
Ikvienu, kas vēlas palīdzēt
bērniem, piepildīt viņu lielāko
sapni – būt tādiem pašiem kā citi
bērni, dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, ai-
cinām apmeklēt labdarības akci-
jas „Balta, balta mana sirds“ pa-
sākumus visā novadā un noslēgu-
ma pasākumu Smiltenes pilsētā
31.maijā „Bērna sapņi“, kur jūs
varat ziedot Smiltenes novada
bērniem!

Šogad vēlamies ieviest jaunu
tradīciju – ģimeņu parādi! Tāpēc
aicinām gatavoties lielus un
mazus – māmiņas ar ratiņiem,
tētus ar mazajiem ķipariem pie
rokas, omītes un opīšus ar maz-
bērniem – visus kopā doties svēt-
ku atklāšanas gājienā kopā ar
mūsu bērnu sapņu tēliem. Pulcē-
šanās gājienam plkst.10.45,
Dārza ielas 3 pagalmā. Būsim
priecīgi, ja īpaši padomāsiet par
bērnu ratiņu noformējumu, atri-
būtiku un apģērbiem! Atraktīvā-
kajiem dalībniekiem pārsteiguma
balvas. Plkst.11.00 svētku gā-
jiens (Dārza iela – Bērnu rotaļu
laukums).

Bērnu rotaļu laukumā 

Plkst.11.15 svētku atklāšana un
novada pārstāvju laba vēlējumi

Plkst.11.15 – 14.00 labdarības
tirdziņš, modes stūrītis ģimenēm
kopā ar salonu „Eva”, Valsts po-
licijas tēli Runcis Rūdis un bebrs
Bruno, sunīte Lote, pasaulē labā-
kais Karlsons, piepūšamā atrak-
cija, orientēšanās labirints,
„Piena upe pankūku krastos” -
kopā ar viesu nama ”Kalbakas”
saimniekiem cepsim un ēdīsim
gardas pankūkas, kā arī ar Jāni

Pērli veidosim no metāla pieka-
riņus ar novada simboliku;

Plkst.11.30 – 12.10 labestības
stunda, rakstnieces un aktrises
Daces Priedes labo un radošo
darbu apvienības sarunas dzejā
un mūzikā. Piedalās: Dace Prie-
de, Rūdolfs Plēpis, Jānis Radziņš
un sunīte Lote;

Plkst.12.10 – 13.00 jautroša-
nās stafetes ģimeņu un bērnu ko-
mandām;

Plkst.13.00 foto orientēšanās
starts ;

Plkst.13.10 – 13.20 BJIIC
bērnu popgrupa „Melodija”;

Plkst.13.20 – 13.30 rotaļas ar
bērnu sapņu tēliem;

Plkst.13.30 akcijas rezultātu
paziņošana, foto orientēšanās un

sporta stafetes uzvarētāju apbal-
vošana.

Smiltenes pilsētas Kultūras
centrā

Plkst.11.00 – 14.00 mantu tir-
dziņš „Andelīte sandelīte”

Plkst.14.00 Palsmanes ama-
tierteātra izrāde ģimenēm „Kar-
lsons ir labākais”, rež. Zinaida
Bērza

Plkst.15.00 linu tērpu parāde
„Bērnu sapņi” kopā ar Smiltenes
novada „Cālīšiem”

1.jūnijs

No plkst. 12.30 līdz plkst.
17.00 bezmaksas animācijas
seansi bērniem Smiltenes pilsētas
kultūras centra kino zālē. 

Paldies par atbalstu visiem no-
vada pagastiem un kultūras dar-
biniekiem, Smiltenes pilsētas
Kultūras centra darbiniekiem,
Tūrisma informācijas centram,
Lietišķās mākslas studijai un vi-
siem pasākuma atbalstītājiem!

Organizē – Smiltenes novada
Kultūras pārvalde, Latvijas Sar-
kanā Krusta Smiltenes nodaļa

Ceram uz cilvēcisku atbalstu,
lai mūsu bērni dzīvotu!

Iveta Gutāne, 
Kultūras pārvalde
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Labdarības akcijas „Balta, balta
mana sirds” noslēguma pasākums

23.maijā Smilteni piedimdinās
lielāku un mazāku bērnu solīši! Jā-
ņukalna estrādē vasaru kopā iede-
jos Smiltenes novada skolēnu un
bērnu deju kolektīvi, kuriem nupat
ir beigušās pārbaudes skates, gata-
vojoties XI Latvijas Skolu jaunat-
nes dziesmu un deju svētkiem. 

Plkst.15.30 pie Kultūras centra
svētku dalībnieki pulcēsies gājie-
nam uz Jāņukalna estrādi, lai jau
plkst.16.00 ar koncertu ieprieci-
nātu ikvienu pilsētas iedzīvotāju
un viesi. Ar priekšnesumiem uz-
stāsies arī Smiltenes Pūtēju or-
ķestris un tautas mūzikas dziedā-
tājas Lauma un Asnate. Ieeja uz

koncertu – ziedojumi labdarības
akcijai, Smiltenes novada bēr-
niem ar īpašām vajadzībām,
„Balta, balta mana sirds”.

Vakarā, plkst.22.00, uz lustīgu
izdancošanos aicinās lieliskie
puiši no grupas „Rollmans
Band”! Ieeja uz balli – EUR 4,00.

Savukārt, iepriekšējā dienā,
22.maijā, uz pilsētas skolu koru
koncertu visi laipni gaidīti Kultū-
ras centrā, plkst.18.00!

Tiekamies Smiltenē! 

Ilze Jēkabsone,
Smiltenes pilsētas Kultūras

centra vadītāja

Jāņukalna vasaras 
sezonas atklāšana

Laikā, kad smaržos pļavas,
dienas un nakts garums būs vie-
nāds un gaisā putnu dziesmas ska-
nēs visskanīgāk, nāksim kopā un
svinēsim Smiltenes svētkus! Šogad
šie svētki būs īpaši, jo mūs savā
150.dzimšanas dienā ar savu klāt-
būtni pagodinās pats Firsts Līvens! 

Svētki sāksies jau 20.jūnijā, kad
jau otro gadu Smiltenē viesosies at-
raktīvā un enerģiskā „Ghetto Games”
komanda. Šo dienu pavadīsim kopā
arī ar Smiltenes Jauniešu domes lie-
liskajiem cilvēkiem. Pēc kārtīgas iz-
sportošanās vai tās laikā visi būs aici-
nāti arī uz Jāņukalnu, kur pa dienu no-
tiks Popiela (pieteikšanās sāksies jau
pavisam drīz), savukārt vakarā – al-
ternatīvās mūzikas koncerts. 

21.jūnijs, kā ierasts, sāksies ar
Pūtēju orķestra sveicienu. Visas
dienas garumā darbosies amatnie-
ku tirdziņš, kas atradīsies ieliņā gar

TLMS „Smiltene” ēku. Paredzētas
dažādas aktivitātes –  gan koncerti
TLMS pļaviņā, gan radošās darbnī-
cas pieaugušajiem un bērniem, plā-
nots arī, ka būs iespēja ierunāt savu
vēlējumu pilsētai un Firstam dzim-
šanas dienā radio! Bērnu laukumi-
ņā taisīsim un laidīsim pūķus, kā
arī priecāsimies par mazo smilte-
niešu koncertiņu. Dienas noslēgu-
mā uz koncertu – pieņemšanu aici-
na Firsts Līvens. Gaidāmas patīka-
mas atkaltikšanās ar kādreizējiem
smilteniešiem, kā arī ar savu iesnie-
gumu uzstāsies šī brīža labākie pil-
sētas amatiermākslas kolektīvi! 

Jau tagad sakām vislielāko
paldies visiem, kas iesaistījušies
svētku organizēšanā!

Tiekamies Smiltenē! 
Ilze Jēkabsone, 

Smiltenes pilsētas Kultūras
centra vadītāja
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2015.gada 29.aprīlī notika ār-
kārtas Smiltenes novada domes
sēde, kurā tika pieņemti 2 lēmumi:

Par dalību Valsts Kultūrkapitāla
fonda mērķprogrammā „Raiņa un
Aspazijas gads” un līdzfinansēju-
ma piešķiršanu projektam “Laik-
meta rokraksti”.

Komandēt domes priekšsēdētā-
ju Gintu Kukaini un deputātu Kas-
paru Putrāli darba vizītē uz Šanhaju
(Ķīnas Tautas Republika) no š.g. 2.
līdz 8.maijam, lai ņemtu dalību
valsts delegācijā un piedalītos
SIAL izstādē un Brīvās tirdzniecī-
bas zonas apmeklējumā, kā arī tik-
tos ar Šanhajas pašvaldību, lai dis-
kutētu par turpmākās sadarbības ie-
spējām sociālā, kultūras, uzņēmēj-
darbības un ekonomikas jomās.

2015.gada 29.aprīlī notika kār-
tējā Smiltenes novada domes sēde,
kurā tika pieņemti 53 lēmumi, tai
skaitā:

Pieņemt zināšanai SIA „Smilte-
nes NKUP” 2014.gada pārskatu ar
šādiem rādītājiem:

Bilances kopsumma 10 499
363,00 EUR;

Pārskata gada nesadalītā peļņa
8919 EUR .

Pieņemt zināšanai SIA „Līvena
aptieka” 2014.gada pārskatu ar šā-
diem rādītājiem:

Bilances kopsumma   173 153,
00 EUR;

2014.gada tīrā peļņa 30987,00
EUR.

Pieņemt zināšanai SIA „Sarkanā
Krusta Smiltenes slimnīca”
2014.gada pārskatu ar šādiem rādī-
tājiem:

Bilances kopsumma  3 795 819
EUR;

Pārskata gada zaudējumi 61 951
EUR 

Veikt ilgtermiņu finanšu iegul-
dījumu vērtības samazinājumu
61 951 euro apmērā pēc stāvokļa
uz 31.12.2014. radniecīgās kapitāl-
sabiedrības SIA „Sarkanā Krusta
Smiltenes slimnīca” kapitālā. 

Uzsākt detālplānojuma izstrādi
zemes gabalam „Drandu iela 5c”,
Smiltenē, Smiltenes novadā (ka-
dastra Nr. 9415 005 0617).

Izsludināt 2015.gada projektu
līdzfinansēšanas konkursu nevalstis-
kajām organizācijām Smiltenes no-
vadā, un noteikt projektu pieteiku-
mu iesniegumu termiņu līdz
2015.gada 29. maijam plkst. 17.00.

Sagatavot un iesniegt Valsts
Kultūrkapitāla fondā projektu „Ar-
hitektoniski mākslinieciskā izpēte
Bērensa kapličai, Smiltenes pilsē-
tā” konkursā „Kultūras manto-
jums” par kopējo summu 3388,00

EUR (trīs tūkstoši trīs simti astoņ-
desmit astoņi eiro, 00 centi).

Uzsākt projekta “PROTI un
DARI!” īstenošanu un sadarbības
līguma ar aģentūru slēgšanas pro-
cesu no 2015. gada 1.jūnija. 

Piedalīties Valsts izglītības attīs-
tības aģentūras izsludinātajā pro-
grammas “Erasmus+” projektu
konkursā, sagatavojot un iesniedzot
projekta „Non-formal in Formal”
iesniegumu kā projekta vadošajam
partnerim par kopējo summu
91080,00 euro.

Atcelt Smiltenes novada domes
2015. gada 28. janvāra lēmumu
„Par saistošo noteikumu projekta
2/15 „Kārtība, kādā Smiltenes no-
vada domes darbinieki izmanto
paš valdības mantu un finansu re-
sursus un ar šo lēmumu apstiprinā-
tos saistošos noteikumus Nr.2/15.

Apstiprināt noteikumu Nr. 8/15
„Par kārtību, kādā Smiltenes nova-
da domes darbinieki izmanto pa-
švaldības mantu un finanšu resur-
sus” projektu (pielikumā).

Piešķirt papildu finanšu līdzek-
ļus Smiltenes novada kultūras ko-
lektīvu līdzfinansēšanas konkursa
mērķu realizēšanai 4943,03 eiro
(četri tūkstoši deviņi simti trīs eiro
trīs centi) apmērā.

Par Smiltenes novada kultūras
kolektīvu līdzfinansēšanas konkur-
sa rezultātu apstiprināšanu

Par Smiltenes novada sporta ko-
lektīvu līdzfinansēšanas konkursa
rezultātu apstiprināšanu

Piešķirt biedrībai orientēšanās
sporta klubs „Azimuts”, reģistrā-
cijas numurs 40008184365, dotā-
ciju 500,00 EUR (pieci simti eiro)
apmērā orientēšanās karšu izgata-
vošanai.

