri-
torijā realizētajiem projektiem, kā
arī nedaudz iezīmēja turpmākās
darbības vadlīnijas. Smiltenes pa-
gasts ieņem otro vietu pēc Smil-
tenes pilsētas ar realizētiem 18
projektiem un piesaistīto publisko
finansējumu 42 660 EUR.

Smiltenes pagasta pārstāvji in-
formēja konferences dalībniekus
par saviem realizētajiem projek-
tiem. Biedrība „Ekolauks” reali-
zējusi 4 projektus, biedrība
„Smiltenes pagasta attīstībai” – 8
projektus. Sakārtoti vairāki vides
objekti, iegādāti tērpi pašdarbnie-
kiem, grāmatas lasīšanai. Pa va-
kara krēslu devāmies iepazīties ar
Kalnamuižā realizētiem projek-
tiem. Priecājāmies par pa pagastu
bibliotēkām ceļojošo 960 grāma-
tu 11 kopām, no kurām viena at-
rodas Smiltenes pagasta mājā
(biedrība „Smiltenei un Latvi-

jai”), iegādātajiem 30 pāriem mo-
dernu slēpju ar visu aprīkojumu
(biedrība „30 draugi.lv”), iekārto-
to sociālās palīdzības un pakalpo-
jumu saņemšanas vietu (Smilte-
nes novada dome). Trīs projektus
realizējuši vietējie uzņēmēji

Kafijas pauzes laikā uz lielām
lapām tika uzrakstītas pirmās ide-
jas nākamajiem projektiem. Īstu
baudījumu guvām pašdarbības
kolektīvu koncertā „Ziemas ie-
skandināšana”. Vidējās paaudzes
deju kolektīvs „Sanācēji” un Ei-
ropas deju dejotājas „Smiltesele”
izpildīja skaistas dejas jaunajos
tērpos, teātra kopa „Trīnis” –
divas etīdes, izmantojot iegūto
skaņu aparatūru. Koncertu papil-
dināja skanīgās dziedātājas no an-
sambļa „Undīnes” un kantri dejo-
tājas no Brantiem. Vakara noslē-
gumā pagasta aktīvākie ļaudis
ļāvās dejas burvībai ballē. Visus
pasākumus vadīja moderators
Valdis Šaicāns.

Pasākumi turpinās arī 2015.gadā.
Par to, kā būs veicies 14.janvārī tik-
šanās laikā ar mājražotājiem un
amatniekiem Blomes pagasta viesu
mājā „Donas“, informēsim nākama-
jās novada vēstīs. Bet turpmāk tiek
plānoti šādi pasākumi:

4.februāris – biedrības kopsa-
pulce, kura notiks Bērnu un ģi-
menes atbalsta centrā Galdnieku
ielā 10b, Smiltenē, plkst.13.00.
Aicināti visi biedrības biedri, kā
arī citi interesenti, kuri vēlās kļūt
par biedrības biedriem un iesais-

tīties aktīvāk biedrības darbā.
Kopsapulces laikā atskatīsimies
uz paveikto, veiksim pārvēlēšanu
Pārstāvju sapulcei,  pārvēlēsim
projektu vērtēšanas komisijas sa-
stāvu, izveidosim darba grupu
jaunās stratēģijas veidošanai. 

7. februārī plkst.12.00 tieka-
mies Palsmanes pagastā, kur
kopā ar biedrību „Spēkavots” tiek
organizēts pasākums „Veiksmes
stāsti radošai  un darbīgai dzīvei
ar LEADER pieejas īstenošanu”.
Pasākuma pirmajā daļa tiksimies
ar darbīgiem uzņēmējiem Pal-
smanes pagastā. Savukārt ar savu
veiksmes stāstu dalīsies uzņēmēja
no Koknese Anta Kučere, biolo-
ģiskās z/s „Janavas“ īpašniece.
Saimniecības dibinātāja ir mācī-
jusies krēma ražošanu Francijā.
Saimniecības produkcijas sorti-
mentā ietilpst krēms „Beāte“, gar-
šaugu maisījumi, zāļu tējas, ziedu
destilāti un kā sezonas produkti -
siltumnīcas tomāti un gurķi. Otrā
daļā iesaistīsimies viktorīnā, lai
izvērtētu, cik labi zinām savu pa-
gastu, novadu un Latviju.

12.februārī plkst.12.00 tieka-
mies Blomes tautas namā, lai ko-
pīgi ar biedrību „Kultūrizglītība
un sports” tiktos ar aktīvākajiem
Blomes pagasta iedzīvotājiem, lai
diskutētu par tām idejām un ie-
spējām, kuras iespējams nākotnē
īstenot ar LEDER pieeju Blomes
pagastā. 

Sveta Rozīte,
biedrības vadītāja

Pašvaldībā

Bijušajā pilsētas izgāztuvē
„Drandu ielā 24” turpinās 

rekultivācijas būvdarbi

Abulas lauku partnerības aktivitātes

Aizgājušā gada nogalē biedrī-
ba ”Spēkavots” sadarbībā ar Pal-
smanes pagasta pārvaldi un sociā-

lo darbinieci  aicināja  iedzīvotā-
jus piedalīties labdarībā Palsma-
nes pagasta vientuļajiem un maz-
nodrošinātajiem pensionāriem.
Vēlamies teikt sirsnīgu paldies šīs
akcijas atbalstītājiem un dāvanu
sarūpētājiem: Ārijai Bogdanovai,
Valentīnai Skrastiņai, Edītei Bal-
tiņai, Ilgai Bērtiņai, Rudītie Juro-
vai, Līgai Zvirbulei, Daigai Šķē-
rītei, Marijanai Mastiņai, Kristīnei
Mastiņai, Ausmai Ievai Zeibotei,

Ev.lut.draudzes
pārstāvēm Inārai
Līkumai un Sar-
mītei Jakovļe-
vai. 

P a l s m a n e s
p a m a t s k o l a s
skolēniem un
skolotājai Initai
Biķei. Bagātajā
dāvanu klāstā
bija   adītas
zeķes, tamborē-
tas šalles, gar-
dumi no pagra-

ba krājumiem, ziemassvētku flo-
ristikas veidojumi un ziemassvēt-
ku apsveikumi. Dāvanas tika sa-
fasētas, noformētas un ar sociālās
darbinieces palīdzību   nogādātas
katram individuāli. Priecē līdzcil-
vēku attieksme, labā griba palī-
dzēt  un iepriecināt citus. Galve-
nais esam devuši cerību, ka cil-
vēks šajā pasaulē nejūtas viens.

Birute Mežale,
Biedrība „Spēkavots”

Palīdzība Palsmanes pagasta vientuļajiem
un maznodrošinātajiem pensionāriem

Smiltenē uzstādīti ātruma
mērīšanas displeji

Projekta „Normatīvo aktu pra-
sībām neatbilstošās Smiltenes no-
vada Smiltenes pilsētas izgāztu-
ves „Drandu ielā 24”
Nr.94155/3371/PPV rekultivāci-
ja” realizācijā paredzēts veikt at-
kritumu izgāztuves rekultivāciju
1,57ha, kā arī sakopt izgāztuvei
piekļauto teritoriju 2.06ha platī-
bā. No 2014.gada jūlija būvdar-
bus objektā īsteno SIA „Ceļinieks
2010”. Līdz šim objektā paveikti
36% no plānotajiem darbu apjo-
miem – veikta krūmu un koku
ciršana izgāztuves degradētajā
platībā un pa izgāztuves perimet-
ru; zaru un koku savākšana un
likvidēšana; veikta pārvietojamo
atkritumu un nogāžu zonās iz-
kliedēto atkritumu rakšana un
pārvietošana atkritumu kaudzē;
teritoriju, no kurām pārvietoti at-
kritumi līdzināšana un planēšana;
atkritumu līdzināšana, sānu nogā-
žu veidošana un blīvēšana. Uz-
sākta grunts pievešana un planē-
šana pretfiltrācijas slāņa izveidei.
Objektā ir veikta grunts paraugu
noņemšana laboratorijas analī-
zēm. Daļēji veikta izkaisīto atkri-
tumu ap izgāztuves teritoriju sa-
vākšana un pārvietošana kopējā
kaudzē. Darbus objektā paredzēts
pabeigt 2015.gada aprīlī.

Projekta mērķis ir normatīvo
aktu prasībām neatbilstošas atkri-
tumu izgāztuves rekultivācija, iz-
gāztuves negatīvās ietekmes uz
vidi novēršana un monitoringa
sistēmas nodrošināšana izgāztu-

vē. Realizējot projektu, tiks mak-
simāli novērsta atkritumu negatī-
vā ietekme uz vidi un cilvēka ve-
selību un nodrošināta ar atkritu-
miem piesārņotās teritorijas ie-
kļaušanās apkārtējā ainavā. 

Projekta realizācija kļuva ie-
spējama piesaistot Eiropas Savie-
nības Kohēzijas fonda līdzfinan-
sējumu 3.5.1.2.1. apakšaktivitātē
„Normatīvo aktu prasībām neat-
bilstošo izgāztuvju rekultivācija”. 

Projekta kopējās plānotās iz-
maksas ir 180808,52 EUR, 85% jeb
153687,24 EUR no projekta finan-
sē Eiropas Savienības Kohēzijas
fonds un 15% jeb 27121,28 EUR ir
pašvaldības līdzfinansējums.

Projektu kopumā plānots īste-
not līdz 2015. gada jūnijam.

Lita Kalniņa,
Attīstības un plānošanas no-

daļas projektu vadītāja

Projektu „Normatīvo aktu 
prasībām neatbilstošās Smiltenes 

novada Smiltenes pilsētas 
izgāztuves „Drandu ielā 24”

Nr.94155/3371/PPV rekultivācija”
līdzfinansē Eiropas Savienība.

Finansējuma saņēmējs šī projekta
ietvaros ir Smiltenes novada

dome.
Projekta administratīvās, finanšu
un tehniskās vadības uzraudzību

nodrošina LR Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības

ministrija. 
Ieguldījums Tavā nākotnē!
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Decembris un janvāris ir laiks, kad at-
skatāmies uz padarītajiem darbiem un
vērtējam, kas ir izdevies un kas vēl ir jāīs-
teno, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Kā
arī plānojam jaunus darbus un izvirzām
mērķus 2015.gadam. Tāpēc Smiltenes no-
vada domes priekšsēdētājam un pagastu
pārvalžu vadītājiem tika vaicāts kāds bijis
2014.gads, kas ir izdevies un sasniegts un
kādi plāni 2015.gadam.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs 
Gints Kukainis:
Kopumā vērtējot, 2014.gadā ir paveikts

daudz. Pagājušajā gadā no 1.janvāra novadā
ir vienots ūdens un kanalizācijas tarifs, esam
sakārtojuši ūdenssaimniecību Variņos un
gandrīz arī Palsmanē, plānojam šogad to sa-
kārtot Blomē. Izglītības jomā – darba grupa
ir veikusi izglītības iestāžu analīzi un plāno-
jam, ka 2015.gadā tiks izstrādāta izglītības
stratēģija ar konkrētiem sasniedzamiem ilg -
termiņa mērķiem. Smiltenē turpināsim sakār-
tot esošo infrastruktūru un pašvaldības īpa-
šumā esošos nekustamos īpašumus, kā arī
strādāsim, lai tiktu sakārtotas privātpersonām
piederošās teritorijas. Uzstādīts jauns skeit-
parks, sakārtota pilsētas kapsēta – ierīkots
ūdensvads un sakārtots mūris. Esam saņēmu-
ši finansējumu no MK neparedzētajiem ga-
dījumiem, lai veiktu Tepera ezera dambja re-
konstrukciju, ko esam jau sākuši. Pagājušajā
gadā pabeigta arī Smiltenes stadiona rekons-
trukcija. Būtiski, ka pilsētā ir paplašināta sil-
tumtrase un ceram, ka tas uzlabos apkures
problēmas ziemas sezonā. 2015.gadā turpi-
nāsim iesāktos darbus un meklēsim jaunas
iespējas projektu realizēšanai un novada at-
tīstībai. Sakārtosim publisko infrastruktūru
un pašvaldības nekustamos īpašumus. Lai
veicinātu novada attīstību, turpināsim iesākto
sadarbību ar Valmieras pilsētas pašvaldību,
Cēsu novada pašvaldību un citām Latvijas
pašvaldībām.

Palsmanes pagasta pārvaldes vadītāja 
Tigna Podniece:
2014. gadā Palsmane kā allaž bija darbīga

un skaista gan ziemas salā, gan arī vasaras
ziedonī. Lielu paldies par ieguldīto darbu un
izdomu saku ikvienam – privātmāju īpašnie-
kiem, daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem,
zemniekiem, uzņēmējiem un iestādēm. Tikai
pateicoties darba mīlestībai, mūsu pagasts ir
skaists visos gadalaikos. 

Pašvaldības iestādes pagājušajā gadā ir ta-
pušas skaistākas. Pirmsskolas izglītības iestādē
tika izremontēta zāle, koridori un sanitārie
mezgli. Pateicoties vecāku atsaucībai un sadar-
bībai, tika iestādīts jauns ābeļu dārzs un ogulāji
un rotaļu laukumus papildina jauni spēļu atri-
būti. Mežiņā pie bērnudārza ir izveidota cietā
seguma trasīte, kura paredzēta mazuļu aktivi-
tātēm – sportošanai un riteņbraukšanai. 

Palsmanes pamatskolā tika izremontēts
zēnu mājturības kabinets, atjaunotas kāpnes
un pagalmā ieklāts bruģis. 

Palsmanes kapsētā tika veikta koku kop-
šana un izzāģēšana. Paredzēts šo iesākto
darbu arī turpināt. Plānojam kapsētā arī uz-
labot atkritumu apsaimniekošanu un turpināt
kapličas remontu. Tika rekultivēta atkritumu
izgāztuve „Kangarkalni”. Palsmanes ciematā
tika veikta ūdens saimniecības rekonstrukci-
ja. 2015. gadā plānojam pašvaldības autoceļu
atsevišķu ceļu posmu remontus. 

Paldies gribu pateikt Samariešu apvienī-
bai par labo sadarbību un ikdienas darbu, vei-
cot mūsu senioru aprūpi. 

Prieks par visu mūsu nevalstisko organi-
zāciju darbošanos – gan rīkoto stipro skrējie-
nu Jāņos, gan izremontētajām telpām, gan
piedalīšanos labdarības akcijās. 

Lai ikvienam ir radošas idejas un spēja tās
realizēt! Lai arī turpmāk protam sadarboties
un ir gandarījums par paveikto! 

Launkalnes pagasta pārvaldes vadītājs 
Māris Lazdiņš:
Aizvadītais gads Launkalnes pagastā bija

darbīgs. Tika turpināti remontdarbi pašvaldī-
bas ēkā – nosiltinātas bibliotēkas telpas un
nomainītas grīdas darba kabinetos. Izmanto-
jot gan budžeta līdzekļus, gan pašvaldības
ziedojumu, daudz paveikts Launkalnes sā-
kumskolas teritorijas pilnveidošanā un sakār-
tošanā. Veiksmīgi tika noorganizēta Smilte-
nes novada vokālo ansambļu skate. Aizvadī-
tajā gadā darbu sāka jauna un ļoti perspektīva

tautas nama vadītāja, kura ir ienesusi svaigas
vēsmas kultūras dzīvē, padarot to daudzvei-
dīgāku un dinamiskāku.

2015.gadā turpināsim daudzas iepriekš
iesāktas lietas un gatavosimies nākamajā
plānošanas periodā piesaistīt pēc iespējas
vairāk finansējumu no Eiropas Savienības
fondiem, pārskatot prioritātes projektu secī-
bā un izvirzot jaunas prioritātes. Lielākais
notikums pagastā būs maija beigās, kad tiks
atzīmēta Launkalnes sākumskolas 25 gadu
jubileja. Domāju, tas pulcēs daudzus bijušos
skolas audzēkņus un darbiniekus un radīs
patīkamu svētku sajūtu. Jaunajā 2015.gadā
novēlu visiem novada iedzīvotājiem labu ve-
selību, veiksmi, neizsīkstošu enerģiju un
savstarpēju sapratni.

Brantu un Smiltenes pagastu ¨
pārvaldes vadītāja Mārīte Treijere:
2014.gads bijis dažādiem notikumiem

bagāts. Neierastākais pasākums bija Vis-
pasaules 3x3 nometne no 20. līdz 27.jūli-
jam Kalnamuižā. 3x3 nometne ir visu pa-
audžu latviešiem, un tās mērķis ir latvisko
zināšanu paplašināšana, latviskās kopības
sajūtas veicināšana, latvisko ģimeņu stip-
rināšana un draudzības sekmēšana latviešu
starpā. Bez atsevišķo interešu grupu jeb ie-
viržu nodarbībām notika arī kopīgi referāti
un kopīgas vakara programmas – dziedā-
šana, rotaļas un danči, pasaku stāstīšana
un mīklu minēšana, ugunskuri, dzejas va-
kari un paneļdiskusijas par dažādiem te-
matiem. Pasākuma kulminācija bija vaka-
rā, kad enerģētiski spēcīgajā Līgo kalnā
notika Saules meitu un Dieva dēlu satik-
šanās un daudzinājums. Sievu slotiņas un
vīru zobeni gādāja par to, lai satikšanās
vieta būtu gaišu sajūtu pildīta. Šis pasā-
kums paliks spilgtā atmiņā arī 139 smilte-
niešiem, kuri bija nometnes dalībnieki.

Biedrība „Smiltenei un Latvijai” Abu-
las lauku partnerības izsludinātajā konkursā
realizējusi vairākus projektus. Lielākajā no
tiem Smiltenes pagasta „Lejas Varicēnos” ir
saglabāta un atjaunota unikāla kultūrvēstu-
riska mantojuma 200-gadīga klēts. Tās telpas
piemērotas amatu darbnīcas funkcijām.
Tagad ir iespējams dažādot bērnu, jauniešu
un pieaugušo aktīva brīvā laika pavadīšanas
iespējas un nodrošināt nemateriālās kultūras
vērtību, senu amatu un tradīciju saglabāšanu,
popularizēšanu un nodošanu tālāk. 2014.
gadā klētī darbojušies vairāk kā 140 apmek-
lētāji  vecumā no 5 līdz 75 gadiem. Vēl viens
no biedrības realizētajiem projektiem ir
„Augsim gudri!”, kura ietvaros novada bib-
liotēkās iegādātas galda un attīstošās spēles.
Šogad 4365 spēles izmantojuši 3370 lietotāji.
Tas ir labs stimuls, lai attīstītu bērnu un jau-
niešu prāta spējas.

Cauri Smiltenes un Brantu pagastiem
ceļu mērojuši un pieturas punktos atbildējuši
uz dažādiem jautājumiem dalībnieki Ģimeņu
rallijā „Lejas Varicēnos” un Vidzemes rallijā
Vidzemītes sporta laukumā.

Iespaidīgi, labi organizēti un daudzu ska-
tītāju apmeklēti  bija biedrības Tehniskais
sporta klubs „Smiltene” rīkotie pasākumi.
Lai tāds pats entuziasms un strādātprieks pa-
vada šo klubu arī šogad, piesaistot esošos un
jaunus dalībniekus.

Daudzi būs ievērojuši vērienīgos būv-
darbus, kas notiek Kalnamuižā pateicoties
tehnikuma direktoram Andrim Miezītim un
viņa darbīgajai komandai. Smiltenes tehni-
kums ar katru gadu top skaistāks un moder-
nāks. Kājāmgājējus un velosipēdistus noteik-
ti iepriecina bruģētā ceļa pārvērtības. Tagad
pa to var pārvietoties nebaidoties iekrist dau-
dzajās bedrēs, kas bija iepriekš.

Prieku sev un skatītājiem ar daudzajām
uzstāšanās reizēm ir sagādājuši pārvaldes te-
ritorijā esošie septiņi pašdarbības kolektīvi.
To dalībnieki ir atraduši sev patīkamu brīvā
laika nodarbi, lai sanāktu kopā, komunicētu,
apmainītos domām un kopīgi darītu to, kas ir
sirdij tuvs.

Lielu paldies saku lauksaimniekiem par
ieguldīto darbu savās saimniecībās, kas mūs
priecē ar sakoptiem laukiem un brangiem ga-
nāmpulkiem. Lai šis ir ražas gads, veiksmi
un izturību turpmāk!

Visiem Brantu un Smiltenes pagastu ie-
dzīvotājiem 2015.gadā novēlu labu veselību,
tīkamu darbu, gaišas domas un pilnvērtīgu
un saskanīgu dzīvi!

Grundzāles pagasta pārvaldes vadītāja 
Alda Zvejniece:
Atskatoties uz aizgājušo 2014.gadu, man

prieks, ka ir aktivizējusies iedzīvotāju inicia-
tīva. Grundzāles pamatskolā radoši strādā
skolas padome, ģenerējot un realizējot idejas
skolas un vecāku ciešākai sadarbībai. Tās
mērķis ir nostiprināt ideju, ka skola un ģime-
ne ir vienādi līdzatbildīgas un ieinteresētas
bērnu dzīves un mācību kvalitātes sekmēša-
nā. Deju kolektīvs “Riedēni” ir apliecinājuši,
ka ar pašu centieniem var veidot un uzturēt
draudzības saites ar citu valstu deju kolektī-
viem. Ar novada atbalstu viņi šovasar pārstā-
vēja Latviju Starptautiskajā festivālā Polijā.
Mūsu amatierteātris “Cik jaudas!” aktīvi dar-
bojas gan pagastā, gan viesojas ar izrādēm
citos novados. Šā gada augustā cikjaudieši ir
gatavi teātra svētku dalībniekus uzņemt
Grundzālē. Sportiskie grundzālieši  labprāt
un aktīvi veido komandas un piedalās Smil-
tenes un kaimiņu  novadu rīkotajās sporta ak-
tivitātēs. Blakus biedrībai “Grundzāle 2010”
savu darbību atsākusi biedrība “Grundmeis-
tares” un šobrīd realizē projektu “Piemiņas
vietas izveidošana deportācijās cietušajiem”.

Kopīgi turpinām strādāt, lai dzīvi Grun-
dzālē padarītu iespējām bagātāku. Tika reno-
vēts skolas sporta laukuma vecais skrejceļš,
izveidojot mūsdienu prasībām atbilstošu
skrejceļu ar četriem celiņiem un ūdenscaur-
laidīgu sintētisko segumu. Pēc senioru iero-
sinājuma uzstādījām četrus āra trenažierus,
kuri izvietoti līdzās mazuļu rotaļu laukumam,
lai vienlaikus fiziski var izkustēties visu pa-
audžu iedzīvotāji. Turpinām labiekārtot mūsu
“mīlestības bērnu” brīvdabas estrādi.

Šogad nozīmīgākais darbs būs veikt re-
montdarbus pagasta pārvaldes ēkā, izremon-
tējot koridoru uz pagasta pārvaldes iestādēm
un nomainot logus kultūras nama lielajā zālē.
Jūnijā pie mums gaidāmi skaisti svētki –
Grundzāles pamatskolas 50 gadu jubilejas
svinības un absolventu salidojums.

Novēlu, lai mums ikvienam izdodas ražī-
gas darbadienas un koši svētki!

Bilskas pagasta pārvaldes vadītāja 
Linda Karlsone:
2014. gads Bilskas pagasta attīstībā ir bijis

ražīgs. Liels pārbaudījums pagasta ļaudīm
bija Novada svētku organizēšana Mēru
muižā. Šis pasākums aizvadītajā gadā bija
viens no centrālajiem notikumiem, kurš mu-
dināja sakopt, sakārtot un uzpost ne vien
Mēru muižas parku un ciema teritoriju, bet
mudināja sapurināties visam pagastam. Ga-
tavošanās svētkiem ne vien saliedēja kolek-
tīvu un pagasta iedzīvotājus, bet parādīja arī
to, kas vēl darāms un uzlabojams. Šāda veida
pieredze, ka novada svētki katru gadu notiek
kādā no pagastiem, manuprāt, ir ļoti svētīga,
jo ļauj izbaudīt gatavošanās prieku un sūru-
mu un ieraudzīt gan savu kolektīvu, gan pa-
gasta cilvēkus pavisam citā rakursā. Vēlreiz
liels paldies visiem, kuri deva savu ieguldī-
jumu svētku tapšanā.

Nozīmīgs notikums, manuprāt, aizvadītajā
gadā ir Aktīvās atpūtas laukuma izveidošana
Mēru ciemā. Šis laukums tapa ne vien ar Smil-
tenes novada domes atbalstu, bet arī ar nesav-
tīgu vietējo jauniešu darbu. Gandarījums par
to, ka vasaras sezonā laukums tiek izmantots
tam paredzētajam mērķim un jaunieši labprāt
aizraujas ar sporta aktivitātēm. Ja nākamajā
gadā izdosies realizēt iecerēto, tad laukums
tiks papildināts ar vietu strītbola spēlēšanai.

Daudz labu vārdu aizvadītajā gadā iedzī-
votāji teica par kosmētisko remontu, kas līdz
nepazīšanai pārvērta Birzuļu tautas nama
mazo zālīti. Nākamajā gadā esam iecerējuši
uzsākt lielās zāles remonta pirmo kārtu.

Sadarbībā ar Smiltenes novada domi un
biedrību “ Vilkmuiža 2011.”, tika realizēts
projekts “Inventāra papildināšana bērnu ro-
taļu laukumam Bilskas ciemā”.

Lielās talkas laikā tika papildināts bērzu
stādījums pie represēto piemiņas vietas Bil-
skas ciemā ( iestādīti 99 bērziņi) un uzsākta
pastaigu takas veidošana ap Bilskas ezeru.

Tapušas Mēru muižas rekonstrukcijas ski-
ces, un, ja viss izdosies, tad jau šī gada nogalē
varētu tikt uzsākta darbu pirmā kārta. 

Darbu turpina visi pašdarbības kolektīvi:
amatieru teātris “Mēris”, jauniešu deju ko-
lektīvs “ Piesitiens” un jauktais vokālais an-
samblis “ Sabalsis”.

Gada nogalē kopā ar pagasta pārvaldes
darbiniekiem atskatījāmies uz aizvadītā gada

notikumiem improvizētā aptaujā, kurā iz-
kristalizējās sekojošas atbildes: Gada noti-
kums- Novada svētki; Smiekli caur asarām-
Novada svētku norāžu (R. Plēpja attēla) no-
zušana pēc svētkiem (no 6 norādēm 3 ir at-
dotas); Gada dīvainība- novada sporta spēļu
pārcelšana uz Tepera laukumu Smiltenē;
Gada sasniegums-aktīvās atpūtas laukums
Mēros; Gada pārsteigums- ekskursija pa pa-
gastu pārvaldes vadītājas vadībā; Gada ek-
speriments-izrāde novada svētkos, kurā Rū-
dolfs Plēpis spēlēja kopā ar amatieru teātru
režisoriem un aktierim.

Jaunajā darba cēlienā bilskēnieši visiem
vēl neizsīkstošu enerģiju un darba prieku!

Blomes pagasta pārvaldes vadītājs 
Gaidis Bogdanovs:
2014.gads Blomes pagasts ir bijis dar-

bīgs, un izdarīts ir daudz. Blomes pamat-
skolā tika atjaunotas darbmācības telpas un
uzstādītas vairākas jaunas iekārtas. Daļēji
rekonstruēta apkures sistēma, vairākās tel-
pās atjaunots grīdas segums, un mācību
klasēm iegādājās jaunas mēbeles, dažādu
aparatūru un mācību līdzekļus.

Blomes tautas namā realizēts Valmieras
novada līdzfinansēts projekts par aušanas
klases izveidošanu. Projekta ietvaros tika ie-
gādātas stelles, piederumi un aušanas mate-
riāli. Projekta summa 2985 eiro. Ir izremon-
tētas vairākas telpas. Kā arī, pateicoties vie-
tējo iedzīvotāju iniciatīvai, tika paplašināta
puķu dobe pie tautas nama.

Pagasta teritorijā tika remontēti vairāki ceļa
posmi, nomainīta viena caurteka, vairāki ceļa
posmi attīrīti no krūmu apauguma, un tika uz-
stādīts ielas apgaismojums Dzirnavu ielā.

2015.gads plānots ne mazāk darbīgs. Blo-
mes pamatskolā plānots izremontēt divas
tualetes, atjaunot grīdas segumu sporta zālē
un veikt kosmētisko remontu vairākas telpās.
Kā arī tiks pabeigts projekts par āra trenažie-
ru uzstādīšanu pie skolas.

Blomes tautas namā plānots remontēt
kāpnes un veikt kosmētisko remontu garde-
robē, un pie tautas nama turpināsies arī teri-
torijas labiekārtošana.

Protams, turpināsies vairāku ceļa posmu
remonts, un brīvdabas estrādē „Jeberleja”
plānots jumta konstrukciju remonts.

Es izsaku lielu pateicību viesiem pagasta ie-
dzīvotājiem, kuri atsaucas uz aicinājumu sa-
kopt mūsu pagastu un to dara ikdienā, tādējādi
padarot pagastu skaistāku un pievilcīgāku.

Iedzīvotājiem 2015.gadā novēlu saticību,
veiksmi, veselību, lai uzdodas viss iecerētais!

Variņu pagasta pārvaldes vadītājs 
Uldis Birkenšteins:
Variņu pagasta pārvaldē 2014.gadā īste-

nots Lauku atbalsta dienesta projekts „Va-
riņu pagasta meža īpašumu „Meži” ilgtspē-
jīga apsaimniekošana”, projekta ietvaros
pagasta pārvaldei tika iegādāts krūmgriezis
ar darba inventāru. Projekta ietvaros
2014.gada decembrī tika pabeigta arī jau-
naudžu kopšana. 

SIA „Smiltenes NKUP” pabeidza pro-
jektu „Ūdenssaimniecības infrastruktūras at-
tīstība Smiltenes novada Variņu ciemā”, kuru
iesāka Variņu pagasta pārvalde, pirms komu-
nālo saimniecību pārņēma SIA „Smiltenes
NKUP”. Projekta ietvaros tika nomainītas
ūdensvada caurules Līvānu māju ciematā.
Tika uzstādītas divas kanalizācijas pārsūknē-
šanas stacijas ar tīkliem. Jāpiemin, ka Variņu
pagasta zaļās zonas appļaušanai tika iegādāts
jauns zāles pļāvēja traktors. Variņu tautas
namam tika veikta zāles un skatuves grīdas
seguma slīpēšana un lakošana. 