Izslēgt Blomes pagasta iestāžu
amatu vienību saraksta sadaļu
“2.03.200.00 Ugunsdzēsības un
glābšanas dienesti” un amata vienī-
bu „Ugunsdzēsējs”, sākot ar
2015.gada 31.maiju.

Apstiprināt grozījumus Smilte-
nes novada domes 2011.gada
27.janvāra Smiltenes pašvaldības
iestādes „Smiltenes novada biblio-
tēka” nolikumā (pielikumā). 

Apstiprināt Smiltenes novada
bibliotēkas lietošanas noteikumus
(pielikumā).

Par Smiltenes novada Bērnu
uzņemšanai Smiltenes pirmsskolas
izglītības iestādēs un pirmsskolas
grupās pie skolām komisijas
apstiprināšanu.

Par izmaiņām Smiltenes novada
domes interešu izglītības jautājumu
un programmu izvērtēšanas, un

mērķdotācijas sadales komisijas
sastāvā.

Par izmaiņu apstiprināšanu
Smiltenes novada domes Licencē-
šanas sastāvā.

Par izmaiņu apstiprināšanu ko-
misijas darījumu tiesiskuma uzrau-
dzībai ar lauksaimniecības zemi
Smiltenes novadā sastāvā.

Par J.K. iekļaušanu dzīvojamās
telpas izīrēšanas reģistrā.

Par M.Ļ. iekļaušanu dzīvojamās
telpas izīrēšanas reģistrā.

Apstiprināt grozījumus Smilte-
nes novada domes 2011.gada
24.novembra Pašvaldības mantas
atsavināšanas un izsoles komisijas
nolikumā. 

Izslēgt no Smiltenes novada
domes uzskaites pamatlīdzekli -
vieglo pasažieru automašīnu „Ford
Scorpio” (valsts reģistrācijas Nr.
GC 1536, virsbūves Nr.WF0AX-
XGAGAMU11863, izlaiduma
gads 1991).

Par izsoles atzīšanu par nenoti-
kušu un atkārtotas izsoles izsludi-
nāšanu nekustamajam īpašumam
„Ambulance”, Grundzāles pagastā,
Smiltenes novadā.

Par izsoles atzīšanu par nenoti-
kušu un jaunas izsoles izsludināša-
nu dzīvokļa īpašumam „Kalnamui-
ža 30” -1, Kalnamuižā, Smiltenes
pagastā, Smiltenes novadā.

Par izsoles atzīšanu par nenoti-
kušu un jaunas izsoles izsludināša-
nu dzīvokļa īpašuma „Priednieki
2“- 1, Palsmanē, Palsmanes pagas-
tā, Smiltenes novadā.

Par Smiltenes novada pašvaldī-
bas nekustamā īpašuma objekta –
neizīrēta dzīvokļa īpašuma Nr.2,
„Imantas”, Mēri, Bilskas pagasts,
Smiltenes novads, izsoles rezultātu
apstiprināšanu.

Iznomāt ar apbūves tiesībām un
nodot apsaimniekošanās pašvaldī-
bas zemes gabala Smiltenē, Rīgas
ielā 8a (kadastra Nr.
94150070614), daļu 22 m2 platībā
SIA „ZAAO“ (vienotās reģistrāci-
jas Nr.44103015509, juridiskā ad-
rese: Rīgas iela 32, Valmiera, LV-
4201) atbilstoši lēmuma pielikumā
pievienotajai shēmai..

Par valsts nekustamā īpašuma
„Ceļš Jaunpriedaines - Spicieri“,
Launkalnes pagastā, Smiltenes no-
vadā, pārņemšanas pašvaldības
īpašumā ierosināšanu.

Atsavināt, pārdodot atklātā izso-
lē ar augšupejošu soli, Smiltenes
novada pašvaldībai piederošo ne-
kustamo īpašumu „Lazdiņu pils”,
Variņu pagastā, Smiltenes novadā
(kadastra numurs 9490 004 0090),

kas sastāv no vienas zemes vienī-
bas ar kadastra apzīmējumu 9490
004 0126  0,9 ha platībā, dzīvoja-
mās mājas ar kadastra apzīmējumu
9490 004 0090 001 un kūts 9490
004 0090 002. 

Atsavināt, pārdodot atklātā izso-
lē ar augšupejošu soli un preten-
dentu atlasi, Smiltenes novada paš -
valdībai piederošo nekustamo īpa-
šumu „Upītes”, Variņu pagastā, ka-
dastra numurs 9490 004 0129, kas
sastāv no zemes starpgabala ar ko-
pējo platību 0,17 ha.

Atsavināt, pārdodot atklātā izso-
lē ar augšupejošu soli un preten-
dentu atlasi, Smiltenes novada paš -
valdībai piederošo nekustamo īpa-
šumu „Veclazdiņi”, Variņu pagastā,
kadastra numurs 9490 004 0130,
kas sastāv no zemes starpgabala ar
kopējo platību 0,1546 ha.

Apstiprināt nekustamā īpašuma
„Rūķīši” Palsmanes pagastā, ka-
dastra numurs 9474 004 0160, no-
sacīto cenu 530,00 euro (pieci simti
trīsdesmit euro un 00 centi).

Sadalīt nekustamo īpašumu
„V252”, kadastra numurs 9470 004
0101, divos īpašumos:

Nekustamajam īpašumam, kas
sastāv no divām zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumu 9470 004
0101 7,11 ha un 9470 008 0056
1,05 ha platība, mainīt nosaukumu
no „V252 (Smiltene –Rauziņa)” uz
„Autoceļš V252”, noteikt nekusta-
mā īpašuma lietošanas mērķi –
zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu
zemes nodalījuma joslā (kods
1101).

Nekustamajam īpašumam, kas
sastāv no vienas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 9470 008
0072 4,28 ha platība, mainīt nosau-
kumu no „V252 (Smiltene –Rauzi-
ņa)” uz „Ceļš Vidzemes šoseja-
Lauciņi”, noteikt nekustamā īpašu-
ma lietošanas mērķi – zeme dzelz -
ceļa infrastruktūras zemes nodalī-
juma joslā un ceļu zemes nodalīju-
ma joslā (kods 1101).

Atļaut no Grundzāles pagasta
nekustamā īpašuma „Āboliņi”, ka-
dastra numurs 9458 010 0031, at-
dalīt zemes vienību ar kadastra ap-
zīmējumu 9458 010 0066 5,9 ha
platībā un tai mainīt nosaukumu no
„Āboliņi” uz „Dutas”, Grundzāles
pagasts, Smiltenes novads, jo pare-
dzēts pievienot esošajam īpašu-
mam „Dutas”.          

Atļaut no Bilskas pagasta ne-
kustamā īpašuma „Nīmanti”, ka-
dastra numurs 9444 010 0165, at-
dalīt zemes vienību ar kadastra ap-

zīmējumu 9444 010 0168 1,5 ha
platībā, un tai mainīt nosaukumu
no „Nīmanti” uz „Priedītes”, Bil-
skas pagasts, Smiltenes novads, jo
paredzēts pievienot esošajam īpa-
šumam „Priedītes”.          

Atļaut sadalīt Blomes pagasta
nekustamo īpašumu „Živkas” trijos
īpašumos.

Atļaut no Brantu pagasta nekus-
tamā īpašuma „Dzilnas”, kadastra
numurs 9448 001 0002, atdalīt
zemes vienību ar kadastra apzīmē-
jumu 9448 001 0025 2,57 ha platī-
bā, un tai mainīt nosaukumu no
„Dzilnas” uz „Jaunviķīši”, Grun-
dzāles pagasts, Smiltenes novads,
jo paredzēts pievienot esošajam
īpašumam „Jaunviķīši”.          

Atļaut no Blomes pagasta ne-
kustamā īpašuma „Grāvji”, ka-
dastra numurs 9446 006 0110, at-
dalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 9446 003 0058 2,1
ha platībā, un tai mainīt nosauku-
mu no „Grāvji” uz „Meža Grāv-
ji”, Blomes pagasts, Smiltenes
novads.          

Iznomāt S.E. zemes vienību
„Pie upes”, kadastra apzīmējums
9458 008 0067, 1,98 ha platībā bez
apbūves tiesībām lauksaimniecis-
kai ražošanai.

Slēgt lauku apvidus zemes
nomas līgumu ar J.B. par nekusta-
mo īpašumu „Mazsietaliņi”, Grun-
dzāles pagastā ar kadastra apzīmē-
jumu 9458 011 0063 1,0 ha platībā.

Jaunizveidojamam ēku (būvju)
īpašumam, kas sastāv no garāžas
ēkas, kadastra apzīmējums 9415
007 0540 044, piešķirt nosaukumu
Valmieras iela 11 k-44, Smiltene,
Smiltenes novads. 

Pieņemti četri lēmumi par ne-
kustamā īpašuma nodokļa atvieg-
lojumiem Everitai Straujai. 

Pārtraukt A.M. zemes lietošanas
tiesības uz pastāvīgā lietošanā pie-
šķirto zemi „Prāmnieki”, Launkal-
nes pagastā, kadastra apzīmējums
9470 014 0146 2,0 ha platībā. No-
teikt, ka zemes vienība ar kadastra
apzīmējumu 9470 014 0146 2,0 ha
platībā ir piekritīga Smiltenes no-
vada pašvaldībai.

Dzēst nekustamā īpašuma no-
dokļa parādu par kopējo summu
1020,78 euro.

Dzēst nekustamā īpašuma no-
dokļa parādu par kopējo summu
33,59 euro. 

Informāciju sagatavoja 
Smiltenes novada domes 

Kancelejas nodaļas vadītāja 
Dina Kaupe

Smiltenes novada Domes lēmumi

Smiltenes novada dome izsludi-
na 2015.gada projektu līdzfinansē-
šanas konkursu nevalstiskajām or-
ganizācijām Smiltenes novadā.

Projekta konkursa mērķis ir ar
līdzfinansējumu atbalstīt pašvaldī-
bas attīstības stratēģijai atbilstošu
projektu idejas izglītības, kultūras,
sporta, sociālo, jauniešu iniciatīvas
un teritorijas labiekārtošanas jomās.

Projektu līdzfinansēšanas kon-
kursā var piedalīties tikai nevalstis-
kās organizācijas (biedrības, nodibi-
nājumi). 

Konkursā nedrīkst piedalīties
paš valdības iestādes, pašvaldības
struktūrvienības, pašvaldības kapi-

tālsabiedrības, komercsabiedrības
un fiziskas personas.

Pašvaldība līdzfinansējumu pie-
šķir līdz 30% no projekta atbilstošo
izmaksu kopējās budžeta summas ar
nosacījumu, ka piešķirtais līdzfinan-
sējuma apjoms nepārsniedz  710,-
EUR (septiņi simti desmit euro). Ko-
pējais pieejamais finansējums
4268,-EUR.Projektu pieteikumi
jāiesniedz atbilstoši konkursa no-
likumā noteiktām prasībām (jāie-
sniedz aizpildīta pieteikuma veidlapa
un projekta vadītāja CV). Konkursa
nolikums, pieteikuma veidlapa un
cita informācija pieejama Smiltenes
novada mājas lapā http://www.smil-

tene.lv/Projektu_konkursa_no-
likums_veidlapas. Papildu
informācija Smiltenes novada domes
Attīstības un plānošanas nodaļā pa
tālr. 64707571, vai sūtot jautājumus
uz e-pastu dome@smiltene.lv.

Projektu pieteikumi jāiesniedz
līdz 2015.gada 29.maijam plkst.
17.00 Smiltenes novada domes
kancelejā (adrese: Dārza ielā 3,
Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-
4729) personīgi vai pa pastu
(pasta zīmogs 29.maijs). 

Andris Lapiņš,
Attīstības un plānošanas 

nodaļas vadītājs

Smiltenes novada Dzimtsa-
rakstu nodaļā aprīlī reģistrēti 14
jaundzimušie – Imants – Blomes
pagastā, Raivo, Kristiāna, Rūta –
Grundzāles pagastā, Dāvids –
Launkalnes pagastā, Toms – Pal-
smanes pagastā, Aleksandra –
Smiltenes pagastā, Mārtiņš, Kār-
lis, Keita, Tomass, Adrians,
Alens, Enija – Smiltenes pilsētā.
No 14 jaundzimušajiem 9 ir zēni
un 5 meitenes. Vecākiem sastā-
vot laulībā piedzimuši 7 bērni, 6
bērniem atzīta paternitāte, vie-
nam bērnam nav norādītas ziņas
par tēvu. Vienai māmiņai jaun-

dzimušais ir pirmais bērniņš, 10
māmiņām šie ir otrie bērniņi un
3 māmiņām – trešie bērniņi.