Tika iegādāts jauns apkures katls Variņu
pamatskolas katlumājā, kas ar siltumu nodro-
šina Variņu pamatskolu, Variņu tautas namu,
Variņu bibliotēku un daudzdzīvokļu māju.
Variņu pagasta tautas namam, bibliotēkai,
katlu mājai un garāžām tika veikta jumta no-
maiņa. Savukārt Variņu pamatskolā divās
klasēs atjaunotas apgaismes iekārtas, iegā-
dāts jauns inventārs. 

2015.gada budžeta projektā ir iesniegtas
vairākas tāmes un projekti, kas, cerams, tiks
atbalstīti, lai turpinātos attīstība Variņu pa-
gastā. Liels paldies Smiltenes novada domei
par atbalstu līdzšinējo un tālāko projektu īs-
tenošanā. 

Sagatavoja:
Arita Smalkā-Boriseviča,

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Pagastos un pilsētā 2014.gads veiksmīgs
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Šā gada 1.novembrī stājās spēkā grozījumi likumā „Par
zemes privatizāciju lauku apvidos”. Ir noteikts, ka viena fi-
ziska vai juridiska persona varēs iegūt īpašumā līdz 2000
ha lauksaimniecības zemes.

Likumā ir izvirzīti nosacījumi lauksaimniecības zemes
iegūšanai īpašumā, kas tiks pārbaudīti. Personai iegādājoties
lauksaimniecības zemi īpašumā būs jāatbilst šādiem nosa-
cījumiem.

Nosacījumi.
Fiziskai personai: 
l jābūt reģistrētai Latvijā kā saimnieciskās darbības vei-

cējam
l vismaz pēdējo triju gadu laikā jāsaņem vienoti platību

maksājumi vai tiešie maksājumi, vai
l ieņēmumiem no lauksaimnieciskās ražošanas ne mazāk

kā pēdējos trīs gadus jāveido vismaz trešo daļu no tās kopē-
jiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem, vai 

l jābūt ieguvušai lauksaimniecisko izglītību
rakstveidā ir jāapliecina, ka persona uzsāks zemes iz-

mantošu lauksaimnieciskajā darbībā viena vai triju gadu
laikā no iegādes nevar būt nodokļu parādi

jāsaņem atteikums no pirmpirkuma tiesībām no zemes
kopīpašnieka un zemes nomnieka, ja zemes nomas līgums
ir reģistrēts pašvaldībā, un Latvijas zemes fonda pārvaldī-
tāja

jāsaņem novada pašvaldības piekrišana lauksaimniecības
zemes iegūšanai īpašumā

Juridiskai personai:  
l vismaz pēdējo triju gadu laikā jāsaņem vienoti platību

maksājumi vai tiešie maksājumi, vai
l tās ieņēmumiem no lauksaimnieciskās ražošanas ne

mazāk kā pēdējos trīs gadus jāveido vismaz trešo daļu no
kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem

rakstveidā ir jāapliecina, ka persona uzsāks zemes iz-
mantošu lauksaimnieciskajā darbībā viena vai triju gadu

laikā no iegādes
l vismaz vienam īpašniekam vai pastāvīgajam darbinie-

kam ir jābūt profesionālai izglītībai juridiskās personas dar-
bības jomā, vai

l vismaz viena īpašnieka ieņēmumiem no lauksaimnie-
ciskās ražošanas ne mazāk kā pēdējos trīs gadus jāveido vis-
maz vienu trešdaļu no kopējiem saimnieciskās darbības ie-
ņēmumiem

jāapliecina, ka patiesie labuma guvēji ir Latvijas Repub-
likas pilsoņi vai citu ES dalībvalstu pilsoņi, vai arī Eiropas
Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņi

nevar būt nodokļu parādi
jāsaņem atteikums no pirmpirkuma tiesībām no zemes

kopīpašnieka un zemes nomnieka, ja zemes nomas līgums
reģistrēts pašvaldībā, un Latvijas zemes fonda pārvaldītāja

jāsaņem novada pašvaldības piekrišana lauksaimniecības
zemes iegūšanai īpašumā

Minētos nosacījumus var neievērot tikai atsevišķos gadī-
jumos, ja:

lauksaimniecības zemes ieguvēji, kuru īpašumā vai tie-
siskajā valdījumā esošā lauksaimniecības zemes platība
kopā nepārsniedz 10 ha fiziskajām personām un 5 ha juri-
diskajām personām;

mantošanas ceļā iegūstamai lauksaimniecības zemei,
lauksaimniecības zemei, kuru persona iegūst īpašumā sa-

skaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu;
darījumiem ar lauksaimniecības zemi starp laulātajiem,

pirmās un otrās pakāpes radiniekiem;
zemes kopīpašniekam, ja tas izmanto pirmpirkuma tie-

sības.
Iesniegumu veidlapas par darījumiem ar lauksaimniecī-

bas zemi meklējiet www.Smiltene.lv
Neraugoties uz ierobežojumiem attiecībā uz lauksaim-

niecības zemes atsavināšanu, personas joprojām varēs
nomāt lauksaimniecības zemes, tomēr nomas līguma ter-
miņš nedrīkstēs būt īsāks par pieciem gadiem un nomas lī-
gumā obligāti jānorāda nomas maksas summa, precīza lauk-

saimniecības zemes platība.
Likuma grozījumi paredz pašvaldībai pienākumu izvei-

dot Lauksaimniecības zemes nomas līgumu reģistru.
Nomas līguma reģistrācija dos iespēju nomas reģistrā re-
ģistrētajiem zemes nomniekiem iegūt pirmpirkuma tiesības
uz nomāto zemes gabalu, gadījumā, ja īpašnieks vēlas to
pārdot. Smiltenes novadā šo reģistru uzturēs Nekustamo
īpašumu nodaļa.

Lai noslēgtais nomas līgums tiktu reģistrēts pašvaldības
administrētajā reģistrā atbilstoši likuma prasībām, zemes
nomniekam vai iznomātājam pēc zemes nomas līguma no-
slēgšanas, mēneša laikā līguma atvasinājums ir jāiesniedz
Nekustamā īpašuma nodaļā – 20.kabinetā, Dārza ielā 3,
Smiltenē, Smiltenes novadā, vai jāvēršas tuvākajā pagasta
pārvaldē, kuras darbinieki veiks nomas līguma skenēšanu
vai kopēšanu, lai to nosūtītu reģistrēšanai.

Saņemot nomas līgumu, tiks veikta atzīme (spiedoga
veidā) uz lauksaimniecības zemes nomas līguma atvasinā-
juma par reģistrēšanu Smiltenes novada Lauksaimniecības
zemes nomas līgumu reģistrā.

Ja personas zemes nomas līgumā, kas reģistrēts Lauk-
saimniecības zemes nomas līgumu reģistrā, veiks būtiskas
izmaiņas vai tas tiks lauzts, vai izbeigts ar tiesas nolēmumu,
zemes nomniekam vai iznomātājam par to rakstiski ir jāin-
formē pašvaldība.

Pašvaldība, sešu mēnešu laikā no MK noteikumu “Par
lēmumu pieņemšanu darījumiem ar lauksaimniecības zemi”
spēkā stāšanās dienas, ir tiesīga reģistrēt Lauksaimniecības
zemes nomas līgumu reģistrā arī tos zemes nomas līgumus,
kas noslēgti pirms 2014. gada 1.novembra.

Smiltenes novada dome aicina lauksaimniekus uzsākt
lauksaimniecības zemes nomas līgumus reģistrāciju!

Neskaidrību un jautājumu gadījumā Smiltenes novada
dome lūdz zvanīt Nekustamā īpašuma nodaļai, tālr.:
64707869, 20284499.

Ieva Meldere,
Nekustamā īpašuma speciāliste

Informācija par darījumiem ar lauksaimniecības zemi un 
lauksaimniecības zemes nomas reģistru

Saskaņā ar Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļas 2014. gada datiem novadā reģistrēta
155 bērnu dzimšanas, 155 miršanas gadījumi – gads noslēdzies ar vienādības zīmi.

Demogrāfiskā situācija Smiltenes novadā 2014.gadā (pēc Dzimtsarakstu nodaļas datiem)

Noslēdzot 2014. gadu, Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļā izdarīti 349 civilstā-
vokļa akta reģistri, reģistrēti 155 jaundzimušie, kas ir par 55 vairāk kā 2013. gadā. Dzimt -
sarakstu nodaļā noslēgtas 36 laulības (2013.gadā – 38), 3 laulības noslēgtas Smiltenes
Ev.lut. baznīcā (2013.g. – 6). Reģistrēti 155 miršanas gadījumi, tas ir par 16 vairāk kā
2013. gadā. Nodaļā tiek veikti dažādi ar personas dzimšanu, laulību, miršanu un citiem
svarīgiem dzīves faktiem saistīti reģistri. Pērn sešas personas mainījušas uzvārdu, viena
persona mainījusi tautību. Civilstāvokļa aktu reģistru ierakstos izdarīti 40 papildinājumi
un labojumi, izsniegtas 57 atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības un 52 iz-
ziņas. Pērn no 155 nodaļā reģistrētajiem jaundzimušajiem 68 bija meitenes un 87 zēni,
tostarp 152 bija Smiltenes novada bērni, savukārt 3 citu novadu bērni. Pērn visvairāk
dzimušo (20) reģistrēti janvārī un jūlijā, vismazāk (6) jūnijā, savukārt visaugstākais mi-
rušo skaits bijis novembrī (18) un viszemākais oktobrī (7).

2014. gadu novadā „ar plus zīmi” noslēdza Bilskas, Brantu, Grundzāles, Launkalnes,
Palsmanes un Smiltenes pagasts.

Vecākiem, sastāvot laulībā, dzimuši 59 bērni. Ļoti liels skaits - 95 jaundzimušo re-
ģistrēti ar paternitātes atzīšanu. Tas nozīmē, ka bērna māte un tēvs savstarpēji nav no-
slēguši laulību, tāpēc, reģistrējot bērna dzimšanu, abiem vecākiem jāierodas dzimtsa-
rakstu nodaļā, lai aizpildītu paternitātes atzīšanas iesniegumu. 

Lielo ārlaulībā dzimušo bērnu skaitu var uzskatīt par noteiktu mūsu morāles un tikumu
rādītāju, bet situācija gan pamazām uzlabojas, jo arvien vairāk pāru apprecas. Piemēram,
šogad jau ir saņemti septiņi laulības noslēgšanas iesniegumi, un tas ir labs rādītājs, un jācer,
ka turpmāk vairāk nākamo vecāku izšķirsies par juridiski noformētas ģimenes veidošanu. 

Pērn pirmie bērni piedzimuši 61 māmiņai, otrie - 48 māmiņām, trešie - 31 māmiņai,
ceturtie - 9 māmiņām, piektais mazulis piedzimis sešām māmiņām. Jaunākajai māmiņai
bijuši 15 gadi, savukārt pieredzējušākai - 43 gadi. Īpaši priecājamies par 4 dvīņu pāriem.

2014. gadā vecāki saviem bērniem izvēlējušies latviskus vārdus. Latvisko – Jānis ie-
guva seši zēni, četras meitenes tika nosauktas par Dārtu, vēl trīs tika pie vārda Alise,
Marta, Elza. Pērn neparastākie vārdi zēniem bijuši Rons, Mariss un Dominiks. Neparas-
tākie meiteņu vārdi bijuši Melinda Greisa, Marisa un Vanesa. Vēl aizvien populāri bēr-
niem dot divus vārdus – 2014. gadā 8 dubultvārdi zēniem un 9 meitenēm.

Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļā 2014.gadā reģistrētas 39 laulības, 3 no tām
noslēgtas Smiltenes Ev. lut. baznīcā. Laulībā pirmo reizi stājās - 28 vīrieši un 27 sievietes,
otro reizi - 9 vīrieši un 10 sievietes, trešo reizi - 1 vīrietis un 2 sievietes, savukārt ceturto
reizi – viens vīrietis.

Jaunākais līgavainis bijis 19 gadus vecs, bet drosmīgākais līgavainis - 74. Jaunākajai
līgavai bija 16 gadi, bet cienījamākajai - 65. Pirmo reizi laulībā devušies 28 pāri, savukārt
11 gadījumos viens vai abi laulājamie stājušies atkārtotā laulībā.

Dzimtsarakstu nodaļas izdarītās atzīmes par laulību šķiršanu liecina, ka pērn 18 reizes
reģistros izdarīta atzīme par laulības šķiršanu, kas salīdzinājumā ar 2013.gadu ir par čet-
riem gadījumiem mazāk. 

2014.gadā Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 155 miršanas gadījumi,
to skaitā 138 novada iedzīvotāji, 14 citu novadu iedzīvotāji un 3 personas – bez noteiktas
dzīvesvietas. Mūžībā aizgājusi 91 sieviete un 64 vīrieši. Visvairāk miršanas gadījumi re-
ģistrēti Smiltenes pilsētā (72).

Apkopotā informācija liecina, ka 2014.gadā galvenie nāves cēloņi būtiski nemainījās
– sirds saslimšanas (56), vēža intoksikācija (40), asinsvadu saslimšanas (33), vecums (9),
nenoteikti dabiski cēloņi (4), plaušu slimība (2), gangrēna(2), līķa pūšanas izmaiņas (2),
pakāršanās cilpā (1), plaši izgulējumi (1),saindēšanās ar tvana gāzi (1), elektrotrauma (1),
aknu ciroze (1), cukura diabēts (1), sekundāra anēmija(1).

Lai Jaunā gadā izdodas piepildīt visu to labo, ko vēlas Jūsu sirdis!
Dace Ērģele,

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Pārskats par Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļas darbu
2014.gadā

R d t js 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 
Dzimušo skaits 112 125 101 100 155 
Mirušo skaits 159 142 151 139 155 
Dabiskais pieaugums -47 -17 -50 -39 0 
Nosl gto laul bu skaits 28 37 42 44 39 

Pils ta un pagasti Dzimušo skaits Mirušo skaits 
Smiltene 57 72 
Bilskas pagasts 8 4 
Blomes pagasts 8 13 
Brantu pagasts 6 5 
Grundz les pagasts 10 8 
Launkalnes pagasts 18 9 
Palsmanes pagasts 12 10 
Smiltenes pagasts 27 8 
Vari u pagasts 6 9 
Pils ta 
Pagasti kop :  

57 
95 

72 
66 

Citas pašvald bas iedz vot ji:  3 14 
Bez noteiktas dz vesvietas  3 
Kop :  155 155 

Gadi V rieši Sievietes 
20-29 - 2 
30-39 1 1 
40-49 3 1 
50-59 9 4 
60-69 12 11 
70-79 20 13 
80-89 17 41 
90-99 2 18 
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Smiltenes kultūras centra
Jauniešu deju kolektīvs
„Dadži” sadarbībā ar Smilte-
nes Jauniešu domi 2014. gadā
realizēja projektu jaunu tērpu
iegādei. Aizvadītā gada 6. de-
cembra un 13. decembra kon-
certos „Dadži” dejoja savos
jaunajos Kuldīgas tērpos. 

Tērpi veidoti kā Kuldīgas no-
vada tērpi. Tērpu finansējums ie-
gūts piedaloties projektu konkur-
sā un saņemts finansējums no
ELFLA Lauku attīstības pro-
grammas. Projekta nosaukums
„Tērpu iegāde jauniešu deju ko-
lektīvam „Dadži”” (projekta Nr.

13-09-LL25-L413201-000025)
un tā kopējais finansējums
7111,51 EUR, līdzfinansējums
711,15 EUR apmērā saņemts
no  Smiltenes novada domes.
Projekta rezultātā Jauniešu deju
kolektīvs „Dadži” ieguvis Kuldī-
gas tērpu komplektu – puišiem:
tautiskās vilnas bikses (austas pēc
pasūtījuma), linu krekli ar T-
veida piegriezums, vestes, zāba-
ki, savukārt meitām: Kuldīgas
brunči, balti 3,5m (austi pēc pa-
sūtījuma ar izšūtu apakšmalu),
vestes baltas austas pēc pasūtīju-
ma ar izšūtu priekšu), Kuldīgas
blūzes (lina), Kuldīgas blūzes iz-

šūtā apkakle, kurpes un spangu
vainagi. 

Bērnu-jauniešu deju kolektīvs
„Dadži“ ir populārs deju kolek-
tīvs ne tikai Smiltenes novadā,
bet arī citos novados un pilsētās.
Deju kolektīvs tiek aicināts uzstā-
ties dažādos koncertos, kā arī pie-
dalās Smiltenes pilsētas svētku,
valsts svētku koncertu un novada
svētkos. 

2015.gads ir nozīmīgs dejotā-
jiem, jo notiek XI Latvijas Skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētki.
Jāatzīmē, ka Latvijas Skolu jau-
natnes dziesmu un deju svētki ir
lielākie Latvijas bērnu un jauniešu
kultūras un mākslas svētki, kuri
notiek reizi piecos gados. Bērni
un jaunieši ir tie, kuri apliecina, ka
senās latviešu dziedāšanas, dejo-
šanas un muzicēšanas tradīcijas
tiek turpinātas un godā turētas. 

Jauniešu deju kolektīvs
„Dadži”, gatavojoties XI Latvijas
Skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētkiem, piedalīsies deju skatēs
Kuldīgas tērpos, kā arī šie tērpi
tiks izmantoti svētku koncertos
Rīgā, ko vēros arī Latvijas viesi
no visas pasaules. 

Aurika Zīvere,
Projekta koordinatore

Jauniešu deju kolektīvam 
„Dadži” jauni Kuldīgas tērpi

Kultūra / Tūrisms

Iepriecina 
novada 

iedzīvotājus 
svētkos

Pārrunā sadarbības iespējas

Smiltenes novada Sociālais dienests sadar-
bībā ar SIA „AL Mežs” sagādāja priecīgus
svētkus, sarūpējot pārtikas pakas Smiltenes
novada trūcīgām/maznodrošinātajām daudz-
bērnu ģimenēm. Pārtikas paku iegādei līdzek-
ļus ziedoja SIA „AL Mežs”.

Šogad pirmo gadu SIA „AL Mežs” veica
ziedojumu šādam mērķim. Smiltenes novada
dome pateicas uzņēmējam par atbalstu trūcī-
gām/maznodrošinātajām daudzbērnu ģime-
nēm, jo palīdzība ir nepieciešama, īpaši jau
svētku laikā, kad gribas iepriecināt līdzcilvēkus
un ļaut arī viņiem izjust svētku prieku un gata-
vošanos tiem.

Ziemassvētku laiks ir došanas un piedoša-
nas laiks, kad gribas palīdzēt līdzcilvēkiem,
iepriecināt un radīt svētku sajūtu. Prieks par
uzņēmēju iniciatīvu palīdzēt novada ģime-
nēm un radīt novadā labāku vidi.

Arita Smalkā-Boriseviča,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Lai veicinātu novadu sadarbību,
17.decembrī Smiltenes novada pašvaldī-
ba tikās ar Valmieras pilsētas pašvaldības
un Cēsu novada pašvaldības pārstāvjiem.
Tikšanās mērķis bija pārrunāt un diskutēt
par plānotajām investīcijām nākamā gada
plānošanas periodā.

Vidzemes reģiona attīstīšanai svarīga
nozīme ir novadu un pašvaldību savstar-
pējai sadarbībai un vienotam skatījumam
turpmākajam plānošanas periodam, lai
kopā piesaistītu investīcijas un veicinātu
novada, pašvaldības un visa Vidzemes re-
ģiona attīstību. Sadarbība būtiska gan no
ekonomiskā viedokļa, veicinot uzņēmēj-
darbību, piesaistot investīcijas un realizējot
projektus, gan arī tūrisma jomā, lai sekmē-
tu Vidzemes reģiona un katra novada un
pašvaldības izaugsmi. Diskutējot radās vai-
rākas idejas turpmākai sadarbībai un iezī-
mējās konkrēti virzieni, kur to iespējams
veiksmīgi realizēt. Turpmāk plānotas tik-
šanās par konkrētiem attīstības virzieniem.

Smiltenes novada domes priekšsēdē-
tājs Gints Kukainis atzīst, ka Smiltenes
novada pašvaldības, Cēsu novada pašval-
dības un Valmieras pilsētas pašvaldības
sadarbība ir būtiska, jo šīs trīs pašvaldī-
bas Vidzemes reģionā veido ekonomisko
trijstūri – Vidzemes ekonomisko centru.

„Kopā strādājot veiksmīgi izdosies sa-
sniegt plānoto un attīstīt ne tikai novadu
un pašvaldību, bet arī Vidzemes reģionu
kopumā”, G.Kukainis. 

Valmieras pilsētas pašvaldības priekš-
sēdētājs Jānis Baiks uzsver, ka kaimiņu
savstarpējās attiecības ir ļoti būtiskas.
Vispirms jāmeklē sadarbības iespējas ar
kaimiņu novadiem un pašvaldībām, lai
veicinātu uzņēmējdarbību, tūrisma un
citu jomu attīstību. 

Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Jānis Rozenbergs uzskata, ka Smiltene,
Cēsis un Valmiera ir trīs spēcīgi centri
Vidzemē. Sadarbojoties var iegūt gan no-
vadi, gan arī Vidzemes reģions, attīstot
uzņēmējdarbību, profesionālās izglītības
iespējas, kā arī veidot tūrisma maršrutus. 

Savukārt 29.decembrī Smiltenes nova-
da domes pārstāvji tikās ar Apes novada
vadību un speciālistiem, lai pārrunātu sa-
darbības iespējas un dalītos pieredzē pro-
jektu īstenošanā, investīciju piesaistē un
uzņēmējdarbības veicināšanā.

Tikšanās mērķis galvenokārt bija dis-
kutēt par sadarbības iespējām konkrētās
jomās un ieskicēt virzienus kopīgu mērķu
sasniegšanai, lai veicinātu Apes un Smil-
tenes novada attīstību, sekmētu tūrisma
un uzņēmējdarbības jomas izaugsmi.

Tika pārrunāta arī pieredze projektu īste-
nošanā un uzņēmējdarbības veicināšanā,
kā arī tūristu piesaiste, kas ir nozīmīgi no-
vadu attīstībai. 

Smiltenes novada domes priekšsēdē-
tājs Gints Kukainis uzsver, ka sadarbība
ar Apes novadu ir ļoti būtiska, jo tā var
sekmēt gan uzņēmējdarbības, gan tūris-
ma jomas attīstību. Jāatzīmē, ka galvenie
sadarbības virzieni ir Vidzemes šoseja un
dolomīta ieguves, jo to attīstība ir svarīga
abiem novadiem. Tika diskutēts, ko no-
vadi var darīt, lai veicinātu šosejas sakār-
tošanu. Apes novada pārstāvji dalījās pie-
redzē ar dolomīta ieguvēm un problē-
mām, ar ko nākas saskarties un kā tās nā-
kotnē varētu novērst, un sadarbojoties
veicināt attīstību, norāda G.Kukainis.

Apes novada domes priekšsēdētāja
Astrīda Harju uzskata, ka kaimiņu attie-
cības ir ļoti svarīgas un tikai sadarbojoties
un palīdzot viens otram, var veiksmīgi at-
tīstīties un sasniegt izvirzītos mērķus.
Mūsu kopīgais mērķis ar Smiltenes nova-
du ir Vidzemes šosejas attīstība un uzņē-
mējdarbības veicināšana.

Arita Smalkā-Boriseviča,
Sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Izskan labdarības koncerts
13.decembrī Smiltenes pilsē-

tas Kultūras centrā kopā sanāca
gan lieli, gan mazi Smiltenes
dziedātāji, dejotāji un mūziķi,
kā arī viesi no Valmieras, lai
darītu labus darbus un palīdzētu
novada bērniem ar īpašām vaja-
dzībām.

Ikvienu apmeklētāju ar pipar-
kūkām un dziesmām sagaidīja
Jauniešu domes pārstāvji. Kon-
certu pieskandināja gan mūsu
jauktais koris „Vidzemīte”, gan
Smiltenes mūzikas skolas au-
dzēkņi, gan lieliskās balss īpaš-
niece Samanta no Valmiera Pār-

gaujas sākumskolas. Savu prieku
un aizrautību izdejoja „Dadzīši”
un „Dadži”, kā arī koncerta ini-
ciatori VIP „Ieviņa”.  

Kopā mēs saziedojām 524,25
EUR un esam pārliecināti, ka šī
nauda palīdzēs mūsu novada bēr-
niņiem noticēt ne tikai Ziemas-
svētku brīnumam, bet arī apkār-
tējo cilvēku labajām sirdīm un
darbiem. 

Mēs ticam, ka šie labie darbi
un labās domas atgriežas atpa-
kaļ pie cilvēka! Paldies ikvie-
nam, kurš atnāca un ziedoja.
Paldies visiem koncerta dalīb-

niekiem un tiem, kuri palīdzēja,
lai šis pasākums izdotos – LSK
Valkas komitejas Smiltene no-
daļas vadītājai Marutai Vīgan-
tei, Jauniešu domei un Aurikai
Zīverei, TLMS „Smiltene” un
vadītājai Ingai Gailumai, „Top”
centram, Smiltenes novada
domes Finanšu nodaļas grāmat-
vedei Dainai Krūmiņai un vi-
siem, kuri darbos vai domās bija
kopā ar mums! 

Ilze Jēkabsone,
Smiltenes pilsētas Kultūras

centra vadītāja

Ar mainīgiem un nepastāvī-
giem laikapstākļiem beidzot ir at-
nākusi ziema. Daudzi smiltenieši
jau ilgu laiku nepacietīgi vasko
slēpes, asina slidas un gaida, kad
varēs doties ziemas piedzīvoju-
mos un aktīvi atpūsties dabā.
Tādēļ, iestājoties vēsākam lai-
kam, piedāvājam informāciju par
iespējām izīrēt piemērotu inven-
tāru aktīvai ziemas baudīšanai
Smiltenē.

Smiltenes tehnikums Kalna-
muižā jebkurā laikā interesentiem
piedāvā slēpošanas inventāra
nomu (T: 26544935). Tepera
ezera piekrastē, slidotājus un ho-
kejistus ar personīgo inventāru
gaida Smiltenes āra slidotava

(hokeja laukums - T: 29336726).
Tāpat, iespēja doties uz tuvumā
esošo Klievezeru, Niedrāja ezeru
un tā apkārtni vai Cērtenes pils-
kalnu, baudīt ziemas priekus nū-
jojot, slēpojot, slidojot, braucot ar
ragaviņām. Labiekārtotās atpūtas
un piknika vietās iespēja sasildī-
ties pie ugunskura un dzerot siltu
tēju. Draudzīgi atgādinām, ka
ziemas laikā malka jāņem līdzi
pašiem, bet uguni drīkst kurināt
tikai tam paredzētajās vietās! Pa-
tīkamu atpūtu dabā! 

Plašāka informācija:
www.smiltene.lv

Patīkamu atpūtu dabā!
Modris Apsītis,

Smiltenes novada
TIC Tūrisma speciālists

Ziemas aktivitātes 
Smiltenē
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Aizvadītā gada 13. decembra
labdarības koncertā, kad Smilte-
nes kultūras centra vidējās paau-
dzes deju kolektīvs „Ieviņa” kopā
ar citiem kolektīviem dejās un
dziesmās izteica savu sirds siltu-
mu un vēlmi palīdzēt Smiltenes
novada bērniem, kam nepiecie-
šams atbalsts un ticība, pašiem
dejotājiem un skatītājiem bija ie-
spēja novērtēt „Ieviņas” jaunos
tērpus. 

Tie tapuši ar ELFLA Lauku at-
tīstības programmas finansiālo at-
balstu. Projekta „Tautas tērpu ie-
gāde vidējās paaudzes deju ko-
lektīvam „Ieviņa” (Nr. 13-09-
LL25-L413201-000004) 7110,09
EUR apmērā deju kolektīvs iegu-
vis pilnu tērpu komplektu – sie-
vām brunči, blūzes, vestes, jakas
un aubes, vīriem – krekli, vestes,
bikses, jostas un mēteļi. Lai dejā
rādītu Latvijas kultūras mantoju-
mu – skaistos dažādu novadu tēr-
pus, šūdināta arī Nīcas jaka un
aube.

Dejotāju tērpi ir viens no nozī-
mīgākajiem jebkura priekšnesu-

ma elementiem, tie kopā ar dejas
soļiem un attiecībām stāsta tautas
dzīves filozofiju un prieku. To uz-
tver skatītāji gan tepat Latvijā,
gan arī ārzemēs.

Līdz šim vidējās paaudzes de-
jotāji pielāgoja esošos, labi uztu-
rētos kultūras centra tērpus, kam
jau ir cienījams mūžs. Deju ko-
lektīva pastāvēšanas laikā ir uz-
šūtas vīru vestes un bikses un ie-
gādāti zābaki. 

Ir iegūts arī ELFLA atbalsts
vasaras tērpu šūšanai. Dejotāju

garderobe papildināsies ar linu
tērpiem.

Tērpi noderēs šīs un turpmāko
sezonu koncertos – 28. februārī
gaidāmajā Sadancošanas koncer-
tā, skatē 22. martā, senā Tālavas
novada „Pavasara nakts mistēri-
jā” Valkā 23. maijā un vidējās pa-
audzes deju kolektīvu svētkos
Jelgavā 6. un 7. jūnijā, kā arī
Smiltenes svētkos 13. jūnijā.

Velga Mālkalne,
VPDK „Ieviņa” dejotāja 

Vidējās paaudzes deju kolektīvam
„Ieviņa” jauni tērpi

12. decembrī Kalnamuižā fir-
sta Līvena zālē notika informa-
tīvs tūrisma seminārs par 2014.
gadā tūrisma jomā paveikto un
plānoto 2015.gadā.

Semināra atklāšanā dalībnie-
kus uzrunāja Smiltenes tehniku-
ma direktors Andris Miezītis
un Smiltenes novada domes
priekšsēdētājs Gints Kukainis.
Semināra laikā kultūras pārvaldes
vadītāja Pārsla Jansone klāteso-
šos iepazīstināja ar kultūras
jomas aktualitātēm, savukārt Tū-
risma informācijas centra vadītā-
ja Sanda Veismane un tūrisma
speciālists Modris Apsītis prezen-
tēja šajā gadā paveikto  un iepa-
zīstināja ar nākamajā gadā plāno-
to tūrisma attīstības veicināšanai
Smiltenes novadā.