Aprīlī reģistrēti 16 miršanas
gadījumi. Aizsaulē aizgājuši sep-
tiņi vīrieši un deviņas sievietes.
Miruši 6 – Smiltenes pilsētas ie-
dzīvotāji, 4 – Bilskas pagasta ie-
dzīvotāji un 1 – Brantu, Grun-
dzāles, Palsmanes, Smiltenes,
Variņu un Ogresgala pagasta ie-
dzīvotājs.

Dace Ērģele, 
Dzimtsarakstu nodaļas 

vadītāja

Smiltenes novada Dzimt -
sarakstu nodaļa informē

Smiltenes  novada dome izsludina 
projektu līdzfinansēšanas konkursu

Pašvaldībā
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Paskaidrojuma raksts 
Par Smiltenes novada domes saistošo noteikumu  projektu 

„Groz jumi Smiltenes novada domes 2010. gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr.25/10 „Par 
pal dz bu dz vok a jaut jumu risin šan  ”” 

1. Projekta 
nepieciešam bas 
pamatojums 

Groz jumi noteikumos nepieciešami lai rad tu iedz vot jiem saistošus un 
vienaldz gus krit rijus pal dz bas sniegšanai dz vok a jaut jumu risin šan  
Smiltenes novad . Likuma „Par pal dz bu dz vok a jaut jumu risin šan ” 
(turpm k - Likums) 15.pants nosaka, ka pašvald bas dome savos saistošajos 
noteikumos var noteikt ar  citas personu kategorijas, kuras nav min tas š  
likuma 13. un 14.pant  un kur m sniedzama pal dz ba, iz r jot dz vojamo 
telpu visp r j  k rt b . L dz šim saistošo noteikumu 15.punkt  bija noteiktas 
sekojošas personu kategorijas, kam pašvald ba re istr  un iz r  dz vojamo 
telpu visp r j  k rt b  – 1) personai, kura ir 1. vai 2. grupas inval ds un kuras 
apg d b  ir divi vai vair k nepilngad gi b rni, no kuriem vismaz viens ir b rns 
inval ds, ja personas lietošan  vai pašum  nav citas dz vojam s telpas un 2) 
personai, kura ir vientu š pension rs vai 1.grupas inval ds un dz vo 
denacionaliz t  vai likum gam pašniekam atdot  m j  un lietojusi dz vokli 
l dz pašuma ties bu atjaunošanai, ja personas lietošan  vai pašum  nav citas 
dz vojam s telpas vai, ja š s personas uztur šana nav denacionaliz t s m jas 
pašnieka pien kums. 
1. Lai paplašin tu to personu skaitu, kam ir nepieciešama pal dz ba dz vok a 

jaut jumu risin šan , b tiski iepriekš min t s kategorijas papildin t ar 
person m, kur m ir pieš irts tr c g s imenes (personas) statuss. 
Smiltenes novada domes Soci laj  dienest  bieži ar pal dz bu dz vok a 
jaut jumu risin šan s v ršas tieši š s soci li neaizsarg to peronu 
kategorijas. 

2. preciz ta pašvald bas strukt rvien bu kompetence saistošo noteikumu 
piem rošanas stenošanai  

 
2. ss projekta satura 

izkl sts 
Atbilstoši sagatavotajam projektam noteikumi tiek papildin ti ar 15.3.punktu, 
kas noteiks, ka pašvald bai piederošas vai uz likum ga pamata t s lietojum  
esošas dz vojam s telpas iz r šanas pal dz bas re istr  dome re istr  un 
dz vojamo telpu visp r j  k rt b  iz r  ar  personai, kurai ir pieš irts tr c g s 

imenes (personas) statuss. 
Atbilstoši sagatavotajam projektam tiek groz ts noteikumu 12.punkts, nosakot, 
ka pašvald bai piederošo vai t s nom to dz vojamo telpu vienotu uzskaiti un 
pal dz bas re istru k rto Pašvald bas Soci lais dienests, k  ar  par dz vojamo 
telpu atbr vošanu pašvald bai piederošas vai pašvald bas nom ta dz vojam s 
telpas apsaimniekot js septi u dienu laik  pazi o Smiltenes novada domes 
Soci lajam dienestam, kas šo dz vojamo telpu nekav joties em uzskait  k  
neiz r tu un iek auj neiz r to dz vojamo telpu sarakst . 

3. Inform cija par 
pl noto 
projekta ietekmi uz 
pašvald bas 
budžetu 

Nav attiecin ms 

4. Inform cija par 
pl noto 
projekta ietekmi uz 
uz m jdarb bas vidi 
pašvald bas teritorij  

Noteikumiem nav ietekmes uz uz m jdarb bas vidi. 

5. Inform cija par 
pl noto 
projekta ietekmi uz 
administrat vaj m 
proced r m 

Saistošo noteikumu izdošanas nerad s papildus slogu administrat vaj m 
proced r m. 
 

6. Inform cija par 
konsult cij m 
ar priv tperson m 

P c saistošo noteikumu projekta un tam pievienot  paskaidrojuma raksta 
izskat šanas domes past v g s komitejas s d  un public šanas pašvald bas 
m jaslap  internet  www.smiltene.lv, sa emto priekšlikumu vai iebildumu 
apkopošanas, tos, izv rt jot lietder bas apsv rumus, paredz ts iek aut 
saistošajos noteikumos. 
 

11.aprīlī ar sacensībām un pa-
raugdemonstrējumiem notika at-
jaunotā un labiekārtotā Smiltenes
skeitparka atklāšana. Pasākums
pulcēja skatītājus un sacensību
dalībniekus.

Skeitparks tika atklāts ar Smil-
tenes novada domes priekšsēdē-
tāja Ginta Kukaiņa uzrunu, un
tālāk sekoja sacensības trīs dis-
ciplīnās – skeitbordā, BMX riteņ-
braukšanā un ar mazajiem skute-
riem. Sacensības dalībniekus vēr-
tēja žūrija, katrā disciplīnā nosa-

kot trīs labākos braucējus. Maza-
jos skuteros 1.vietu ieguva Lauris
Bērziņš (Smiltene), 2.vieta Renā-
ram Lackovskim (Cēsis) un
3.vieta Markusam Roziņam
(Cēsis). Savukārt skeitbordā
1.vieta Tomam Lakinam (Rauna),
2.vieta Edijam Jansonam (Cēsis)
un 3.vieta Kārlim Kalējam (Smil-
tene). BMX riteņbraukšanā
1.vietu ieguva Dāvis Ozoliņš
(Smiltene), 2.vietu Rendijs Bēr-
ziņš (Valmiera) un 3.vietu izcīnīja
Jānis Ķūrēns (Smiltene).

Smiltenes novada domes
priekšsēdētājs Gints Kukainis:
„Šis ir veiksmīgs piemērs pašval-
dības sadarbībai ar jauniešiem.
Kopīgi strādājām pie skeitparka
atjaunošanas un labiekārtošanas
variantu izskatīšanas, un domāju,
ka mums tas ir veiksmīgi izde-
vies. Gribu pateikt paldies jaunie-
šiem, kuri iesaistījās diskusijās
par skeitparka atjaunošanu un
veidošanu, īpašs paldies Emīlam
Ķesterim un Jānim Ķūrēnam.”

Emīls Ķesteris: „Prieks, ka

Smiltenē ir atjaunots skeitparks,
kas ir kompakts un izmantojams
dažādos veidos. Jaunieši ir kļuvu-
ši aktīvāki, un skeitbordistu,
BMX un skuteru braucēju skaits
pieaug.”

Pagājušā gada rudenī tika uz-
sākta skeitparka atjaunošana un
labiekārtošana, kā rezultātā ir uz-
stādītas četras dažādas konstruk-
cijas skeitparka pilnveidei un mo-
dernizācijai. Lai skeitparku atjau-
notu un modernizētu atbilstoši
jauniešu vajadzībām, notika tik-

šanās ar aktīvākajiem skeitparka
lietotājiem, lai skeitparks būtu
piemērots un pilnvērtīgs. Kopējā
summa skeitparka atjaunošanai
19366,40 EUR + PVN, darbus
veica SIA „Mind Work Ramps“. 

Skeitparka atklāšanas pasāku-
mu atbalstīja A/S „Smiltenes
piens” un sporta apģērbu un in-
ventāru firma „ERI stuff”.

Arita Smalkā-Boriseviča,
Sabiedrisko attiecību

speciāliste

Ar sacensībām un paraugdemonstrējumiem atklāts skeitparks

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Smiltenē

2015.gada 31.martā
Nr.6/15

„Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības 2010.gada 30.septembra 

saistošajos  noteikumos  Nr. 25/10 

„Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā””

Izdoti saskaņā ar likumu:
„Par pašvaldībām” 14. panta trešo daļu, 43. panta pirmās daļas trīspadsmito 

punktu,; 
likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 

3.panta otrā daļa, 4.panta pirmā daļa,
6.pants, 8.pants, 9.panta ceturtā daļa,

10.panta otrā daļa un 12.pants;
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

7. panta sestā daļu, 14. panta pirmās daļas 6.punts,
17.panta pirmā daļa, 24.panta pirmā daļa, 26.1 panta pirmo daļu

Izdarīt Smiltenes novada domes 2010.gada 30.septembra Saistošajos noteikumos
Nr.25/10 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk tekstā – Saistošie no-
teikumi) šādus grozījumus:

Papildināt Saistošos noteikumus ar 15.3.punktu izsakot to šādā redakcijā:
„15.3. personai, kurai ir piešķirts trūcīgās personas statuss.”
Grozīt Saistošo noteikumu 12.punktu izsakot to šādā redakcijā:
„12. Pašvaldībai piederošo vai tās nomāto dzīvojamo telpu vienotu uzskaiti un Palī-

dzības reģistru kārto Smiltenes novada domes Sociālais dienests. Par dzīvojamo telpu
atbrīvošanu pašvaldībai piederošas vai pašvaldības nomāta dzīvojamās telpas apsaim-
niekotājs septiņu dienu laikā paziņo Smiltenes novada domes Sociālajam dienestam, kas
šo dzīvojamo telpu nekavējoties ņem uzskaitē kā neizīrētu un iekļauj neizīrēto dzīvojamo
telpu sarakstā.

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības bez-
maksas izdevumā „Smiltenes novada domes Vēstis”.

Domes priekšsēdētājs   Gints Kukainis
2015. gada 18. martā Smiltenes novada domes priekšsēdētājs   G.Kukainis

No 2. līdz 8.maijam Smiltenes
novada domes pārstāvji – domes
priekšsēdētājs Gints Kukainis,
deputāts un z/s „Kalējiņi 1”
īpašnieks Kaspars Putrālis un
Smiltenes novada uzņēmēji –
A/S „Smiltenes piens” pārdoša-
nas vadītājs Egils Mūrnieks,
SIA „AL Mežs” valdes priekš-
sēdētājs Mikus Lacbergs un SIA
„LAM” mazumtirdzniecības di-
rektors Andis Skrapcis – kopā
ar Zemkopības ministrijas dele-
gāciju devās uz Ķīnas pilsētu
Šanhaju.

Vizītes laikā tika apmeklēta
Brīvās tirdzniecības zona, notika
tikšanās ar Lauksaimniecības
produktu tirdzniecības asociāciju
un Šanhajas pašvaldības pārstāv-

jiem. Smiltenes novada uzņēmē-
jiem bija atsevišķa programma,
kas ietvēra tikšanos ar uzņēmē-
jiem. Šajā laikā Šanhajā notika
arī nozīmīga starptautiskā izstā-
de „SIAL China”. Smiltenes no-
vada dome ir vienīgā Latvijas
pašvaldība, kas kopā ar Zemko-
pības ministrijas delegāciju
devās uz Ķīnu.

Uzņēmēji atzīst, ka devās uz
Ķīnu, lai redzētu, kā notiek uz-
ņēmējdarbības organizēšana, un
lai tiktos ar uzņēmējiem un Lat-
vijas pārstāvjiem, kuri jau strā-
dā Ķīnā, un dalītos pieredzē par
uzņēmējdarbības vidi, par ne-
pieciešamajiem dokumentiem,
kas vajadzīgi, lai uzsāktu pro-
dukcijas eksportu uz Ķīnu.