Turpmākajā daļā Lauku mājas
„Donas’’ saimniece Ilze Briede
dalījās ar savu pieredzi latviskās
identitātes veidošanā, sava tūris-
ma piedāvājuma un novada po-
pularizēšanā, bet Inguna Avota -

Smiltenes tehnikuma Viesnīcu un
restorānu programmu nodaļas va-
dītāja - iepazīstināja ar Smiltenes
tehnikuma pieredzi firsta Līvena
un firsta madāmas produktu vei-
došanā un attīstīšanā.

Biedrības „Abulas lauku par-
tnerība’’ administratīvā vadītāja
Sveta Rozīte sniedza informāciju
par LEADER projektiem 2015.-
2020. gada plānošanas periodā
lauku tūrisma attīstībai. Savukārt,
semināra noslēgumā tika disku-
tēts par Kalnamuižas teritorijas
un Smiltenes tehnikuma attīstību
nākotnē, kā arī iespējamo amatu
mājas  izveidi ar radošajām dar-
bnīcām.  Plānotā iecere tika atzīta
par potenciālu nākotnes produk-
tu, taču būtu nepieciešama plašā-
ka diskusija par šo jautājumu ar
konkrētiem amatniekiem, mājra-
žotājiem sadarbības veidošanai.

Modris Apsītis,
Smiltenes novada TIC

Tūrisma speciālists

Aizritējis kārtējais
Smiltenes novada 
tūrisma seminārs

Izglītība

Smiltenes novada Tūrisma in-
formācijas centram (TIC) gads
noslēdzies veiksmīgi. Jāatzīmē,
ka gads bija tūristiem bagāts, ne
tikai Smiltenē, bet visā Latvijā,
un par to jāpateicas strauji pieau-
gošajai latviešu ceļotāju aktivitā-
tei, iepazīstot dzimto zemi, gan
pieaugošajam tūristu skaitam no
Igaunijas, Krievijas un citām val-
stīm. 

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu,
TIC interesentu skaits ir vairāk
nekā divkāršojies – tas ir pieau-
dzis par 125% (2088 interesen-
tiem). Un kā viens no iemesliem
šādam kāpumam ir aktīva dalība
dažādas aktivitātēs. TIC martā
piedalījās tūrisma rallijā „Ziemas
festivāls’’, un pasākuma laikā
Smiltenes novada TIC vienas
dienas ietvaros viesojās vairāk
nekā 750 apmeklētāju. Savukārt
nozīmīgākais faktors apmeklētā-
ju skaita pieaugumam noteikti
minams, ka līdz ar otra darbinie-
ka pieņemšanu darbā TIC, tika
pagarināts darba laiks – tūrisma
sezonas laikā strādājot visas sep-
tiņas dienas nedēļā, savukārt pā-
rējā gada laikā 6 dienas nedēļā.
Tā ievērojami palielinot TIC pie-
ejamību apmeklētājiem. 

Vērtējot ārzemju tūristu ap-
meklējumu, var redzēt, ka lielākā
daļa ārzemju tūristu 2014. gadā
ieradās no Igaunijas, Krievijas un
Vācijas, attiecīgi ieņemot 29%,
18% un 14% lielu daļu no kopējā
ārvalstu tūristu skaita. Savukārt
vislielākais ārzemju tūristu pie-
augums ir no Krievijas, to skaits
ir pieaudzis par 91% jeb gandrīz
divkāršojies, un no Igaunijas –
pieaugums par 55%. Tas ir sais-
tīts ar veiktajiem mārketinga pa-
sākumiem – dalību starptautiska-
jās tūrisma izstādēs Igaunijā un
Krievijā, kā arī ar eiro ieviešanu
un vieglāku norēķināšanos tūris-
tiem no Igaunijas, kā arī reklā-
mas banera uzstādīšanu uz A2
šosejas, piesaistot garāmbrauco-
šos Krievijas tūristus. Ārzemju
tūristu skaita pieaugums aizvadī-
tajā gadā Smiltenes novadā un
valstī kopumā skaidrojams vēl ar
to, ka Rīga bija Eiropas Kultūras
galvaspilsēta un tajā notiekošos
pasākumus apmeklēja daudzi ār-
valstnieki, paralēli apmeklējot
vēl arī citas Latvijas vietas. Sa-
vukārt 2014. gadā izteikti sama-
zinājies tūristu skaits no Lietuvas
– samazinoties 5 reizes jeb par
414%. Līdz ar to līderu pozīcijas

zaudējot Lietuvai, bet priekšā vēl
vairāk izvirzoties Igaunijai, Krie-
vijai un Vācijai. Kopējais ārzem-
ju tūristu skaits 2014. gadā ir pie-
audzis par 17.5%.

Visa gada laikā, TIC sniedzis
informāciju un konsultācijas tū-
ristiem un vietējiem iedzīvotā-
jiem, tūrisma uzņēmējiem, stu-
dentiem un sadarbības partne-
riem. Kā arī veikta objektu apse-
košana un izvērtēšana, piedalīša-
nās darba semināros un apmācī-
bās. Jāatzīmē, ka realizēta sadar-
bība ar tūrisma organizācijām –
Vidzemes tūrisma asociāciju,
Latvijas tūrisma informācijas or-
ganizāciju asociāciju, Tūrisma at-
tīstības valsts aģentūru un TIC
kļuva par biedru arī „Lauku ceļo-
tājam’’. Sadarbojāmies ar tūrisma
uzņēmējiem, amatniekiem, mājra-
žotājiem, citiem tūrisma centriem
Latvijā, Vidzemes plānošanas re-
ģionu un citiem sadarbības par-
tneriem. Paldies tūrisma uzņēmē-
jiem un sadarbības partneriem par
aktīvu iesaistīšanos un atbalstu
dažādos pasākums.

Gada laikā tika īstenoti vairāki
mārketinga pasākumi un aktivitā-
tes: 

TIC prezentēja Smiltenes nova-

du vairākās tūrisma izstādēs-ga-
datirgos: „Balttour 2014’’ Latvi-
jā; „Tourest 2014’’ Igaunijā;
‘’INVETEX CIS TRAVEL
MARKET’’ Sanktpēterburgā,
Krievijā; „Eiroreģiona „Pleska-
va-Livonija diena 2014’’ Valkā;

Gada laikā tika sagatavoti un
izdoti vairāki iespiedmateriāli –
pavasara ekskursiju piedāvājums
skolēniem, atjaunotas tūrisma
kartes, atjaunots tūrisma buklets,
izgatavoti Smiltenes novada
2015. gada kalendāri, izgatavoti
un tirgoti suvenīri un pastkartes
ar novada simboliku;

Uz A2 šosejas tika izgatavots
un uzstādīts reklāmas baneris ar
informāciju 3 valodās (latviešu,
angļu un krievu), lai aicinātu
garām braucošos iegriezties un
izbaudīt laiku Smiltenē. Līdz ar
banera izveidi tika izgatavota
mobilā tūrisma lapa 3 valodās,
kurā tika nodrošināta informāci-
ja par tūrisma apskates objek-
tiem, naktsmītnēm, ēdināšanas
pakalpojumiem un servisiem
Smiltenes pilsētā un tās tuvākajā
apkārtnē;

Sadarbībā ar Vidzemes tūris-
ma asociāciju, Smiltenes novadā
uzņēmām 2 tūroperatoru un žur-

nālistu vizītes no Krievijas un
vienu no Ukrainas.

Bez iepriekš minētajām aktivi-
tātēm, TIC 2014. gadā pirmo
reizi organizēja tūrisma sezonas
atklāšanas un noslēguma pasāku-
mus, kas pulcēja attiecīgi 25 un
60 dalībniekus. Kā arī rīkoja foto-
orientēšanās pasākumu labdarī-
bas akcijas „Balta, balta mana
sirds’’ ietvaros, iesaistījās tūrisma
rallijā „Ziemas festivāls’’,
„Lauku ceļotāja’’ pavasara un ru-
dens akcijā „Atvērtās dienas lau-
kos’’, organizēja ekskursijas ār-
zemju delegācijām no Čehijas,
Vācijas un Itālijas, palīdzēja
„Latvijas–Vācijas sadraudzības
foruma un 3x3 nometnes norisē.
Sakārtojot tūrisma infrastruktūru,
tika uzstādīts reklāmas baneris uz
A2 šosejas, tika veikta informāci-
jas stenda atjaunošana Smiltenes
centrā, kā arī uzsākts darbs pie
Smiltenes evaņģēliski luteriskās
baznīcas informācijas stenda iz-
gatavošanas un pie dabā marķēta
velomaršruta izstrādes Smiltenes
apkārtnē. 

Modris Apsītis,
TIC tūrisma speciālists

Atskats uz Smiltenes novada  Tūrisma informācijas centra paveikto 2014. gadā

Mežs ienāk skolā? Mežs ienāk skolā
Gadumijas svētki aizvadīti, daudz labu apņemšanos

ikvienam ir jaunajā, 2015. gadā.
Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas kolektīvs, pieda-

loties Ekoskolu programmā, šajā mācību gadā padziļināti
veido izpratni par meža nozīmi dabā un cilvēku dzīvē. Mūsu
uzdevums ir palīdzēt skolēniem un plašākai sabiedrībai sa-
prast, ka meža saglabāšana ir vitāli svarīga mūsu nākotnei.

Gatavojoties gada nogales svētkiem, daudz darbu ir veikts,
lai pievērstu pastiprinātu uzmanību šai tēmai. Adventes vai-
nagi šogad visi veidoti no meža veltēm. Vairums bija no čie-
kuriem, egļu un priežu zariem. Veidojot foto avīzi, pārlieci-
nājāmies par darinājumu burvību. Skolas direktore kopā ar
meža darbiniekiem devās pēc svētku egles un novēroja, ka
zaļā rota tika iegūta un atgādāta skolā, nenodarot pāri dabai.

Ikviens no 1. līdz 6. klases skolēniem ir piedalījies sko-
las vides izdaiļošanā. Pārdomājām, kā otrreiz izlietot karto-
nu. Veidojot dekorus skolas izrotāšanai, skolēni kopā ar sko-

lotājām, klašu audzinātājām grieza un krāsoja piparkūku fi-
gūras. Tā izpušķojām skolas vestibilu un lielo zāli. 

Mācību stundās veidojas diskusijas ar skolēniem par
meža nozīmi cilvēka dzīvē. Arī pirmsskolas bērni aktīvi pie-
dalās ekoskolas programmā. Skolēni rudens periodā veica
izpēti par šo tēmu, iepazina, kas aug mežā, pētīja ekosistē-
mas, veidoja mākslas darbus, izmantojot dabas materiālus.
Interesanta bija sēņu izstāde skolā, visi varēja iepazīties ar
sēņu daudzveidību un atcerēties par indīgajām sēnēm.

Arī pie mūsu skolas ir mežs, kur rudens periodā notiek
sporta stundas. Ziemā meža takas izmantojam slēpošanas
nodarbībām. Sporta stundās baudām tīru gaisu un izmanto-
jam to, ko sniedz mežs veselības uzlabošanā. Izmantojam
Veselības trasīti Pilskalna mežā. Te paldies jāteic meža dar-
biniekiem un aktīviem smilteniešiem, kuri to izveidoja. 

Mežs ir mūsu nacionālā bagātība. Ik pavasarī rūpēja-
mies par to, lai mežs būtu tīrs un ikvienam mūsu pilsētas

iedzīvotājam būtu prieks tur atrasties. Šogad pavasarī plā-
nojam ekoskolu sadraudzības pasākumu. 

Vija Sokolova, ekoskolas koordinatore 
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Skolotāji apmeklē Gaismas pili

Lai veicinātu izglītības darbību
novadā, iedrošinātu skolēnus jau-
niem sasniegumiem un novērtētu
līdzšinējo mācību procesu, Smilte-
nes novada domes Izglītības pār-
valde sadarbībā ar AS „Smiltenes
piens” organizēja konkursu 7.-
12.klašu skolēniem par uzcītību un
sasniegumiem dabaszinātnēs.
Balvu no AS „Smiltenes piens” sa-
ņēma 37 skolēni no novada vispār -
izglītojošo skolu 7.-12.klasēm.

Konkurss „AS „Smiltenes
piens” balva novada 7.-12.klašu
skolēniem par uzcītību un sasnie-
gumiem dabaszinātnēs” tika or-
ganizēts pirmo gadu, un tā mēr-
ķis ir atbalstīt uzcītīgākos un la-
bākos rezultātus dabaszinību ap-
guvē sasniegušos Smiltenes no-
vada skolu 7.-12.klašu skolēnus
un sekmēt novada jauniešu kar-
jeras izvēles saistību ar ražošanu.
Konkursa balvu – 50 EUR, saņē-
ma 37 Smiltenes novada skolu
7.-12.klašu skolēni. 2015.gada

1.ceturksnī uzņēmums arī aicinās
balvas saņēmējus uz mācību eks -
kursiju un karjeras izglītības no-
darbību ražotnē.

Līdz decembrim katrā novada
skolā administrācija un dabaszi-
nātņu priekšmetu skolotāji izvēr-
tēja uzcītīgākos un labākos rezul-
tātus dabaszinību apguvē sasnie-
gušos Smiltenes novada skolu 7.-
12.klašu skolēnus. Konkursam
tika pieteikts pa vienam skolē-
nam no katras klases. 

Smiltenes novada dome no-
vērtē AS „Smiltenes piens“ ini-
ciatīvu iesaistīties un atbalstīt no-
vada skolēnus. 

Jāatzīmē, ka arī šogad AS
„Smiltenes piens” daudzbērnu ģi-
menēm, kurās aug četri un vairāk
bērnu, kā arī novada aizbildņu ģi-
meņu bērniem, dāvināja dāvanu
kartes.

Arita Smalkā-Boriseviča,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Mēs visi esam skolnieki, darītā-
ji un skolotāji. Šie slavenā raks-
tnieka Ričarda Baha vārdi vislabāk
apliecina manu pārliecību par to,
ka jaunas zināšanas un pieredzi
apgūt vienmēr ir ļoti nozīmīgi,
tādēļ nedēļu pirms pēdējās mācību
gada pirmā semestra dienas, pul-
ciņš sākumskolas skolotāju devās
mācību braucienā uz valsts galvas-
pilsētu. Šajā pasākumā piedalījās
abu Smiltenes skolu, Blomes,
Launkalnes, Variņu un Palsmanes
mazo klašu ieinteresētās audzinā-
tājas. Liels paldies oranžā „burkā-
na” šoferītim Guntim par atsaucību
un līdzdalību šajā pasākumā!