Smiltenes novada domes
priekšsēdētājs Gints Kukainis:
„Devos uz Ķīnu kopā ar nova-
da uzņēmējiem, lai palīdzētu
veicināt novada uzņēmējdarbī-
bu un rastu iespējas sadarbībai
ar Ķīnu. Protams, interesanti
bija tikties ar pašvaldības pār-
stāvjiem un iegūt jaunu piere-
dzi, taču pāragri runāt par sa-
darbību šajā jomā. Iespējams,
ka pēc šī brauciena, novada uz-
ņēmējiem radīsies iespēja sa-
darbībai, un ne tikai tiem, kuri
ir delegācijas sastāvā, bet arī
citiem novada uzņēmējiem.”

Arita Smalkā-Boriseviča,
Sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Smiltenes novada domes pārstāvji
un novada uzņēmēji devās uz Ķīnu Jau pilnā sparā rit pavasara

darbi dārzā un sētā, un katrs vēlas
uzpost savu apkārtni pēc ziemas,
tāpēc SIA „Smiltenes NKUP“ var
palīdzēt Jums!

Mēs piedāvājam apmēram ku-
bikmetru lielu maisu zaļajiem at-
kritumiem – Jūs atnākat pie
mums, Pils ielā 3a, samaksājiet
kasē 10,00  EUR  (ar PVN) un sa-
ņemiet maisu. Piepildiet ar
lapām, zāli un pirmdienas rītā no-
lieciet pie savas sētas, mēs savāk-
sim. Informācija pa telefonu
29161294 vai 64707062.

Maksa ir par maisa izmantoša-
nu un atkritumu aizvešanu, bet
maiss nepaliek Jūsu īpašumā!
Vēlamies, lai maiss tiek atgriezts
bez bojājumiem un piepildīts
tikai ar zaļajiem atkritumiem.

Lielākai daļai mūsu uzņēmu-
ma darbinieku uzdevums ir ikdie-
nā kopt un rūpēties par tīrību pil-
sētā. Talka – lielā vai mazā vi-
ņiem ir katru dienu. 

Taču ir darbinieki, kam tā nav
ikdiena. Mēs vēlējāmies piedalī-
ties Lielajā Talkā savā pilsētā, un
jau tradicionāli devāmies uz pil-
sētas ūdens atdzelžošanas staciju,
kur sakopām teritoriju. 

Pēc darba bija gandarījums par
paveikto, un kopīgi vārīta zupa uz
ugunskura.

Smiltenes NKUP aicina visus,
kas piedalījās talkā un tos, kas to
nedarīja, būt tolerantiem pret pa-
veikto darbu un vairot pilsētas
skaistumu arī ikdienā!

SIA „Smiltenes NKUP”

SIA Smiltenes NKUP ziņas 

Smiltenes novada Domes lēmumi

Pašvaldībā
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2014. gada maijā tika izsludi-
nāta pieteikumu pieņemšana
Smiltenes novada domes izsludi-
nātam projektu līdzfinansēšanas
konkursam nevalstiskajām orga-
nizācijām. Projektu konkursa
mērķis ir ar līdzfinansējumu at-
balstīt pašvaldības attīstības stra-
tēģijai atbilstošu projektu idejas
izglītības, kultūras, sporta, sociā-
lo, jauniešu iniciatīvas un terito-
rijas labiekārtošanas jomās. Pro-
jektu līdzfinansēšanas konkursā
pieteikumus varēja iesniegt ne-
valstiskās organizācijas.

No 9 saņemtajiem līdzfinansē-
šanas pieteikumiem Smiltenes
novada dome līdzfinansējuma sa-
ņemšanai atbalstīja 9 projektus,
no kuriem līdz šim realizēti 6
projekti:

l Projekts „Inventāra papildi-
nāšana rotaļu laukumam Bilskas
ciemā”, iesniedzējs biedrība
„Vilk muiža 2011”, pašvaldības
līdzfinansējums 300,00 EUR.
Projekta rezultātā vietējiem iedzī-
votājiem un pagasta viesiem ir ie-
spēja kvalitatīvi atpūsties un labi
pavadīt brīvo laiku. Rotaļu lau-
kums ir aktīvi apmeklēts, tas da-
žādo atpūtas iespējas gan pirm-
sskolas vecuma bērniem, gan jau-
nākiem skolas vecuma bērniem.
Rotaļu laukuma papildināšana
Bilskas ciemā ir vērtīgs ieguldī-
jums pagasta infrastruktūrā un ai-
navas uzlabošanā.

l Projekts „Reprezentabla
baltā blūze – Eiropas deju kopas
„Smiltesele” svētku programmu
estētiskai bagātināšanai”, iesnie-
dzējs biedrība „Smiltenes pagasta
attīstībai”, pašvaldības līdzfinan-
sējums 79,44 EUR. Projekta re-
zultātā tika izšūtas 16 baltas rep-
rezentablas sieviešu blūzes. Blū-
zes ir no jaukta tipa materiāla
baltā krāsā. Baltās blūzes pirmo
reizi tika uzvilktas Eiropas deju
kopas „Smiltesele” 5.gadu jubile-
jas koncertā. Skaisti, svinīgi, ele-
ganti tērpi dod estētisko baudīju-
mu gan dejotājiem, gan skatītā-
jiem.

l Projekts „Bezvadu mikrofo-
nu komplektu iegāde amatierteāt-
rim „Trīnis””, iesniedzējs biedrī-
ba „Smiltenes pagasta attīstībai”,
pašvaldības līdzfinansējums
515,73 EUR. Projekta rezultātā ir
iegādāts bezvadu mikrofonu
komplekts ar diviem mikrofo-
niem, kas nodrošinās labu dzirda-
mību pasākumu laikā. Iegādātais
mikrofonu komplekts radīs pie-
ejamāku amatieru teātra kolektī-
va veidoto pasākumu dzirdamību
un norsises saprotamību pasāku-
ma laikā.

l Projekts „Tautu tērpu papil-
dināšana ar deju rekvizītiem vi-
dējas paaudzes deju kolektīvam
„Sanācēji””, iesniedzējs biedrība
„Smiltenes pagasta attīstībai”,
paš valdības līdzfinansējums
109,04 EUR. Projekta rezultātā
kolektīvas iegādātas 12 siksnas
vīriem un 16 tridekšņi. Vīru sik-
snas akcentē viņu apģērbus – mē-

teļus un bikses. Sitamais instru-
ments trideksnis izgatavots no
koka spala un metāla stieņa,
kuram ir uzmaukti vairāki metāla
diski ar sakārtām žvadzošām
plāksnītēm. Iegādātais instru-
ments dejojot akcentēs deju
ritmu.

l Projekts „Smiltenes novada
tautas tērpu aksesuāru iegāde
Launkalnes tautas mākslas kolek-
tīviem”, iesniedzējs biedrība
„ARĪ TEV”, pašvaldības līdzfi-
nansējums 420,89 EUR. Projekta
rezultātā izgatavoti Smiltenes no-
vada tautas tērpu aksesuāri. Izga-
tavotie tērpu aksesuāri ir materiā-
la vērtība, kas veicina kultūrvēs-
turiskā mantojuma saglabāšanu. 

l Projekts „Dari un rādi, ko tu
proti”, iesniedzējs biedrība „AT-
BALSTS cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām”, pašvaldības līdzfi-
nansējums 630,00 EUR. Ar šī
projekta starpniecību tika īsteno-
tas aktivitātes cilvēkiem ar īpa-
šām vajadzībām: sporta dienas
pasākums un dažādas radošās
darbnīcas. Sporta dienas pasāku-
mā piedalījās 62 cilvēki ar īpa-
šām vajadzībām un sacentās
sešos dažādos sporta veidos. Ra-
došo darbnīcu dienās biedrības
biedriem bija iespēja iesaistīties
un apgūt prasmes, kā rezultātā
tika izgatavoti dažādi roku darbu
darinājumi. 

Projekti, kas vēl tiek īstenoti: 
l Projekts „Āra trenažieru

laukuma izveide Blomes pagas-
tā”, iesniedzējs biedrība „GaisMa
tunelī”, pašvaldības līdzfinansē-
jums 694,00 EUR.

l Projekts „Piemiņas vietas
izveidošana deportācijās cietuša-
jiem”, iesniedzējs biedrība
„Grundmeistares“, piešķirt līdzfi-
nansējumu 151,00 EUR.

Projekts „Palsmanes ev.-lut.
baznīcas renovācija”, iesniedzējs
Palsmanes evenģeliski luteriskā
draudze, netiks īstenots, jo pro-
jekts neguva atbalstu iesniegtajā
projektu konkursā ERAF pro-
grammā par kultūras pieminekļu
atjaunošanu.

Projektu konkurss tika organi-
zēts jau ceturto gadu. Katram
projektam piešķirtais līdzfinansē-
juma apjoms sastādīja līdz 30%
no projekta atbilstošo izmaksu
kopējās summas, nepārsniedzot
710 EUR. Par atbalstītā projekta
līdzfinansējumu ar katru projekta
iesniedzēju tika slēgts līgums.

2015. gada maijā plānots iz-
sludināt 2015.gada projektu līdz-
finansēšanas konkursu nevalstis-
kajām organizācijām. 

Lita Kalniņa,
Attīstības un plānošanas 

nodaļas
Projektu vadītāja

Smiltenes novada domes
izsludinātā projektu 

līdzfinansēšanas konkursa
2014. gada realizēšanas

kopsavilkums

27.martā Launkalnes tautas
namā pulcējās aktīvākie launkal-
nieši, kuriem rūp savs pagasts un
kuriem ir interese par LEADER
projektu īstenošanu. Kā laukos
uzsākt savu uzņēmējdarbību un
kā veiksmīgāk to attīstīt – šāda
bija diskusijas galvenā tēma.
Taču, lai uzņēmējs un viņa ģime-
ne varētu veiksmīgi strādāt, ne
mazāk svarīga ir sakārtota vide
pagastā, kurā dzīvo un strādā, sa-
dzīvei nepieciešamie pakalpojumi
pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, kā
arī labiekārtotas vietas, kur atpūs-
ties vai nodarboties ar savu vaļas-
prieku. Daudzas no šīm lietām var
īstenot, iesaistoties LEADER pro-
grammā. Par iespējamo sadarbību
ar pašvaldību un pašvaldības re-
dzējumu par LEADER projektu
īstenošanu nākamajā plānošanas
periodā stāstīja Launkalnes pagas-
ta pārvaldes vadītājs Māris Laz-
diņš. Savukārt savā pieredzē par
īstenotajiem projektiem dalījās
biedrības „Arī Tev” vadītāja Vine-
ta Roziņa. Ar ELFLA fonda gūto
atbalstu Launkalnes sieviešu vo-
kālais ansamblis “Anemones” un
folkloras kopa “Rudzupuķes” ir
ieguvušas jaunus tērpus. Tikšanā
laikā tie tika atrādīti, priecējot mūs
ar skaistām dziesmām un iesaistot
mūs rotaļās. Sarunu laikā izskanē-
ja daudzas jaukas idejas, kuras ne-
pieciešamas Launkalnē. Tās visas
tiks ņemtas vērā, veidojot jauno
Sabiedrības virzīto attīstības stra-
tēģiju, lai tām varētu gūt atbalstu
ar LEADER pieejas īstenošanu. 

Savukārt šā gada 10.aprīlī ko-
pīgi ar biedrību no Variņiem
“Lauku iedzīvotāju sadarbības ap-
vienība Variņi” ( LISA Variņi) tika
organizēta tikšanās ar Variņu pa-

gasta iedzīvotājiem, lai kopīgi ru-
nātu par tām problēmām un vaja-
dzībām Variņos, kuru risināju-
mam varētu piesaistīt LEADER
programmas finansējumu. Variņu
pagasta pārvaldes vadītājs Uldis
Birkenšteins pastāstīja par plāno-
tajiem darbiem Variņos, kuri jāpa-
beidz līdz novada svētkiem. Taču
darāmā vēl ir daudz, un LEADER
projekti būtu nepieciešami gan te-
ritorijas sakopšanai, gan iedzīvo-
tāju aktivitāšu nodrošināšanai, un
ļoti noderētu projekti, kuri atbal-
stītu iedzīvotājiem dažādu apmā-
cību organizēšanu. Lai no lau-
kiem neizbrauktu cilvēki, svarīgi
ir jaunu darba vietu radīšana uz
vietas. Savā pieredzē, kā saimnie-
kot laukos un kā pelnīt laukos, da-
lījās pasākuma ciemiņi no Jaun-
piebalgas – Marika Šube un Evita
Zariņa. Lauku tūrisms, bioloģiskā
saimniekošana laukos, augļu
dārzi, ziemā – aušana, keramika,
sveču liešana – tā bija tikai daļa
no viņu darbošanās, kas reizē ir
gan vaļasprieks, gan arī devums
ģimenei. Daloties savā pozitīvajā
pieredzē, viņas klātesošajiem
deva lielu optimisma devu, lai at-
rastu un uzsāktu savu nodarboša-
nās veidu laukos. Sarunu nobei-
gumā tika apkoptas tās idejas un
vajadzības, kuras Abulas LP ņems
vērā, izstrādājot Stratēģiju un plā-
nojot risinājumus ar LEADER at-
balsta iespēju. 

27.aprīlī nodibinājuma „Bērnu
brīvā laika centrs „LIGZDIŅA““
telpās kopā pulcējās novada so-
ciālā dienesta, izglītības pārval-
des, bāriņtiesas pārstāvji, kā arī to
biedrību pārstāvji, kuras darbojās
sociālajā jomā gan pieaugušajiem,
gan bērniem. Kopīgā diskusijā

pārrunājām, vai sociālās jomas
problēmas var risināt arī ar LEA-
DER pieeju. Šobrīd novadā ir ak-
tuālā sociālo pakalpojumu centra
izveide, kurā vienkopus visu ne-
pieciešamo varētu gūt novada
maznodrošinātie iedzīvotāji. Ar
LEADER programmas atbalstu
šādam centram varētu plānot at-
balsta iespējas gan nepieciešamo
iekārtu iegādei, gan teritorijas la-
biekārtošanai un pielāgošanai cil-
vēkiem ar kustību traucējumiem.
Spraiga diskusija izvērtās par
bērnu un jauniešu brīvā laika liet-
derīgas pavadīšanas nodrošināša-
nu. Idejai par kopīga NVO centra
izveidi pašreiz vēl ir daudz neat-
risinātu lietu, kuras atrisinot, nā-
kotnē varētu arī būt kopīgs centrs
bērnu un pieaugušo brīvā laika
nodrošināšanai. Taču šobrīd, ko
varam risināt ātrāk, ir LEADER
atbalsta piesaistīšana esošo telpu
labiekārtošanai atbilstoši dažādām
nodarbēm bērniem un jauniešiem,
bērnu un jauniešu nodarbību va-
dītāju apmācību iespējas, vasaras
nometņu aprīkojuma iegāde un
jauniešu apmācība uzņēmējdarbī-
bas pamatiem. Visas šīs idejas
Abulas LP ir svarīgas, lai plānotu
iespējas, kuras risināt, īstenojot
Sabiedrības virzītu vietējās attīs-
tības stratēģiju.

Lai būtu apkopotas visu nova-
da pagastu idejas un nepiecieša-
mības, vel atlikušas 2 tikšanās ar
iedzīvotājiem – 29. maijā plkst.
20.00 Brantu vecajā muižā  aici-
nāti Brantu pagasta aktīvie iedzī-
votāji un uz tikšanos Bilskā 21.
jūnijā Bilskas pagasta iedzīvotāji. 

Sveta Rozīte, Abulas Lauku
partnerības vadītāja

Abulas lauku partnerības
aktivitātes

Projekta „Normatīvo aktu pra-
sībām neatbilstošās Smiltenes no-
vada Smiltenes pilsētas izgāztu-
ves „Drandu ielā 24”
Nr.94155/3371/PPV rekultivāci-
ja” ietvaros līdz šim objektā pa-
veikti 80% no plānotajiem darbu
apjomiem. Atlikušie darbi objek-
tā saistīti ar auglīgās grunts pla-
nēšanu virs ieklātā pretfiltrācijas
slāņa, labiekārtošanas darbiem,
piebraucamā ceļa un ielas posma
rekonstrukciju. Būvdarbus objek-
tā īsteno SIA „Ceļinieks 2010”.
Kopumā projekta realizācijā pa-
redzēts veikt atkritumu izgāztu-
ves rekultivāciju 1,57 ha, kā arī
sakopt izgāztuvei piekļauto teri-
toriju 2,06 ha platībā. 

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

finansē Eiropas Savienības Kohē-
zijas fonds un 15% jeb 27121,28
EUR ir pašvaldības līdzfinansē-
jums.

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

Lita Kalniņa, Attīstības 
un plānošanas nodaļas 

projektu vadītāja

Projektu „Normatīvo aktu prasī-
bām neatbilstošās Smiltenes no-
vada Smiltenes pilsētas izgāztu-

ves „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!

Bijušajā pilsētas izgāztuvē 
„Drandu ielā 24” rekultivācijas būvdarbi

tuvojas noslēgumam

 
 
 
 

Smiltenes novada dome pazi-
ņo, ka ar domes lēmumu
29.04.2015., protokolu Nr. 7, 2§
„Par detālplānojuma izstrādes uz-
sākšanu zemes vienībai „Drandu
iela 5c”” tiek uzsākta detālplāno-

juma izstrāde zemes vienībai
Drandu iela 5c, Smiltenē, ar ka-
dastra Nr. 9415 005 0617. Datāl-
plānojuma mērķis – izstrādāt
priekšnoteikumus iespējamai te-
ritorijas attīstībai, jaunai savrup-

māju dzīvojamai apbūvei, trans-
porta un tehniskās infrastruktūras
izveidei. Detālplānojuma izstrā-
des vadītājs Attīstības un plāno-
šanas nodaļas vadītājs Andris La-
piņš.

Paziņojums par „Par detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu zemes vienībai „Drandu iela 5c“
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Lielās Talkas laikā Smiltenes
novada iedzīvotāji aktīvi iesais-
tījās pašvaldības organizētajās
talkās, sakopjot savu novadu,
pilsētu, pagastu un sētu. Šogad
talkošanā aktīvi sākās jau ar
spodrības mēnesi un noslēdzās
ar 25. aprīli, kad vienlaicīgi tal-
koja visā Latvijā.

Visas talkas laikā tika sakop-
tas daudzas pilsētas teritorijas, kā
piemēram „Ceļinieku parks“,
„Lazdu kalns“, Cērtenes pilskalna
mežā daļa Cērtenes upes posma,
Jaunā un Vecā parka teritorijas,
Tehnikuma teritorija, Tepera ap-
kārtne, pilsētas ielu malas, „Mā-
cītājmuiža“ un daudzas citas vie-
tas, savācot sadzīves atkritumus,
attīrot teritorijas no sausajiem,
kritušajiem kokiem, to atvasēm
un sausajā lapām.

Smiltenes novada dome vēlas
pateikt paldies visiem talkotā-
jiem, kuri aktīvi ņēma dalību, pie-
sakot savas talkošanas vietas un
piedaloties pilsētas kopšanas dar-
bos. Īpašu paldies Smiltenes ģim-
nāzijai, Smiltenes Centra vidus-
skolai, Smiltenes Trīs pakalnu sā-
kumskolai, Smiltenes Tehniku-
mam, kolektīviem no Klondaikas,
SIA „Smiltenes NKUP”, A/S
„Latvijas valsts meži”, Smiltenes
kokaudzētavai, SIA „8CBR“,

Dingu, Velpu, Liepiņu un Skuju
ģimenei, un Mairim Sileniekam
ar brigādi.

Aktīva talkošana notika arī
Smiltenes pagastos, kur daži no
pagastu pārvaldniekiem grib teikt
lielu paldies saviem talkotājiem
un padalītes ar informāciju, ko ir
paveikuši talkas dienā.

Brantu un Smiltenes pagastu
pārvaldes vadītāja Mārīte Treije-
re: „Smiltenes pagastā šogad Lie-
lās Talkas ietvaros tika savākti at-
kritumi Valkas ceļa malās posmā
no Abula upes Smiltenē līdz Bil-
skas pagasta robežai. Sakopām
arī Līgo kalnu, lai patīkama
skaistās ainavas vērošana. Aktīvi
talkā piedalījās 14 cilvēki. Tika
veikti sakopšanas darbi daudzos
privātīpašumos. Paldies visiem
pagasta iedzīvotājiem, kuri atsau-
cās Lielās Talkas aicinājumam.”

Grundzāles pagasta pārvaldes
vadītāja Alda Zvejniece :” Grun-
dzālē Lielās Talkas rīts iesākās
neparasti svinīgi – pie kultūras
nama jaunizbūvētajos karogu
mastos uzvijoties Smiltenes nova-
da, Latvijas un Eiropas Savienī-
bas karogiem.

Sanākušo talcinieku pulks bija
gana kupls, tāpēc varējām pa-
veikt visus plānotos darbus – no-
rakt velēnu topošajā pludmales

volejbola laukumā, ar velēnu ga-
baliem izklāt un izlīdzināt nogāzi
un iebetonēt apmales estrādes te-
ritorijā, kā arī salasīt atkritumus
ceļmalās un uzlabot brīvdabas
trenažieru laukuma segumu. Se-
višķs prieks par teritorijas sakār-
tošanu vietā, kur tuvākajā laikā
tiks uzstādīts akmens represijās
cietušo piemiņai. Šeit talcinieku
darbu vadīja Skaidrīte Rence,
kas ir piemiņas vietas idejas au-
tore. Noguruši, bet priecīgi un
apmierināti ar padarīto, kāri
ēdot kopīgo maltīti, talcinieki
beidzot bija saskaitāmi, jo, dar-
bus darot, kustība allaž nojauca
skaitu. 54 talcinieki!

Kā pēdējos gados ierasts,
Viļņa Vīksniņa vadībā teritorijas
sakopšana notika arī Vizlā. Šogad
14 talcinieku komanda sakopa
ezermalu un koplietošanas ceļu,
izlīdzinot ceļa segumu un sakop-
jot ceļmalas. Arī Aumeisteros, kā
ik gadu, pateicoties Aigara Vēr-
zemnieka iniciatīvai, 4 vīri izstai-
gāja 10 kilometrus pašvaldības
un valsts ceļu un salasīja “rukšu”
atstātos atkritumus.

Paldies ikvienam, kurš atsau-
cās aicinājumam un piedalījās
talkā! Sevišķi sirsnīga pateicība
darba grupu vadītājiem! Paldies
saimniecēm par gardo zupu!

Uz tikšanos nākamajās tal-
kās!”

Variņu pagasta pārvalde: „Va-
riņu pagastā Lielās Talkas ietva-
ros tika sakoptas visas ceļa
malas, kas ved uz Variņiem (Ceļš
Palsmane-Ūdrupe, Ķeņģi-Rud-
bārži). Tika sakopts arī pagasta
centrs un parka teritorija.

Paldies visiem, kas piedalījās
un satīrīja citu atstātos atkritu-
mus.”

Bilskas pagasta pārvaldes va-
dītāja Linda Karlsone:” Bilskas
pagastā Lielajā Talkā tika sakop-
ta Bilskas ezermala - nolīdzināta
grants pludmalē, atjaunots se-
gums pludmales volejbola lauku-
mam, atjaunota pārģērbšanās ka-
bīne, iekārtota ugunskura vieta.
Jau pošoties Lielajai Talkai, Bil-
skas pamatskolas skolēni mežā
pie ezera izvietoja 30 putnu būrī-
šus. Labiekārtošanas darbi nori-
sinājās arī otrā ezera krastā, kur
tika atjaunota ūdens ņemšanas
vieta ugunsdzēsējiem, izlīdzināta
grants, savākti atkritumi. Mēru
ciemā vietējie jaunieši bruģēja
strītbola laukumu. Rolanda
Bokas vadībā darbs turpinājās
līdz vēlam vakaram. Līdz jūnija
sākumam plānojam darbus aktī-
vās atpūtas laukumā pabeigt un

atzīmēt to ar nelielu atklāšanas
ballīti. Aktīvās atpūtas laukums
Mēros ir apliecinājums tam, ka ar
savu darbu un iniciatīvu jaunieši
var panākt daudz (materiāli lau-
kumam iegādāti par Smiltenes
novada domes budžeta līdzek-
ļiem, bet darbs ir vietējo jauno
cilvēku veikums!) Par rezultātu
priecīgi ne vien paši jaunieši, bet
arī ciemata iedzīvotāji un viesi.

Lielu paldies par atbalstu saku
visiem, kas šajā dienā bija kopā
ar mums pagasta pārvaldes norā-
dītajās talkas vietās vai talkoja
savās dzīves vietās.”