Lai smeltos idejas turpmākam
lasītprasmes un rakstītprasmes mā-
cīšanas procesam, tika apmeklēta
Gaismas pils – Latvijas Nacionālā
bibliotēka, kas celta pēc pasaulsla-
venā arhitekta Gunāra Birkerta
projekta. Astoņpadsmit  mūsu no-
vada skolotājas bija no tiem 1500
cilvēkiem, kas  darbadienā apmek-
lē LNB. Lai gan šī bija pirmā
diena, kad apmeklētājiem bija jā-
izmanto darbinieku ieeja (saistībā
ar Latvijas prezidentūras Eiropas
Savienības Padomē norisēm), tas
neradīja grūtības izprast bibliotē-
kas funkcionalitāti un apmērus.
Lielu interesi un sajūsmu izraisīja
bērnu lasītavas apmeklējums. Tā ir
dzīvespriecīga un ļoti krāsaina.
Tādā telpā mazajiem lasītājiem
grāmatas kļūst vēl brīnumainākas.
Beidzot bija iespēja savām acīm

redzēt sen daudzināto un vienmēr
tikai labā nozīmē aprunāto Krišjā-
ņa Barona Dainu skapi. Varena un
reizē nereāla sajūta rodas, stāvot
blakus Tautas grāmatu plauktam.
Līdz šim tam ziedotas 4 516 grā-
matas. No bibliotēkas augšējiem
stāviem ļoti labi redzama pirmā
stāva – lielā vestibila grīda, kura
veidota linu dvieļa rakstā. Uzzinā-
jām, ka bibliotēkai ir 13 stāvi, bet,
lai nebūtu jāpiemin šis it kā ne
visai laimīgais skaitlis, starp pirmo
un otro stāvu ir izveidots 1,5. stāvs
jeb mezonīns (nepilns stāvs starp
diviem celtnes stāviem).

Kad Nacionālā bibliotēka bija
iepazīta, devāmies smelties iedves-
mu Ziemassvētku rotājumiem un
dāvanām Latvijas daiļražotāju iz-
stādēs–pārdošanās Vecrīgā. Mūs
priecēja košais Egļu ceļš un skaisti
dekorētie veikalu skatlogi. Esmu

pārliecināta, ka dažas idejas tiks
realizētas nākošajā gadā novada
skolās. 

Atpakaļceļā no Rīgas piestājām
Siguldas pagasta „Pālādžos”, lai
pašas radoši darbotos: rakstītu hai-
kas un veidotu apsveikumus no
īpaša papīra, kas ieguvis otru dzīvi.
Siguldas pašvaldības sasmalcinātie
papīri iznīcināšanai nenokļūst ma-
kulatūrā vai kādā kurtuvē, bet pa-
pīrmākslas darbnīcā „Viktora vēs-
tules” pārtop par jaunu un baltu pa-
pīru. Tā nu mēs varējām gan iepa-
zīt papīrliešanas procesu, gan katra

pati izgatavot vai nu savu grāmat-
zīmi (ar kuru ļoti labi lasās grāma-
tas), pastkartīti vai glezniņu. Sko-
lotājas savus radītos šedevrus sa-
ņems nākošajā metodiskās apvienī-
bas sanāksmē Palsmanē pie vizuā-
lās mākslas skolotājas Initas Biķes,
kura mums pamācīs atkal jaunas
metodes otrreiz izmantojamā papī-
ra atdzīvināšanā, lai zināšanas no-
dotu tālāk saviem skolēniem.

Paldies Smiltenes novada
domei un Izglītības pārvaldei,
vienmēr zinātkārajām un zinoša-
jām sākumskolas skolotājām par
sadarbību iepriekšējā gadā! Lai
pietiek spēka un izturības atkal ra-
doši darboties un sadarboties Jau-
najā gadā!

Vita Leite, Smiltenes novada
Sākumskolas skolotāju 

metodiskās apvienības vadītāja

Kâ katru gadu, 29.septembrî,
skolâ notika Miíeïdienas tirgus.
Ðis pasâkums ir iemantojis lielu
popularitâti ne tikai skolâ, bet arî
starp pagasta iedzîvotâjiem.
No septembra mçneða skolâ dar-

bojas mazpulks. Turpina darboties
arî deju kolektîvi, gatavojoties
nâkamâs vasaras svçtkiem. Skolâ
ir ïoti aktîva sporta dzîve - meiteòu
komanda, Samanta Kalniòa, Solvi-
ta Petrova, Una Selîna Muiþniece
un Karîna Valtere, izcînîja 1.vietu
novada strîtbola sacensîbâs. Karî-
na ir arî labojusi skolas rekordu tâl-

lçkðanâ no vietas.
Uz valsts svçtkiem katru gadu

notiek Lâèplçða kausa izcîòa, kur
skolçni, sacenðoties daþâdâs dis-
ciplînâs, iegûst ceïojoðo kausu.
Ðogad valsts svçtku ietvaros noti-
ka arî konkurss „Es mîlu tevi,
Latvija“. Konkursâ piedalîjâs visu
klaðu komandas, kâ arî vecâku
komanda. Decembrî skola tika
pieteikta konkursam par svçtku
noskaòas radîðanu novadâ.

Laila Legzdiòa,
Variòu pamatskolas skolotâja

Smiltenes novada 7.-12.klašu
skolēni saņem balvas par 

uzcītību un sasniegumiem
dabaszinātnēs

2014.gada Variņu
pamatskolā

Katrs astronomiskais gads
sevī ietver divu skolas gadu
puses. Tāpēc tie, kam darbs sa-
istīts ar skolu, bieži laiku skaita
citādi.Bet kā Smiltenes ģimnā-
zijā aizvadīts2014. gads?

Tas paliks atmiņā ar daudziem
nozīmīgiem notikumiem – skolas
105 gadu jubilejas skaistajiem un
emocionālajiem pasākumiem, ar
bērzu birzs pilnīgu atjaunošanu,
ar visu, kas skāra katru no Smil-
tenes ģimnāzijas saimes.

2014. gada sākums iekrāsojās
tradicionālajās, jau 14. aerobikas
festivāla košajās krāsās, skatuves
„lampu drudzī” un satraucošajā
neziņā par gaidāmo rezultātu.

Tad īpašie notikumi 9. un 12.
klašu skolēniem – Žetonu vakars
„Nāc uz manām kāpnēm sarunā-
ties” un Pogu balle „Ar straumēm
uz jūru”, eksāmenu sesija un iz-
laidumi.

Atskatoties uz rezultātiem
valsts pārbaudes darbos un cen-
tralizētajos eksāmenos, 2014.
gadu novērtējam kā ļoti ražīgu un
augstā sekmju kvalitātes līmenī
noslēgtu mācību gadu.

Februāris pavisam baltu iekrā-
soja mūsu spēka un iedvesmas
īpašo vietu – bērzu birzi. Kad mēs
paši, smiltenieši un absolventi, ie-
raudzījām tik ļoti neierastu tukšu-

mu, kas nu valdīja bērzu vietā, ie-
smeldzās sirds. 

Bet pavasaris pirms skolas
svētkiem atgriezās ar jauno bērzi-
ņu lapu pumpuriem un pirmo,
zaļo maigumu, visas skolas cilvē-
ku ieguldīto darbu un cerību par
jaunās bērzu birzs mūžu un to
drošību, ko tā dod.

Skolas svētku nedēļa bija uni-
kāla. Katram prātā paliks skolas
samīļošana un mūsu pašu spontāni
veidotais „spiets” ap Latvijas ka-
rogu un a capella dziedātais -
„..laiks aizrit“ mirkļos, stundās,
gadu simteņos…, brīnišķīgā, pa-
špārvaldes veidotā un novadītā
„Stunda Smiltenes ģimnāzijai”
zālē, 105 apļu skrējiens ap skolu
un skaistais svētku koncerts 26.ap-
rīlī, absolventu tikšanās un balle.

Šis mācību gads skolai sākās
ar aktīvu darbošanos projektā
„Jaunieši sadarbojas”, kur kopā
mācās un atpūšas Latvijas un
Igaunijas jaunieši. Ir iepazīta
Igaunija, arī kaimiņu novadi tepat
mūsu zemē, tiek apgūta igauņu
valoda, filmēšanas un fotografē-
šanas pamati. 

Iespēja mācīties ķīniešu valo-
du.

Pasākumi sekoja viens otram.
Oktobra beigās visi iesaistījāmies
aizraujošā Dēku vakarā InFiBi-

ĢeSpoĶīMa zemē. Valsts svētku
pasākums bija neaizmirstams ar
darbnīcām, kurās katram bija ie-
spēja iemācīties un pamēģināt ko
jaunu. 

Un tad jau – Prezidenta vēlē-
šanas un kronēšana, Ziemassvēt-
ki. Pa vidu arī pēkšņa ugunsgrēka
trauksme un evakuācija, jo savu
esamību skolā nodemonstrēja
tikko ierīkotā ugunsdzēsības
trauksmes signalizācijas sistēma.

Nepieminēju mūsu ikdienas
darbu – mācīšanos un mācīšanu?
Bez tām jau neiztiekam nevienu
darba dienu! Un ir gājis visādi,
cik nu katrs ir ieguldījis sava
darba un piepūles, tāds arī ir re-
zultāts.

Gada nogalē gan skolotājus,
gan skolēnus un viņu ģimenes ļoti
patīkami pārsteidza A/S „Smilte-
nes Piens”, kas pirmo reizi Smil-
tenes novada izglītības vēsturē ar

interesantām grāmatām un nau-
das balvām apbalvoja visuzcītīgā-
kos un veiksmīgākos skolēnus
dabaszinātņu priekšmetos un ma-
temātikā. Liels paldies „Smilte-
nes Piena” vadībai par to!

Kas gaidāms 2015. gadā? Sā-
kusies gatavošanās 15. aerobikas
festivālam, kas notiks 23. janvārī.
Ļoti īpašs notikums būs mācību
gada beigās, kad no Valkas ģim-
nāzijas saņemsim Cēsu pulka
Skolnieku rotas ceļojošo piemi-
ņas karogu glabāšanā uz gadu.
Tas uzliek lielu atbildību un godu.
Plānojam dažādus, nebijušus, ko-
pīgus pasākumus gan šajā, gan
jau nākošajā 2016. gadā. 

Šis ir arī sava darba izvērtēša-
nas laiks, jo 2015. gada rudenī
skolai jāiziet kārtējā akreditācija.
Tas nozīmē ne tikai izvērtēt, bet
arī saprast, kā doties tālāk, kas
svarīgs izglītības jomā mūsu sko-
lēniem un vecākiem, un nova-
dam, ko mēs varam dot, kas vēl
jāmācās. Te ir vieta, kur augt!

Paldies visiem vecākiem un
sadarbības partneriem par atbal-
stu un atsaucību, par ieinteresētī-
bu mūsu kopējā darbā!

Lai veiksmīgs šis gads, lai
laiks sapņiem un drosme to īste-
nošanai!

Velga Mālkalne, 
Smiltenes ģimnāzijas direktore

2014. gads Smiltenes ģimnāzijā
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Smiltenes Centra vidusskolas audzēkņu 
Ziemassvētku koncerts

Advente ir gaidīšanas laiks. Gada skaistāko svētku - Zie-
massvētku gaidīšanas laiks. Lai ienestu īpašo svētku sajūtu
un noskaņas arī savās ģimenēs, Smiltenes Centra vidus-
skolas audzēkņi 17. decembrī bija sarūpējuši īpašu pārstei-
gumu – ielūdza uz Ziemassvētku koncertu Smiltenes Kul-
tūras centrā.

Koncertā uzstājās 5.-12. klašu skolēni. Šoreiz koncerts
tika veidots kā ziņu reportāžas par aktuālām svētku
tēmām, to vadīja vecāko klašu audzēknes. 

Vispirms skolas direktore Ilze Vergina sveica skolēnus
par labām sekmēm, par radošu darbību skolas un ārpus-
skolas pasākumos un citiem sasniegumiem.

Koncerta turpinājumā katra klase demonstrēja savu
sagatavoto priekšnesumu. Uz skatuves viesojās gan
Gundega Skudriņa ar savu izveidoto apģērbu kolekciju,
gan seriāla „Ugunsgrēks” varoņi, gan TV3 ziņu dienes-
ta vadītāji, gan čaklie Ziemassvētku vecīši, gan arī žur-
nālisti no raidījuma „Degpunktā”. Bija arī dažādi mu-
zikāli priekšnesumi.

Noslēgumā visi skolēni vienojās kopīgā Ziemassvētku
dziesmā, ikvienam apmeklētājam sirdī atstājot gaišas un
labestīgas emocijas.

Elīna Kubuliņa-Vilne

Latvijas–Igaunijas projekts
,,Jaunieši sadarbojas” piedāvājis
visiem interesentiem apgūt lat-
viešu un igauņu valodu. Latviešu
skolēni apgūst igauņu valodu,
savukārt igauņu skolēni mācās
mūsu dzimto valodu. Projekta
laikā ir bijusi iespēja iepazīties
ar daudziem cilvēkiem, kas brīvi
prot igauņu un latviešu valodu.
Projekts paredz vairāk nostipri-
nāt abu valodu lomu tieši jaunie-
šu vidū un iepazīt katras valodas
unikalitāti, citas tradīcijas un
kultūru.

Lai gan igauņu valoda ģeogrā-
fiski ir tuvākā mūsu kaimiņu va-
loda, tomēr tā ir atšķirīga un pa-
visam jauna pieredze. Igauņu va-
loda ir somugru grupas valoda, un
statistikas dati ir dažādi: vieni ap-
liecina to par dzimto valodu ap-
mēram 1,1 miljonam cilvēku, ie-
spējams, ietverot runātājus ārpus
Igaunijas, savukārt pēc 2011.
gada tautas skaitīšanas datiem
igauņu valoda ir dzimtā valoda

887 216 cilvēkiem.
Smiltenes ģimnāzijas dažādu

klašu 10 skolēni pirmdienās un
trešdienās mācās igauņu valodu.
Darbs turpināsies līdz pat mācību
gada beigām. Pirmos soļus un zi-
nāšanas palīdz apgūt skolotāja

Mārīte Uibo no Valgas – savās sa-
knēs latviete un igauniete. Labāk
izskaidrot igauņu valodu un uz-
tvert tās būtību palīdz izvēlētais
mācību līdzeklis ar vārdu spēli
nosaukumā ,,E nagu Eesti” – ,,E
kā Eesti”. Grāmata vairāk domāta

tiem interesentiem, kam dzimtā
valoda ir krievu, somu, angļu un
vācu valoda. Skolotāja Mārīte at-
zīst, ka mācību materiālu igauņu
valodas apguvē, kas domāti tieši
latviešiem, trūkst un šis jautājums
ir aktualizēts jau vairākkārt. Tartu
Universitātē ir latviešu valodas
mācību grāmata igauņu studen-
tiem. Ir pieprasījums pēc mūsdie-
nīgas latviešu–igauņu un igauņu–
latviešu vārdnīcas. Negaidīti, ka
abu valodu vārdnīcas ir 20. gad-
simta vidus izdevumi. 2002. gadā
izdevniecība ,,Avots” izdevusi
igauņu–latviešu vārdnīcu, bet pa-
šlaik abu valodu vārdnīcu izstrā-
dē projektu veic Latviešu valodas
aģentūra sadarbībā ar Igauņu va-
lodas institūtu.

Skolotāja Mārīte Uibo paslavē
mūsu skolēnu grupas mērķtiecī-
bu, ko apliecina apgūtais igauņu
valodas vārdu krājums, orientēša-
nās tekstā un tā idejas uztvere, pa-
redzēto tēmu apguve, elastīgums
vairākās valodās un vēlēšanās

apgūt ko jaunu. Skolotāja priecā-
jas par savu pirmo skolēnu grupu
un tās pirmajām veiksmēm. Paši
skolēni atzīst, ka mācīties igauņu
valodu ir jauns izaicinājums ik-
dienā, tā ir jaunu iespaidu bagāta
stunda, iespēja sevi izglītot. Bijis
liels pārsteigums, ka igauņu valo-
dā ir 14 locījumi. Vērtība ir dzir-
dēt vienlaikus latviešu un igauņu
valodu, izprast abu valodu nian-
ses un būt kopā ar tik spilgtu per-
sonību. 