Palsmanes pagasta pārval-
dniece Tigna Podniece :” Paldies
visiem pagasta iedzīvotājiem,
kuri atbalstīja Lielās Talkas ini-
ciatīvu, sakopjot īpašumus, iestā-
des un dažādas teritorijas visa
spodrības mēneša laikā. Mīlestī-
bas skvēriņā tika izgatavoti un iz-
likti putnu būrīši. Ceram, ka lie-
lajiem akmens putniem radīsies
mazi un dziedoši kaimiņi.

Lai ikviens no mums būtu līdz -
atbildīgs par sakoptu vidi un Lat-
vija būtu tīra un skaista!”

Uz tikšanos nākamajās talkās!
Baiba Cīrule,

Ainavu arhitekte

Lielā Talka Smiltenes novadā

No 15.līdz 17.aprīlim Smilte-
nes novada domes delegācija un
novada uzņēmēji devās vizītē uz
Novopolockas pilsētu Baltkrievi-
jā. Vizītes mērķis bija diskutēt par
iespējamo sadarbību un sadrau-
dzību ar Novopolockas pašvaldī-
bu, kā arī dalīties pieredzē par uz-
ņēmējdarbību, kultūru, sportu un
citām jomām.

Vizītes laikā notika oficiālā
pieņemšana pie Novopolockas
pašvaldības vadības, kokapstrā-
des un naftas pārstrādes uzņēmu-

mu apmeklējums un tikšanās ar
pārstāvjiem, izglītības iestāžu –
pirmsskolas izglītības iestādes
apskate, kas līdzīga PII „Pīlādzī-
tis”, un Novopolockas augstsko-
las apmeklējums. Novopolockas
pašvaldībā tika prezentēts novads
– stāstīts par uzņēmējdarbību un
tās attīstību, kultūru, sportu, izglī-
tību un tūrismu. 

Novopolockas pašvaldība ir
ieinteresēta sadarbībai ar Smil-
tenes novadu un novada uzņē-
mējiem, īpaši uzsverot atkritu-

mu apsaimniekošanas pieredzi,
sporta, kultūras jomu un uzņē-
mējdarbību, lai veicinātu eko-
nomisko izaugsmi un sadarbību
ar konkrētiem uzņēmējiem,
sekmētu kultūras un sporta at-
tīstību. Novopolockas pašval-
dība rūpējas ar pilsētas iedzīvo-
tājiem, nodrošinot sakoptu vidi
un infrastruktūru, tāpēc atzinīgi
novērtē Smiltenes novada pa-
veikto šajā jomā un atzīmē, ka
būtu svarīgi gūt pieredzi veik-
smīgas atkritumu apsaimnieko-

šanas ieviešanā. Šobrīd Novo-
polockas pašvaldība sadarbojas
ar divām Latvijas pilsētām un
sadarbību ar Smiltenes novadu
uzskata kā ekonomiskās izaug-
smes, kultūras un sporta apmai-
ņas iespējas, kā arī cilvēku sa-
draudzību.

SIA „AL Mežs” valdes priekš-
sēdētājs Mikus Lacbergs: „Vizītes
laikā esmu ieguvis uzņēmumu
kontaktus potenciālai sadarbībai.
Cik veiksmīgi izdosies to realizēt,
šobrīd grūti teikt, jo vēl nepiecie-

šamas konkrētas sarunas par ie-
spējamo sadarbību.”

Vizītes laikā notika arī tikša-
nās ar Latvijas Republikas kon-
suli Vitebskas apgabalā Dagniju
Lāci-Ati, kura pavadīja Smilte-
nes novada domes delegāciju
tikšanās laikā ar Novopolockas
pašvaldības un uzņēmumu pār-
stāvjiem. 

Arita Smalkā-Boriseviča,
Sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Smiltenes novads pārrunā 
sadarbības iespējas ar Novopolocku Baltkrievijā

Beigušās Dziesmu svētku atlases
skates Smiltenes novadā

P a v a s a r i s
šogad atnācis visai
nepastāvīgs. Saulī-
te mūs īsti vēl nelu-
tina. Tas droši vien

tāpēc, lai potenciālie Dziesmu un deju
svētku dalībnieki varētu cītīgi gatavo-
ties atlases skatēm.

Tā, piemēram, 27. martā savu de-
jotmāku vecākiem, radiem un drau-
giem rādīja BJIIC deju kolektīvs
“Knēvelīši”. Koncertā “Nāc ar mani
padejot!” piedalījās visas četras ve-
cuma grupas, un kādam no mazajiem
ķipariem šis bija pirmais nozīmīgais
koncerts! Skolotāja L. Reimane uz
pasākumu bija ielūgusi arī viesu deju
kolektīvus no Rīgas 41. vidusskolas
un Zvejniekciema vidusskolas.

Vēl viens krāšņs 10 gadu jubilejas
koncerts “Līdz pašām debesīm...”
bija 11. aprīlī Kultūras Centrā, kurā
Svētku repertuāru dejoja  BJIIC deju
kolektīvs “Dadzīši” (vad. M. Leja)
un Kultūras Centra deju kolektīvs

“Dadži” (vad. D.Leja).
15. aprīlī Rīgā bija atbildīgs brīdis

mūsu “Dadzīšu” un “Dadžu” 100 de-
jotājiem, kad žūrija vērtēja Dziesmu
un deju svētku 2. deju programmu –
horeogrāfiskās ainas, kas veidotas ar
R. Kaupera mūziku un A. Daņiļēviča
horeogrāfiju. Plānots, ka šīs dejas pa-
pildinās lielo deju uzvedumu “Līdz
varavīksnei tikt!” Šajā skatē mūsu
dejotāji ieguva laureātu diplomus!

Savukārt, 17. aprīlī Smiltenes
Kultūras centrā deju soļi skanēja no
rīta līdz vēlam vakaram, jo vērīgās
žūrijas priekšā stājās gan Smiltenes,
gan Valkas un Strenču novadu izglī-
tības iestāžu dejotāji. Mūsu novadā
Svētkiem gatavojas dejotāji no
Smiltenes, Blomes, Grundzāles,
Palsmanes, Variņiem, kā arī jaunieši
no Smiltenes Tehnikuma. Lielākā
daļa kolektīvu saņēma 1. pakāpes
diplomus! 

Otrdien, 5. maijā, Smiltenes ģim-
nāzijas skanīgajā zālē notika koru

skates 2. kārta, kurā piedalījās Smil-
tenes jauniešu koris “Lido”, BJIIC
kora “Lido” studija, Smiltenes Cen-
tra vidusskolas 5.-9. klašu koris un
Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas
zēnu koris un 2.-6. klašu meiteņu
koris – visi saņemot 1. pakāpes dip-
lomus! 

Gan deju, gan koru skates žūrijas
komisijas locekļi atzinīgi vērtēja pa-
veikto darbu svētku repertuāra saga-
tavošanas procesā. Jāteic, ka kopē-
jais sagatavotības līmenis Latvijā ir
augsts, un konkurence dalībnieku
vidū tāpēc jo lielāka. 

Liels paldies visiem kolektīvu
līdzjutējiem – izglītības iestāžu di-
rektoriem, skolotājiem un vecākiem,
kas seko līdzi un atbalsta savējos!

20. maijā, kad visā Latvijā būs no-
slēgušās XI Latvijas Dziesmu un
deju svētku atlases skates gaidīsim
labas ziņas par Smiltenes novada
Svētku dalībniekiem!

Inga Sīmane,
Smiltenes novada koordinatore

Kultūra / Tūrisms

Maijs – velo mēnesis Smiltenes novadā
15. maijā visus pieaugušos aicinām pievienoties

akcijai „Ar riteni uz darbu’’ un šajā piektdienā pil-
sētas ielas piepildīt ar smaidīgiem un dabai draudzī-
giem velobraucējiem un kājāmgājējiem. 

Bet nākamajā dienā, 16. maijā, visus aicinām pie-
vienoties kopīgi atklāt aktīvo tūrisma sezonu ar ve-
lobraucienu „Ieriteņo vasarā’’. 

31. maijā akcijas “Balta, balta mana sirds” ietvaros
aicinām piedalīties foto orientēšanās aktivitātē ģime-
nēm “Sapņu ķērājs” Smiltenē. 

Aicinām sekot līdzi plašākai informācijai Smilte-
nes pašvaldības mājaslapā, sociālajos tīklos, afišām
u.c.

Zibakcija – aicinām mēneša ietvaros uzņemt bildes
ar velosipēdiem – minot, braucot, stumjot, dodoties
piedzīvojumos, dabā, uz darbu vai skolu u.c. – un sūtīt
uz tourism@smiltene.lv.

Modris Apsītis,
Smiltenes novada TIC

Tūrisma speciālists

Tūrisma aktualitātes
maijā Smiltenes 

novadā
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6. maijā Grundzā-
les pamatskolā notika
skolas padomes pēdē-
jā sanāksme šajā mā-
cību gadā. Ir patiess
prieks par skolas pa-
domes pārstāvju dziļo
ieinteresētību, vēlmi
uzlabot un padarīt vēl
interesantāku skolas
ikdienu. Jau otro mā-
cību gadu skolas pa-
dome tiekas regulāri
vienreiz mēnesī. Ra-
došā gaisotnē dzimst
labas idejas, kuru pie-
pildīšana vienam ne-
būtu pa spēkam, bet
kopā izdodas pat
pašas pārgalvīgākās. 

Šogad 1. maijs mūsu skolā bija
īpašs, jo valsts svētkus – Satver-
smes sapulces sasaukšanas gada-
dienu – atzīmējām ar skolēnu
sena sapņa piepildījumu - skolas
radio mezgla atklāšanu.  Rudenī
skolas padomes sanāksmē Ilze
Slikšjāne atgādināja par bērnu
vēlmi – mūzikas atskaņošanu
skolas gaiteņos. Lai gan sapņa
drīza  īstenošana tobrīd likās
diezgan neticama, tomēr pagasta
pārvaldes vadītāja Alda Zvejniece
apsolīja noskaidrot, kas būtu jā-
dara, lai ieceri varētu realizēt.
Liels pārsteigums bija, kad pado-
mu neatteica “Prāta Vētras” mū-
ziķis Māris Mihelsons, tomēr kā

Brīnumzemē sajutāmies, kad pēc
skolas apmeklējuma saņēmām
viņa dāvinājumu –  iekārtas radio
mezgla ierīkošanai.  Savukārt
mūsu absolvents Artis Gulbis lab-
prāt veltīja savu brīvo laiku un
paveica visu nepieciešamo, lai
jaunais skolas radio  varētu sākt
darboties. Esam pateicīgi Mārim
Mihelsonam par dāvinājumu un
Artim Gulbim par ieguldīto darbu
mūsu sapņa piepildīšanā.

Paldies atsaucīgajām, aktīva-
jām, radošajām skolas padomes
pārstāvēm  skolotājām Sandrai
Eimanei, Dacei Kalniņai, Janai
Melbārdei,  vecāku pārstāvēm
Marinai Einbergai,  Aidai Dunda-
rei, Inesei Rēpelei, Evijai Skudrai

un pagasta pārvaldes vadītājai
Aldai Zvejniecei par atsaucību,
vērtīgajiem padomiem un laba-
jiem darbiem, iesaistot un aizrau-
jot ar savām idejām arī pārējos
skolas vecākus. Adventes vaina-
gu izgatavošana, radot svētku no-
skaņojumu sev un bērniem,  “kla-
sīšu” izveidošana  1. stāva gaitenī
jēgpilnai brīvā laika pavadīšanai,
kopīgā skolas nišu krāsošana – tie
ir tikai daži piemēri no skolas pa-
domes paveiktā šajā mācību
gadā.  Saņemtais atbalsts ir vēr-
tīgs ieguldījums skolas pastāvē-
šanā un attīstībā.

Valda Elstiņa, Grundzāles
pamatskolas direktore

Tici sapnim - tas piepildīsies!

30.aprīļa rīts Blomes bibliotē-
kā bija neparasts. Te pulcējās četri
saposušies un mazliet satraukti
Blomes pamatskolas skolēni –
Renāte Āboltiņa, Aiga Šmite,
Ausma Bluķe un Nauris Dzenītis,
un ne mazāk satrauktas skolotājas
Dzintra Palma un Ligita Jēkabso-
ne. Vēlreiz izmēģinājām prezen-
tāciju, un tad - visi uz pagasta bu-
siņu. 