Noslēgumā igauņu valodas
skolotājai Mārītei Uibo lūgtais
aforisms igauņu un latviešu valo-
dā kā ceļa vārdi visiem, kam in-
teresē igauņu valoda un tās iespē-
ju daudzveidība: ,, Kes püüab
kõigest väest, saab üle igast
mäest.” Tātad: ,,Kas cenšas no
visa spēka, tiek pāri katram kal-
nam.” Un vissirsnīgākie vēlējumi
igauņu skolēniem, mācoties lat-
viešu valodu.  

Jana Vīksna, 
Smiltenes ģimnāzija

Igauņu valoda Smiltenes ģimnāzijā 

„Erasmus +” projekta dalībniekiem – „āķis lūpā”!
PIKC Smiltenes tehnikumā

tiek īstenots „Ersamus +”pro-
jekts. Šī projekta ietvaros mācību
praksēs uz Maltu un Itāliju  ok-
tobrī/novembrī/decembrī devās
21 Smiltenes tehnikuma audzēk-
nis un 2 skolotāji. 

Iespaidu visiem prakses dalīb-
niekiem ļoti daudz, un Malta tiek
novērtēta kā ļoti laba prakses pie-
redzes zeme vairāku iemeslu dēļ.
Valoda pamatā ir angļu – tātad
angļu  valodas prasmju uzlaboša-
na, pielietošana.

Patstāvība – katram dalībnie-
kam pašam jāprot sabalansēt
gan budžets, gan laiks. Daži da-
lībnieki nekad nebija bijuši prom
no mājas uz tik ilgu laiku, tā vei-
dojās pirmā patstāvīgā pieredze
kopumā: ceļojuma plānošana,
nokļūšana uz darbu, kādas vietas
atrašana, jautājot svešiniekam uz
ielas. 

Citas zemes un kultūras iepa-
zīšana – lielākajai daļai dalībnie-
ku šis bija pirmais lidojums, pir-
mās ārzemes un pirmās siltās
zemes, reālas palmas, zilā lagūna,
saules pilnas dienas rudenī. 

Kā saka tie, kuriem šis bija pir-
mais ceļojums un pieredze – ir

„āķis lūpā“. Tagad viņi apsver ie-
spēju turpināt Eiropas un pasau-
les iepazīšanu gan profesijā, gan
vienkārši ceļojot. Ir audzēkņi,
kuri saņēmuši reālu darba piedā-
vājumu Maltā savā profesijā. 

Un visbeidzot – izrādās, ka
mācoties vienā skolā, dzīvojot
dienesta viesnīcā pretējās durvīs
nemaz viens otru tā īsti nepazina,
bet iepazinās un sadraudzējās
Maltā. 

Sandra Anna Pūce – 4. Vete-
rinārmedicīnas kursa audzēkne
stāsta: „Esmu ļoti priecīga par šo
prakses mēnesi Maltā. Manuprāt,
katram ir jāizmanto  šāda izdevī-
ba, lai redzētu, kā viss tiek darīts
citur. Emocijām bagāts mēnesis,
redzēts ļoti daudz – gan par pro-
fesijas tēmu, gan pasaule sākta
apskatīt”.

Lauris Zubovs – 4. Ēdināša-
nas pakalpojumu kurss:

„Tā bija mana pirmā patstāvī-
gā pieredze tik tālu no mājām.
Esmu ļoti apmierināts, jo iepazi-
nu draudzīgus un atvērtus cilvē-
kus. Ieraudzīju arī savas profesi-
jas iespējamo perspektīvu un
vietu. Tagad daudz labāk komu-
nicēju angliski, labāk nekā pirms

brauciena.”
Pirmie šī mobilitātes projekta

dalībnieki dalās  ar pozitīvām
emocijām. Viņi ir pārliecināti, ka
tās ir atmiņas uz visu mūžu.

No  prakses  Maltā atgriezu-
šies 10 audzēkņi un 2 skolotāji,
kuru atmiņu un pieredzes stāstus
ritināsim ik pa laikam skolas
mājas lapā www.smiltenestehni-
kums.lv – tas tādēļ, lai neaizmir-
stos piedzīvotais un lai ieinteresē-
tu arī citus izmēģināt.

Tāpat ar pieredzi un emocijām
no Itālijas atgriezušies 9 audzēk-
ņi, kas ar sajūsmu stāsta par pa-
vadīto laiku.

Kristīnes Šīres ( 4. Viesnīcu
paklpojumu kurs) stāsts : 

„Pirmā diena bija neaprakstā-
ma. Viss jauns, nezināms! Cilvēki
atskatījās uz mums kā uz pasaul-
slavenām TV zvaigznēm. Gaiss,
smaržas, augļu koki un cilvēki –
viss bija pavisam citādāks, kas
likās tik ļoti tuvs sirdij. Diena pa-
skrēja nemanot, un jau nākamajā
dienā devāmies uz aģentūru, lai
uzzinātu sīkāku informāciju par
šo mēnesi, ko pavadīsim tur.
Aģentūras personāls pieklājīgi un
rūpīgi izklāstīja notiekošo situā-

ciju, darba noteikumus un pārējās
būtiskās lietas, kas mums bija
jāzin. Atlikušo dienu pavadījām
turoties kopā un izzinot pilsētu.
Mazās vecpilsētas ieliņas tajā
brīdī likās pilnīgi tukšas, tomēr
ar tik vilinošu šarmu, ko nespē-
jām aprakstīt.

Pēcāk jau likās, ka esam ieju-
tušās šajā pilsētā, un laiks jau bija
doties uz savu jauno darba vietu.
Viesnīcas direktors mūs laipni sa-
gaidīja, izklāstīja mēneša gaitu,
iepazināmies un jau nākamajā
dienā sajutāmies kā viņu ģimenes
locekļi. Dienas skrēja nemanot,
un vēlme palikt vēl  pieauga ar
katru dienu. Rūpes, gādības, izpa-
līdzēšana un attieksme bija izcila. 

Mēneša otrajā pusē jau devā-
mies uz darbu kā zinoši cilvēki.
„Google Translate’’ vairs nebija
nepieciešama, un es spēju sazinā-
ties ar kolēģiem un vadību, kuri
runāja ar itāļu un spāņu valodas
miksējumu. Es viņus sapratu, un
viņi saprata mani! Darbs vairāk
likās kā hobijs.  Šī bija tā vienīgā
liktenīgā reize manā mūžā, kad uz
darbu gāju ar smaidu sejā, un
mani sagaidīja ar smaidu. 

Pēc darba un brīvdienās devā-

mies uz sabiedriskiem pasāku-
miem, ceļojumos, apskatījām
skaistākās vietas. Jūra bija tā, kas
lika atcerēties, cik patiesībā tālu
esam no mājām, tomēr tā brīža
emociju gamma, kas radās Itālijā,
tā vien sauca, lai paliekam.  Mī-
lestība, kas radās pret šo valsti,
pret kultūru, dzīves veidu un
darbu ir kas pavisam paliekošs.

Dzīvē ir nācies ceļot un redzēt
daudzu valstu kultūras, tomēr tā,
kā mainīja mani Itālija, nemainīs
mani neviena cita valsts. Braucot
mājās, es Itālijā atstāju draugus,
kolēģus, vadību un darbu. Bet
mēs neatvadījāmies kā  „uz re-
dzēšanos” , bet atvadījāmies kā
„tiksimies drīz”. Asaras gan
manās, gan bosa acīs izraisīja
tādu kā otrās dzimtenes efektu, un
nav šaubu - šī nav pēdējā reize,
kad dodos turp, jo zinu, ka mani
tur gaida darbs, kolēģi, draugi un
otrās mājas!”

Gaidiet nākamos stāstus!
Lai 2015. gads nāk ar sapņu

piepildījumu!

Inguna Avota, 
„Erasmus+” projekta vadītāja

Smiltenes tehnikumā
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Sports

10.janvārī Smiltenes sporta
hallē tika aizvadītas piecas spēles
Smiltenes novada atklātajā čem-
pionātā basketbolā.

Divas spēles vienā dienā aizva-
dīja pērnās sezonas turnīra uzva-
rētāji „Vudlande” basketbolisti,
kuri vispirms pārliecinoši ar rezul-
tātu 109 : 37 apspēlēja Jaunpiebal-
gas komandu /Andis Šteinbergs

31p., Mihails Feldhūns 27p.; Ro-
berts Brikmanis 12p., Oskars Bob-
rovs 9p./, bet otrajā spēlē, jau
daudz sīvākā un saistošākā spēlē
apspēlēja arī „Trapene” komandu
ar rezultātu 69 : 61 /25:22, 11:9,
9:16, 21:14/. Rezultatīvākie spēlē-
tāji uzvarētāju rindās bija Kārlis
Muižnieks 25p. un Uldis Slapjums
20p.; trapeniešiem Andris Žagars

un Jānis Žagars guva attiecīgi
19p., un 17p.

Pērējās spēlēs „top!” ar rezultā-
tu 79 : 63 /22:15, 25:5, 14:15,
18:28/ uzvarēja „Privātbūve”
/Artis Joksts 21p., Jānis Cips 16p.;
Normunds Liepa 24p., Mārtiņš
Pelēcis 11p./; „Grundzāle” ar re-
zultātu 73 : 62 /18:10, 20:19,
23:10, 12:23/ pārspēja „Labie

Zēni” /Artūrs Pauliņš 28p., Sandis
Rullīts 17p.; Miks Cīrulis 27p.,
Mārtiņš Štefenbergs 14p./; un
„Strenču MRS” spēles pēdējā ce-
turtdaļā panāca uzvaru spēlē pret
„Bonaparti” ar rezultātu 87 : 56
/15:16, 23:14, 17:20, 32:6; Gvido
Balodis 41p., Artūrs Rozītis 24p.;
Andris Jaunzems 28p., Intars Tri-
fanovs un Arnis Palms pa 8p./.

Nākamā šī turnīra spēļu kārta
tiks aizvadīta sestdien, 17.janvārī.

Plkst.11.00 – CVP Grifi –
ASE/Smiltene

Plkst.12.30 – Mežroze IG –
Trapne

Plkst.14.00 – Vudlande – Pri-
vātbūve

Guntars Markss,
Sporta pārvaldes vadītājs

Smiltenes novada atklātais čempionāts basketbolā

Smiltenes pilsētas BJSS rīkotais
turnīrs basketbolā „Ziemassvētku
kauss 2014” notika 20.un 21.de-
cembrī Smiltenes sporta hallē. Sa-
censības notika divās vecuma gru-
pās – C grupā (2001.g.dz. un jaun.)
un B grupā (1999.g.dz.un jaun.).
Uz turnīru tika uzaicinātas koman-
das no dažādu novadu sporta sko-
lām un komanda no Pleskavas. Uz-
aicinājumam atsaucās 4 komandas
C grupā un 5 komandas B grupā. 

Turnīrs bija interesants, jo ko-
mandas bija diezgan vienādas spē-
kos un cīnīties par katru punktu iz-
nāca līdz pat beigu signālam. Kā jau
sportā, uzvarēja stiprākais.

Īpaši interesantas spēles bija C
grupā, jo spēļu uzvarētāji noskaid-
rojās pēdējās minūtēs un sekundēs.
Neskatoties uz zaudējumu pēdējā
spēlē Balvu komandai, 1.vietu izcī-
nīja Smiltenes BJSS puiši, kuri

pirms tam uzvarēja Talsu un Tuku-
ma sporta skolu komandas. Smilte-
niešus treneris ir Aivars Stankēvičs.
Komandas sastāvā spēlēja Ernests
Cers, Ilvars Joksts, Edmunds Zālī-
tis, Ričards Vārna, Toms Jānis Kal-
niņš, Kristaps Grigulis, Dāvids Pē-
tersons, Anguss Ints Namnieks,
Artis Špats, Artis Miks Šmits, Ar-
tūrs Beļakovs, Silvestrs Grava.

Pēc visu komandu treneru vēr-
tējuma  katrā komandā noteica la-
bāko spēlētāju, Smiltenes komandā
par tādu atzina Ernestu Ceru, kurš
saņēma turnīra piemiņas balvu.

Jaunie basketbolisti Ilvars, Ed-
munds un Ernests, daloties iespai-
dos par turnīru, teica, ka sīvākā cīņa
bija ar Rojas komandu, kas LJBL
čempionātā ieņem augstāku vietu
par viņiem, un tagad bija gandarī-
jums, ka Smiltenē varēja uzvarēt.
Pēc uzvaras turnīrā viņi atzina, ka

tā ir devusi iespēju noticēt saviem
spēkiem un būs laba motivācija tā-
lākajam treniņu darbam.

2.vietu C grupā izcīnīja Tukuma
BJSS komanda, 3.vietu - Rojas
BJSS komanda un 4.vietu Balvu
BJSS jaunie basketbolisti.

B grupā spēlēja piecas koman-
das un savu pārākumu nodemons-
trēja Balvu BJSS komanda, kas sa-
viem pretiniekiem nedeva ne ma-
zāko cerību uzvarēt. Vienīgi ar Ma-
donas BJSS komandu izvērtās sīva
cīņa, kurā uzvarētājs noskaidrojās
spēles galotnē. Tā 2.vietu izcīnīja
Madonas BJSS. Neskatoties uz ne-
veiksmīgu pirmo spēli pret balvē-
niešiem, smiltenieši labi turējās pret
Madonu, un nedaudz pietrūka līdz
uzvarai pret Siguldas vienaudžiem.
Pašu pieļautās kļūdas izšķīra spēles
likteni. 3.vietu izcīnīja Siguldas
BJSS basketbolisti. Smiltenes

BJSS puiši ierindojās 4.vietā, uzva-
rot pēdēja spēlē Pleskavas koman-
du, kura palika 5.vietā.

Piemiņas balvu smilteniešu ko-
mandā kā labākais spēlētājs saņē-
ma Aleksis Brālītis.

Turnīrs noritēja sportiskā un

draudzīgā gaisotnē. Viesu komandu
treneri izteica pateicību par sacen-
sību un sadzīves labo organizāciju,
un izteica priekšlikumu turnīru
rīkot arī 2015.gadā.

Kitija Klempnere,
Smiltenes BJSS metodiķe

Aizvadīts Ziemassvētku kauss basketbolā

Ierodoties uz sacensībām, katrs
dalībnieks aizdedzināja līdzi pa-
ņemto svecīti un to nolika  netālu
no pēdējā kontrolpunkta.

Šādas sacensības Grundzālē
notika pirmo reizi, un ir doma ie-
viest tās par tradīciju.

Sacensību atklašanā svinīgo uz-
runu teica skolas direktore Valda El-
stiņa. Viņa pastāstīja par  Grundzā-
liešiem Lāčplēša ordeņa kavalie-
riem. Tādi pavisam esot četri.

Līdzīgas sacensības notiek
Ogrē. Tomēr nav izdevīgi svētku
dienā braukt tik tālu, tāpēc sacensī-
bas jārīko uz vietas. 

Starts tika dots 18.00, un drīz
pēc tam visa Grundzāle pielija  ar
pieres lampu un kabatas lukturīšu
gaismu.

Grundzālē pavisam bija izvietoti
32 kontrolpunkti.  Sacensībās pie-
dalījās 40 dalīnieki, kas  pirmajām

nakts orientēšanās sacensībām
Grundzālē ir ļoti labs skaits.

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

V-9 grupā – 1.vieta Matīsam
Kalniņam;

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

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

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

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

Meistares – 1.vieta Pārslai
Kuprišai;

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

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

Tautas klase – 1.vieta Kaspa-
ram Abulam;

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

Sacensību galvenajam tiesnesim
Mārim Stabiņam gandarījums par
to, ka sacensībās piedalījās  piecas
ģimenes. Ģimenēm bija jāveic iz-
vēles distance, pašiem izvēloties,
kurus 13 KP apmeklēt. Izvēles dis-
tance bija jāveic arī  Tautas klases
vienīgajam dalībniekam Kasparam
Abulam. Pārējām grupām bija jā-
veic pavēles distance, kuras garums
atkarībā no grupas bija no viena
līdz pieciem kilometriem..

Māris Stabiņš,
Smiltenes BJSS treneris

Precīzēts - Orientēšanās sacensības 
„Grundzāles nakts”

Jau otro gadu Smiltenes
BJSS sveic skolas audzēkņus,
kuri sasnieguši 14 gadu vecu-
mu, un trenerus, kuri pēc skolā
izstrādātā nolikuma prasībām ir
ieguvuši „Gada sportists” no-
saukumu. 2014.gadā nosau-
kums piešķirts sekojošiem au-
dzēkņiem un treneriem BMX –
Vinetai Pētersonei – Eiropas
čempione G15 grupā; Helvijam
Babrim – 1.v. LNČ kopvērtēju-
mā; Kārlim Brikmanim – 3.v.
LNČ kopvērtējumā un trenerim
Ģirtam Kātiņam.

Orientēšanās sportā – Elīnai
Skopānei – 3.v. Baltijas čempio-
nātā; Pārslai Kuprišai – 2.v. LČ
stafetēs; Matīsam Slikšjānim –
1.v. LČ MIX stafetēs; Ilgvaram
Caunem – 1.v. LČ MIX stafetēs
un trenerim Mārim Stabiņam.

Vieglatlētikā – Jāzepam Gro-
zam – 2.v. Baltijas čempionātā
šķēpa mešanā A grupā, 9.v. Pa-
saules jaunatnes II Olimpiādē
Ķīnā; Matīsam Velpam – 1.v.
Baltijas un LČ šķēpa mešanā B
grupā un trenerim Guntaram
Marksam.

Volejbolā – Lindai Puriņai un
Laurai Rubenei - 2.v. LČ plud-
males volejbolā. Trenerei Gitai
Brālēnai.

Audzēkņi un treneri tiks
sveikti 16. janvārī plkst.19.00
Smiltenes Kultūras centra lie-
lajā zālē kopējā sporta sezo-
nas noslēguma pasākumā
„Smiltenes novada gada balva
2014”.

Kitija Klempnere,
Smiltenes BJSS metodiķe

Smiltenes BJSS gada
sportists 2014

5.janvārī Smiltenes sporta
hallē norisinājās Smiltenes vo-
lejbola čempionāta vīriešiem
4:4 pirmā spēļu kārta. Šoreiz
sacensībās piedalījās 10 koman-
das, kuras vispirms tika sadalī-
tas divās apakšgrupās, kur savā
starpā izspēlēja vienu apli, un
pēc tam astoņas labākās ko-
mandas cīņas turpināja pēc
„play off” sistēmas.

Ceturtdaļfinālos: „Smiltenes
pagasts” divos setos uzvarēja ko-
mandu „Perra”, „Mid-Land” ar
rezultātu 2:1 apspēlēja „Blomes”
volejbolistus, „Grundzāle” ar 2:0
bija pārāki par „Jautrais Ods”
spēlētājiem, un „Lagom” ar tādu
pat rezultātu apspēlēja „Whate-
ver” vienību.

Pusfinālos līdzīgā cīņā: „Smil-

tenes pagasts” ar 2:0 (15:13,
15:13) apspēlēja „Lagom” un
„Mid-Land” ar 2:0 /16:14, 15:9/
izcīnīja uzvaru pār grundzālie-
šiem. 

Finālspēli abas komandas aiz-
vadīja ar mainīgām sekmēm: pir-
majā setā uzvaru ar rezultātu
15:12 izcīnīja „Smiltenes pa-
gasts”; otrajā nedaudz labāk vei-
cās „Mid-Land” vīriem – rezul-
tāts 11:15. Izšķirošajā trešajā setā
nedaudz meistarīgāki tomēr izrā-
dījās „Smiltenes pagasta” koman-
da, izcīnot uzvaru ar rezultātu
15:9.

Spēlē par trešo vietu „Grun-
dzāle” divos setos (15:12, 15:13)
uzvarēja „Lagom”; spēlē par
piekto vietu „Jautrais Ods” uzva-
rēja „Whatever”, spēlē par septīto

vietu „Blome” apspēlēja „Perra”,
un spēlē par devīto vietu „Tim-
mijs” pārspēja „Variņi” komandu. 

Nākamā spēļu kārta risināsies
Variņu pamatskolas sporta zālē.
Tās norises laiks vēl tiks preci-
zēts.

Savukārt 11. janvārī Smiltenē
norisinājās Smiltenes novada
čempionāta volejbolā sievietēm
4:4 pirmā spēļu kārta, kurā pieda-
lījās astoņas komandas.

Šāda komandu aktivitāte ir pa-
teicoties galvenokārt tam, ka vo-
lejbola mācību-treniņu program-
ma tiek realizēta Smiltenes BJSS,
Smiltenes pilsētā, Grundzāles un
Variņu pagastos notiek organizē-
tas nodarbības šīs spēles cienītā-
jām.

Sacensību ievadā komandas

tika salozētas divās apakšgrupās,
kurā savā starpā izspēlēja vienu
apli. Pēc tam divas labākās ko-
mandas no katras grupas turpinā-
ja spēles pusfinālos un finālā, bet
pārējās komandas noskaidroja ga-
līgo vietu sadalījumu.

Pirmajā pusfinālā komanda
„Lepiķi” visai pārliecinoši divos
setos apspēlēja komandu „Mel-
nās”, rezultāts pa setiem 15:5,
15:1; savukārt otrajā pusfinālā
spēle izvērtās daudz sīvāka, un
tajā „Kolibri” trīs setos ar rezul-
tātu 10:15, 15:12, 15:13 pārspēja
„Zaļās gaismiņas”. Spēlē par
trešo vietu „Zaļās gaismiņas” uz-
varēja „Melnās” ar rezultātu 2:0
/16:14, 15:7/. 

Finālā visa spēle aizritēja līdzī-
gā cīņā, kurā brīžiem spēles ini-

ciatīva pārgāja no vienas koman-
das otrai. Spēles izskaņā – trešajā
setā tomēr nedaudz veiksmīgākas
bija „Kolibri” meitenes, izcīnot
uzvaru sacensību pirmajā posmā
ar rezultātu 2:1 /15:12, 14:16,
15:14/. Uzvarētāju rindās spēlēja
Laura Rubene, Linda Puriņa,
Maija Smiltniece un Marta Deņē-
sova.

Spēlē par piekto vietu „Lecam -
 auklas” ar 2:0 pārspēja Grundzā-
les pagasta komandu, un cīņā par
7.v. „Haribo” ar tādu pašu rezul-
tātu bija pārākas par Grundzāles
pamatskolas meitenēm.

Nākamā spēļu kārta tiks  aiz-
vadīta 8. februārī Variņu pamat-
skolas sporta zālē.

Guntars Markss,
Sporta pārvaldes vadītājs

Smiltenes čempionāta volejbolā pirmās spēļu kārtas rezultāti
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Janvārī
16.janvārī plkst.16.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centrā Literāri muzikāla pēcpusdiena kopā

ar dzejnieku Egilu Dambi – „Laternu stundā”. Ieeja: bezmaksas
17.janvārī plkst.19.00 Grundzāles kultūras namā Vijciema tautas teātris „Čiekurs“ ar izrādi

A.Niedzviedzis „Dūdene zin“. Ieeja € 1,00. Bērniem līdz 12 g.v. ieeja brīva
17.janvārī plkst.22.00 Birzuļu tautas namā karnevāls-balle kopā ar grupu „Kreisais pagrie-

ziens”. Ieeja € 3,00
31.janvārī plkst.16.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centrā Ikšķiles novada jauniešu teātra studija

„Āķis” piedāvā traģikomēdiju „Zivs četratā” Ieeja: € 2.00
31.janvārī plkst.19.00 Palsmanes kultūras namā Palsmanes amatierteātris „Randiņš  ir visla-

bākais“. Režisore Zinaida Bērza.

Februārī

7.februārī plkst.15.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centrā Grundzāles amatierteātra „Cik
jaudas” izrāde A. Banka „Kredīts”, režisore Dzintra Medne. Ieeja: € 3.00

7.februārī plkst.22.00 Birzuļu tautas namā, balle kopā ar grupu „Propellers”. Ieeja € 3,00
7.februārī plkst.19.00 Grundzāles kultūras namā, Vidzemes deju kolektīvu sadraudzības koncerts -

ielūdz Grundzāles deju kolektīvi Rieda un Riedēji.
Plkst.22.00 balle-groziņvakars ar grupu VIA no Cēsīm. Ieeja € 3,00
15.februārī plkst.14.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centrā Vidzemes senioru koru koncerts.

Ieeja: bezmaksas
21.februārī plkst.19.00 Palsmanes kultūras namā, deju kolektīvs „Cīrulis“ ielūdz draugus uz

sadancošanās koncertu „Sapinam danču pīni - putenīša vidiņā“. Piedalās tuvi un tāli draugu
kolektīvi. Ieeja € 1,00

21.februārī Smiltenes pilsētas Kultūras centrā Jauktā kora „Pakalni” 20 gadu jubilejas
koncerts. Sīkāka informācija sekos.

28.februārī Smiltenes pilsētas kultūras Centrā VIP „Ieviņa” Sadancošanās koncerts ar
citiem Latvijas deju kolektīviem! Sīkāka informācija sekos.

Pasākumi Smiltenes novadā 
janvārī un februārī

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

Kino jaunumi
Smiltenes kultūras centra kinozāle šogad ir iecerēto piespiedu

pārmaiņu gaidās. Līdzšinējā filmu formāta repertuāra piedā-
vājumi ir izsīkuši. Un tomēr mūs nedaudz atbalstīt apsolījusi
Viļņas filmu iznomas kompānija “Garsu Pasaulio Irasai”, kas
apkalpo Baltijas valstis, līdz ar to nodrošinot filmām arī latvisko
dublāžu vai subtitrus.

Viena, jauna, latviski dublēta filma  iecerēta katru janvāra svēt-
dienu plkst.15 – “Bitīte Maija”.  Kā jau  nosaukums vēsta tā ir krāšņa
pasaciņa bērniem, kuru tiešām vērts skatīt visai ģimenei.

Pasaka ar medus smaržu aicina visus uz vasarī-
gu pļavu, kur acis priecēs tās košākie iemītnieki.
„Bitītes Maijas“ jaukie tēli mācīs mazajiem būt
drošsirdīgiem un iepazīt draudzību. Šīs mācībstun-
das notiks bitītes Maijas un viņas draugu jautro
piedzīvojumu laikā.

Zinātkārā bitīte Maija kopš dzimšanas atšķiras no vienaudžiem.
Viņai nekad nav miera, vienmēr pašai pirmajai viss jāpagaršo, jā-
pasmaržo un jāizpēta. Sirsnīgā un draudzīgā bitīte Maija ļoti ātri ie-
manto draugus, tomēr ne gluži katram pa prātam viņas raksturs. Zi-
nātkārā bitīte traucē viltīgajai karalienes padomniecei īstenot savus
nodomus. Ļaunprāte cenšas sarīdīt miermīlīgās bites ar bīstamajām
kamenēm un sagrābt stropa karalienes troni.

“Garsu Pasaulio Irasai”  janvārī vai februārī sola piedāvāt
jaunu ASV komēdiju “Stulbs un vēl stulbāks 2” un franču ko-
mēdiju “Kas meitenēm zem brunčiem”. Aktuālā informācija
būs kinozāles mājas lapā www.smilteneskino.lv.

Gunārs Liedags, KC kino darba organizētājs

Izstādes: 
4.12.2014-20.02.2015 apskatāma Marikas Svīķes privātkolekci-

jas izstāde „Enģeļu parāde”. 
Līdz 31.01.2015 skatāma Smaidas Maskinas floristikas darbu iz-

stāde ziemas noskaņās.
Decembrī tekstilmāksliniece Lindas Ziediņas un Launkalnes

sākumskolas Vizuālās mākslas pulciņa dalībnieku izstāde „SAPŅU
DĀRZS“. Izstādē skatāmi gobelēni un pulciņa dalībnieku guaša
tehnikas gleznojumi.  

Bērnu apkalpošanas nodaļa
Bērnu žūrijas noslēguma pasākums: „Grāmatas ir spoguļi : tajās

var redzēt    tikai to, kas jau ir tevī pašā.”
22.01. Blēņosimies kopā ar bērnudārza „Rūķu”   un „Zaķēnu”

grupas bērniem kopā ar draiskiem    Blaumaņa „Velniņiem” un iz-
smaržosim  Annas Sakses  „Pasakas par ziediem”.

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

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

Smiltenes novada bibliotēkā

6.decembrī Baldones pusē notika LOF gada balle
un tika apbalvoti Latvijas kausa godalgoto vietu ie-
guvēji. Godalgas saņēma arī OK Azimuts sportisti.

No OK Azimuts  sportistiem pie godalgām tika
S-35 grupā Ieva Godiņa 2.vieta no 20 dalībniecēm,
V-60 grupā 18 dalībnieku konkurencē 3.vietu izcī-
nīja Jānis Biezais. Olimpiskajā sešiniekā savās gru-
pās ierindojās – 4.vietā S-45 grupā Videga Gaigala,

un 6.vietā S-50 grupā Gunta Dudele.

Vīriešu grupās nedaudz līdz godalgām pietrū-
ka V-40 grupas dalībniekiem Mārtiņam Godiņam
un Otāram Putrālim, kuri izcīnīja attiecīgi 4. un
5.vietu. V-45 grupā sestajā vietā Māris Stabiņš.
Savukārt Latvijas sprinta kausā VE grupā par
čempionu trešo gadu pēc kārtas tika kronēts Ar-
tūrs Pauliņš. 

Māris Stabiņš,
Smiltenes BJSS treneris

LOF gada ballē balvas par sezonas veikumu 
saņem arī OK Azimuts sportisti

(publiskajam apmeklējumam)

Darba dienās no plkst.15.00 - 19.00*
Brīvdienās no plkst.14.00 - 18.00*
*Slidotava ir slēgta un nav pieejama 
publiskam apmeklējumam:
1) ja notiek ledus sagatavošana;

2) uz laukuma notiek treniņi, sacensības 
un citi pasākumi;

3) nelabvēlīgos laika apstākļos 
(stipra sniega snigšana, atkusnis).

Neskaidrības gadījumā aicinām sazināties ar bied-
rības „Smiltenes vanagi” vadītāju Ilgvaru Plētienu
pa tel.29336726.

Ieeja bez maksas!

Smiltenes slidotavas darba laiki
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