Bet kur šoreiz veda ceļš? Tas
veda uz Cēsīm, kur notika kon-
kursa „Plašā apvāršņa konkurss
jaunajiem lasītājiem. 2015.Raiņa
un Aspazijas gads” 2.kārta Vid-
zemes reģionam. Dalībnieku
bija daudz, visi pirmās kārtas
uzvarētāji no Vidzemes skolām
un publiskajām bibliotēkām -
aptuveni 50 skolēnu. Konkursa
otrā kārta sastāvēja no diviem
uzdevumiem. Pirmais – jāpre-

zentē 1.kārtā izveidotie Aspazi-
jas un Raiņa karogi. Žūrijas at-
zinīgu vērtējumu izpelnījās tie
dalībnieki, kuri pārliecinoši un
atraktīvi argumentēja un saviem
vārdiem paskaidroja, kāpēc iz-

veidoti tieši tādi karogi. Otrais
uzdevums bija tests, kurā bija
jautājumi par abu rakstnieku
biogrāfijām, dzīvesvietām, daiļ-
radi. Uztraukums bija liels,
tomēr bērni lieliski tika galā ar

uzdevumiem. Renātei vajadzēja
vislielāko drosmi – viņa uzstājās
pati pirmā! Aiga uzstājās otrā, bet
Nauris un Ausma no žūrijas saņē-
ma atzinību un plusiņus par sa-
viem karogiem. Uz finālu neti-
kām, taču bērni ieguva nenovēr-
tējamu pieredzi, publiski uzstājo-
ties un redzot, kā to dara citi. Vis-
lielākā balva ir zināšanas, kuras
uzkrātas, gatavojoties konkur-
sam. Lielu prieku sagādāja fotog-
rafēšanās ar dzejnieci Inesi Zan-
deri un žurnālisti Evu Ikstenu-
Strapcāni, kura bija iejutusies As-
pazijas tēlā. Liels paldies par at-
saucību, sadarbību un ieguldīto
darbu Blomes pamatskolas skolo-
tājām Dzintrai Palmai, Ligitai Jē-
kabsonei un Ingrīdai Apsītei!

Radošo konkursu jaunajiem
lasītājiem organizē Latvijas Na-
cionālā bibliotēka kopā ar Latvi-

jas Bērnu un jaunatnes literatūras
padomi. Konkurss iekļauts Raiņa
un Aspazijas gada programmā
“Pastāvēs, kas pārvērtīsies”, un to
finansiāli atbalsta LR Kultūras
ministrija. Bibliotēkas un skolas
visā Latvijā tika aicinātas pieda-
līties šajā projektā, lai, atzīmējot
Raiņa un Aspazijas 150. jubileju,
aktualizētu abu rakstnieku dar-
bus, idejas un dzīvesstāstus mūs-
dienu jauno lasītāju pieredzē.
Konkurss norisinās 3 vecuma
grupās 3 kārtās: lokālie konkursi
bibliotēkās vai skolās, reģionālie
konkursi un fināls. Finālā tiks no-
skaidroti uzvarētāji, kas
2015.gada augustā pavadīs nedē-
ļu Jūrmalā radošā vasaras nomet-
nē “Plašā Apvāršņa pilsēta”.

Inta Mežule, 
Blomes bibliotēkas vadītāja

Plašā apvāršņa konkurss jaunajiem lasītājiem

Izglītība

Lai arī Latvija nav pieprasītā-
kā valsts AFS Starpkultūru pro-
grammu tīklā, izvēloties, kur pa-
vadīt savu vidusskolas apmaiņas
gadu, tomēr interese par mūsu
valsti ik gadu pieaug. Šajā mācī-
bu gadā Latvijā ar AFS starpnie-
cību pavadīja 28 skolēni no Aus-
trālijas, Beļģijas, Itālijas, Vācijas,
Taizemes, Turcijas un Ungārijas.
Skolēni dzīvo dažādās Latvijas
pilsētās un mācās vietējās skolās
latviešu un krievu valodās. Lielā-
kā daļa no bērniem šobrīd apgu-
vuši latviešu valodu tādā līmenī,
ka spēj brīvi komunicēt. Apņēmī-
gākie plāno nokārtot arī valsts ek-
sāmenu latviešu valodā, lai iegūtu
sertifikātu. Šī gada augustā Lat-
vijā ieradīsies 36 AFS viesskolēni

no ASV, Beļģijas, Indonēzijas,
Itālijas, Spānijas, Vācijas, Taize-
mes, Turcijas un Ungārijas. 

AFS Latvija aicina atsaukties
ģimenes visā Latvijā, arī Smilte-
nes novadā, kurām būtu interese
uzņemt skolēnu savās mājās.

Piemēram, Juan Camilo ir
18 gadus vecs kolumbietis, kurš
lielāko daļu savas dzīves pavadī-
jis Spānijā. Camilo ir sportisks,
aktīvs un zinātkārs. Viņam ir ve-
cāks brālis, kurš jau devies ap-
maiņas programmā. No sporta
veidiem viņam patīk mugendo –
trenējas 2 x nedēļā, basketbols –
gan skatīties, gan spēlēt, arī fut-
bols ir cieņā. Labprāt apmeklē
sporta zāli vai baseinu. 

Camilo spēlē ģitāru un apsver ie-
spēju to ņemt līdzi apmaiņas gadā.
Galvenā motivācija doties apmai-
ņas gadā ir tā, ka to jau ir vēlējies
sen un arī tas, ka viņš uzskata šo par
vienu aizraujošu iespēju iepazīt citu
pasauli. Šobrīd domā, ka nākotnē
vēlas kļūt par policistu kādā īpašā
vienībā, piemēram, S.W.A.T. Gri-
bētu studēt kriminoloģiju.

Viesskolēnu profilus arī no
citām valstīm, skatīt
http://www.afs.lv/uznem/viessko-
lenu-profili/2015.2016.-mac.g../
.Vairāk informācijas pa tālruņiem
25158819, 67280646 vai e-pastā
info.latvija@afs.org.

AFS Smiltenes „šūniņas”

AFS Smiltenes „šūniņas” ziņas

Uz vēja spārniem aiztraucies
atkal viens mācību gads, kurš
katru skolēnu pietuvina patstā-
vīgai dzīvei. Kaut arī skolēns
vēl ir mazs, viņa zināšanas,
prasmes un iemaņas rada pa-
matu turpmākām mācību gai-
tām. Šajā mācību gadā novada
sākumskolēniem notikušas
piecas olimpiādes. Informāci-
ja par trešklasnieku sasniegu-
miem bija ievietota marta nu-
murā. Pa šo laiku uzvarētāji
paspējuši pārstāvēt savu nova-
du arī reģionālajās olimpiādēs
ar labiem sasniegumiem. Vid-
zemes reģiona 3. klašu latvie-
šu valodas olimpiādē trešo
vietu ar vienādu punktu skaitu
ieguva trīs dalībnieki, no ku-
riem divi bija mūsējie – Smil-
tenes Trīs pakalnu sākumsko-
las skolēni Katrīna Bērziņa un
Rūdolfs Rudzītis (skolotājas
Anita Urbacāne un Maija Cin-
kus). Nedaudz no uzvarētāju
pjedestāla atpalika Centra vi-
dusskolas skolnieks Marks
Sdobnikovs, iegūstot atzinību
(skolotāja Elita Stieģele).
Tieši tāpat pavisam nedaudz
pietrūka Trīs pakalnu skolnie-
cei Martai Kulbergai, lai iegū-
tu kādu no godalgotajām vie-
tām matemātikas olimpiādē.
Viņas sasniegumu kontā – At-
zinība.

Savu erudīciju un drosmi
Jurģu dienā 23. aprīlī citiem rā-
dīja pirmklasnieki un otrklas-
nieki. Lai darbs veiktos raitāk,
tas tika darīts pārī ar draugu.
Uzdevumi bija no dažādiem
mācību priekšmetiem, tādēļ no-
teikt, kurš uzdevums bija viegls
un kurš grūts, nebija viegli.
Tomēr vislabāk ar tiem tika
galā „Zibenszeļļi” Matīss Ka-
lējs un Armands Šveicārs no
Trīs pakalnu sākumskolas (sko-
lotāja Baiba Dreimane), „Rūķī-
ši” Lāsma Jakovicka un Andris
Skujiņš no Bilskas pamatskolas
(skolotāja Mārīte Sīmane) un
skolotājas Antras Alksnes saga-
tavotie Smiltenes Centra vidus-
skolas „Taurentiņi” Valērija
Čuhnova un Sabīne Vasile. Otr-

klasniekiem šāds Zināšanu tur-
nīrs nebija nekas jauns, jo dau-
dzi no viņiem piedalījās ie-
priekšējā gadā. Vislabāk pavei-
cās Palsmanes „Cīrulīšiem”
Džeinai Ikkertei un Aleksan-
dram Stepanovam (skolotāja
Santa Indrēvica), nedaudz atpa-
lika Trīs pakalnu otrklasnieces
Sabīne Lapiņa un Karīna Fjo-
dorova ar interesanto pāra no-
saukumu „Melnā roze”  (skolo-
tāja Sintija Grišjāne) un šīs
pašas skolas „Gudrīši” Marta
Emīlija Grīnberga un Kristians
Rudītis (skolotāja Valija Rupai-
ne).

Visnopietnākais darbs 23.
aprīlī bija jāveic ceturto klašu
skolēniem. Viņiem notika da-
baszinību olimpiāde. Šajā mā-
cību priekšmetā vēl nekad
olimpiāde nebija bijusi, tādēļ
saprotama bija gan organizato-
ru, gan skolotāju, gan pašu
skolēnu neziņa un satraukums.
Tomēr rezultāti priecēja visus.
Pirmo vietu ieguva ļoti erudī-
tais Endijs Graudiņš no Smil-
tenes Trīs pakalnu sākumsko-
las. Par viņa sasniegumu prie-
cājas arī skolotāja Inta Purga-
le. Tieši tāpat par savējo Grun-
dzāles pamatskolas skolēnu
Tomu Vilemsonu īkšķi turēja
Gundega Vēriņa. Viņam otrā
vieta. Palsmanes pamatskolas
skolotāja Aida Vilka izjuta sa-
traukumu par Samijas Ikkertes
zināšanām. Izrādījās, ka pilnī-
gi vienāds punktu skaits ar Sa-
miju ir Centra vidusskolas
skolniecei Lindai Unai Krīge-
rei, kuras skolotāja ir Marita
Timermane. Abām meitenēm
trešā vieta.

Ticēsim latviešu sakāmvār-
dam, ka gudrība ir dzīves pa-
mats! Mūsu novada jaunāko
skolēnu panākumi novada un
reģionālajās olimpiādēs to pie-
rāda.

Vita Leite, 
Smiltenes novada 

sākumskolas skolotāju 
metodiskās apvienības 

vadītāja

Īsta gudrība daudz 
vārdu neprasa
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Ak, mīļie, labie vecvecāki!
Kaut laika dzirnas maļ,
Ar mazbērniem tā allaž bijis –
Nāk jaunība Jums atpakaļ.

Gandrīz mēnesi iepriekš maz-
bērni no dārziņa mums atnesa ie-
lūgumus vecvecāku pēcpusdienai
15.aprīlī plkst.15.00. Lūgums –
paņemt līdzi vectētiņiem nažus
un vecvecākiem retro lietiņu ar
stāstu, kā arī pašceptus cepumi-
ņus degustācijai un recepšu ap-
maiņai, kā tas mēdz būt. Gaidīti
bija visu 3 grupiņu vecvecāki.
Cik nu varēja, tik ieradās (kādam
bērnam varbūt sirsniņa sāpēja, ka
viņam neieradās). Mūsu mazbēr-
ni Pauls un Toms vairākkārt pār-
jautāja – vai tik būsim!

Katra grupiņa bija sagatavoju-
si priekšnesumus. „Taurenīši” ie-
lidoja ar lakatiņiem. „Bitītes” ar
dziesmiņu. „Mārītes” bērni bija
sagatavojuši izrādi par Saulīti,
kas 3 dienas nav redzēta. 9 bērni
ar skaistām maskām devās mek-
lēt saulīti. To visu izstāstīt palī-
dzēja teicējs Pauls.

Lai mēs pārāk nenogurtu

sēdēt, Madara (mazās Karlīnas
māmiņa) mūs aicināja pavingrot
kopā ar mazbērniem, uz skatuves
rādīdama kā, un mēs centāmies.
Tas bija uzjautrinoši un lieliski!

Retro lietas – tika demonstrēti:
sena tamborēta jaka, seni dvieļi,
galdauti, pulkstenis, binoklis,
dziesmu klades, karotes, saimnie-
ču priekšautiņš, tintes pildspalva,
simtgadīgs kārumu šķīvis u.c.

Degustējām našķus. Pēc tam –
darbiņš. Bija ar nazi no dēlīša
jādrāž lāpstiņa un jātamborē
„astes”. Dēlīšus, kamolus un tam-
boradatas bija sagādājušas audzi-
nātājas un vecmāmiņas. Te nu jā-
pasmejas, ka man vieglāk drāzt
lāpstiņu, adīt, izšūt, līdzināt cūku
rakumus, nekā tamborēt, ko ne-
protu. Tā arī neiemācījos, kaut
gan Martas vectēvs man mācīja!
Pinu pīni. Pēc tam bērni, kuriem
nebija „astes”, rotaļā centās tās
nomedīt.

Lieliska pēcpusdiena! Paldies
audzinātājām!

Līga Klepere 

Vecvecāku pēcpusdiena
Launkalnes bērnudārzā

17. aprīli satikāmies pirmajā
ekoskolu salidojumā „Vesels es –
veselā vidē” Smiltenes Trīs pa-
kalnu sākumskolā. Gribējās uzzi-
nāt, kā citās Vidzemes reģiona
skolās norit darbs ekoskolā.

Mūsu uzaicinājumam atsau-
cās Jelgavas novada Aizupes pa-
matskola – skola ar 10 gadu pie-
redzi, Valmieras Viestura vidus-
skola, Ēveles pamatskola, Valkas
pamatskola, Smiltenes pirmssko-
las izglītības iestāde „Pīlādzītis”,
Palsmanes pagasta pirmsskolas
izglītības iestāde un mēs paši.

Aizupes pamatskolas skolēni
mūs iesildīja ar vingrošanu mūzi-
kas pavadījumā. 

Katra skola prezentēja aktivitā-
tes, ko veica izvēlētajā tēmā šajā
mācību gadā. Interesanti bija uzzi-
nāt, ka katrai skolai ir cita tēma. Va-
rējām iemācīties, kā pašiem strādāt
turpmāk pie izvēlētās tēmas.

Secinājām, ka bērniem ir
daudz labu un interesantu ideju.
Skolēni un bērnudārza bērni labi
izprot dabas nozīmi cilvēka
dzīvē. Ja es pats esmu vesels, tad
arī vesela ir mūsu apkārtne. 

Mēs esam atbildīgi par savu
tuvāko apkārtni. Guvām jaunas
idejas, jo radošajās darbnīcās bija
jārisina krustvārdu mīklas par
transportu, kopīgi veicām sportis-
kās aktivitātes mūzikas pavadīju-
mā, veidojām no izlietotiem papī-
riem instalāciju.

Viesi priecājās par mūsu sko-
lēnu ilustrēto Zaļo pasaku un
pirmsskolēnu veidotajām ZAAO
gleznām. Bija jauki satikties un
gūt jaunus draugus. 

Vija Sokolova,
ekoskolas koordinatore

Ekoskolu salidojums Smiltenes 
Trīs pakalnu sākumskolā

Lielās Talkas dienā mūsu ie-
stādē 24. aprīlī Launkalnes sā-
kumskolas skolēni, klašu audzi-
nātājas Inguna Baumane, Ramo-
na Moisejeva un direktore Ināra
Grundāne devās stādīt eglītes.
Mežu pētīšanas stacijas Smilte-
nes informācijas centra vadītāja
Sarmīte Nēgele mūsu darbam at-
vēlēja 1 ha apmežojamas platī-
bas, kurā, mežsaimniecības teh-
niķa Ivo Ozoliņa pieskatīti, ie-
stādījām 2500 mazo kociņu.  Pēc
pusdienām visi čakli strādājām
pie skolas rotaļu laukuma labie-
kārtošanas un skolai tuvākās te-
ritorijas sakopšanas.

Amanda Igaune (4. klase):
„Manuprāt, tā ir laba ideja, ka
mēs katru gadu braucam stādīt
eglītes vai priedītes. Tā mēs pa-

līdzam gan dabai, gan arī dzīv-
niekiem. Diena bija ļoti saulaina
un mežmalā nebija vēsi. Tur
mežā mēs jutām, kā ir strādāt pa
īstam. Man tas ļoti patika.”

Estere Āboliņa (4. klase):
„Man patika stādīt eglītes. Es
strādāju kopā ar savu brāli. Pēc-
pusdienā mēs skolas teritorijā
likām smiltis zem jaunā rotaļu
laukuma aprīkojuma.” Anna
Skujiņa (3. klase): „Eglītes mēs
stādījām gandrīz četras stundas
un tas bija grūti. Pēcpusdienā ro-
taļu laukumā līdzinājām smilšu
kravu, bet Mārcis, Rainers, Ralfs
L. un Ralfs B., tīrot ceļmalas, sa-
vāca četrus atkritumu maisus ar
pudelēm, salauztām rotaļlietām,
papīru.”

Ināra Grundāne

Lielā talka 2015 „Pastāvēs,
kas pārvērtīsies” 

Launkalnes sākumskolā

Smiltenes Centra vidusskolas skolēni 
vērtē Valmieras Drāmas teātra izrādes

Smiltenes Centra vidusskolā
skolēniem ir iespēja apmeklēt
teātra pulciņu, kuru vada Valmie-
ras Drāmas teātra aktieris Aigars
Apinis. 

26. aprīlī A.Apinis skolēnus no
7. līdz 12.klasei bija uzaicinājis
noskatīties divas jaunas un inte-
resantas izrādes Valmieras Drā-
mas teātrī – traģēdiju 2 cēlienos
„Romeo un Džuljeta“ un pasaku
lugu „Maija un Paija“.

Režisors Mārtiņš Eihe izrādi
„Romeo un Džuljeta“ radīja, at-
zīmējot pasaules izcilākā drama-
turga Viljama Šekspīra 450.
gadskārtu.

Lugas notikumi pietuvināti
mūsu dienām, un dzimtu naida
vietā par jaunu cilvēku nāves ie-
meslu kļuvusi cīņa par varu. „Es
izvēlējos šo lugu, jo tajā tik uz-
skatāmi ir pretstatīts tas, ko mēs
visi gribam, ar to, ko mēs darām,”
saka režisors. „Mēs gribam mīlēt
un būt mīlēti un laimīgi, taču –
būt destruktīviem ir vieglāk.“

Izrādes kustību režisors ir Ai-
gars Apinis.

„Man patika, ka izrādē bija
dzīvā mūzika, laba aktierspēle.
Saistoši likās cīņu elementi, ļoti
ticami nospēlēti. Uzzināju, ka
trauki, kuri tika sasisti, nemaz
nebija no īsta stikla, bet gan no
speciāla cukura sakausējuma.
Pēc tam lugu kopā ar Aigaru
Apini analizējām skolas teātra

pulciņa nodarbībā,” stāsta Rei-
nis (12. klase).

Savukārt Denisa (12. klase) in-
teresi piesaistījuši lugas spece-
fekti un kompozīcja. “Lugas
darbība notika bārā pie Veronas.
Man patika, kā viss bija iecerēts
- ļoti moderni, bet tajā pašā laikā
saglabāta arī galvenā ideja,”
priecājas Deniss.

„Tas, ka lugas darbība notika
bārā, nebija nejauši izvēlēts. Re-
žisors bija domājis parādīt, ka
skaisti mīlas stāsti var rasties
praktiski jebkādā vidē. Iespaidīgi.
Patika speciāli iestudētās palēli-
nātās kustības,” savās pārdomās
dalās Laura (12. klase)

Savukārt Annas Brigaderes
pasaku lugai “Maija un Paija“ 26.
aprīlī notika pirmizrāde Reiņa
Suhanova režijā un telpas redzē-
jumā. Brigaderes pasaku režisors
skatījis cilvēcisko attiecību, mito-
loģiskās un dabas ciklu sakarībās,
tālab tās mērķauditorija ir pamat-
skolas bērni un vidusskolēni.

“Luga ir saprotama sadzīvis-
kas pasaku realitātes līmenī, bet
to var lasīt arī mitoloģiskā līme-
nī,” savu ieceri skaidro režisors.
“Jo Brigaderes izmantotās lugas
fabulas pamatā ir ļoti sens iniciā-
cijas rituāls, pusaudzim pārkāpjot
pieauguša cilvēka dzīves slieksni.
Tā ir būtiska starpība: bērns var
sekot savām iegribām, pat būt
ļauns, jo neapzinās starpību starp

labo un ļauno, bet pieaugušam
cilvēkam jārīkojas pareizi un
jābūt labam.”

Arī šajā izrādē kā viens no ak-
tieriem piedalās Aigars Apinis.

“Mūsdienīgi un aizraujoši. Ne-
vienu brīdi nebija garlaicīgi.
Lugu par Maiju un Paiju iepriekš
biju lasījusi. Izrāde pieturējās pie
vecā sižeta, bet tas bija “ietērpts”
saistošos dialogos un videopro-
jekcijās. Zīmīgas dziesmas īstajā
laikā. Laiks paskrēja nemanot,”
atzīst Laura (10. klase).

“Kopumā vislabāk patika
skaistie foni, kas bija gan aiz-
mugurē, gan priekšpusē. Pie
griestiem piekārtie koki bija ļoti
laba ideja,” iespaidos dalās Jānis
(9. klase).

Par izrādi atzinīgi izsakās arī
Gvenda (9. klase): “Ja mani pa-
rasti teātris garlaiko, tad izrādei
„Maija un Paija” sekoju līdzi ar
lielu interesi. Labprāt noskatītos
vēlreiz.” 

“Izrādei bija bagātīgs saturs.
Krāšņi foni un tērpi aktieriem.
No mūsu klases gan tikai dažas
meitenes aizbrauca,“ piebilst
Elīna (7. klase).

Aptaujātie jaunieši ir pateicī-
gi aktierim Aigaram Apinim par
uzaicinājumu un iesaka šīs izrā-
des noskatīties visiem, kam
patīk teātris.

Elīna Kubuliņa-Vilne

Nemanot klāt ir pavasaris, un
skolēni steidz izdarīt vēl nepagū-
to mācību gada laikā.

Variņu pamatskolas Mazpulki
kopā ar skolotāju Daigu Ērmani
un 7.klasi piedalījās projektu
konkursā – „Pētīsim un izzinā-

sim Latvijas vēsturi“. Prieks par
padarīto un darbiem, kas vēl mūs
sagaida.

Gatavojamies ekskursijai pa
Vidzemi un Latgali.Gaidīsim sil-
tāku laiku un dosimies ceļā.

Paldies atbalstītajiem –Vītolu

fondam, Monreālas latviešu Sa-
biedriskajam Centram.Lai veselī-
ba un izturība, un Dieva svētība
pavada visos ceļos.Ticība, cerība
un mīlestība, lai mūs vieno.

Daiga Ērmane

Projekti Variņu pamatskolā
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Ir notikušas Latvijas–Igaunijas
projekta ,,Jaunieši sadarbojas”
visas plānotās tikšanās ar uzņē-
mējiem. Tā kā jau pirmajās uzņē-
mēju darba iepazīšanas vizītēs
projekta partneri pārsteidza ar
daudzveidīgu programmu, otrais
vizīšu loks prasīja vēl jo lielāku
atbildību satura izvēlē.  

Šoreiz Parksepas un Varstu
partneru programmā guvām
priekšstatu par rūpniecisko ražo-
šanu, un ir jāatzīst – Igaunijas
puses pierobežā tā ir augstā lī-
menī. Redzējām vilcienu, kvad-
raciklu, sniega motociklu sēdek-
ļu un tehnikai domātu sniega tī-
rītāju ražošanu. Tas ir darbs ar
izturīgiem mūsdienu materiā-
liem, tai skaitā elastomēriem, un
galvenokārt dažādu veidņu teh-
noloģijām. Uzņēmuma ,,Ritico
OÜ“ cehos tiek ražota arī Latvi-
jas veikalos pamanītā zīmola
,,Oma King” produkcija. Uzņē-
mēja Liis Tillmann aizrautīgi
turpina savas ģimenes tradīcijas
šajā jomā. Visiem ļoti patika
ogu sulu un čipsu ražotne ,,Taa-
rapõllu”lnetālu no Varstu.

Naukšēnu piedāvātā program-
ma savukārt atklāja iespēju
daudzveidību Latvijas pierobežā.
Tik daudz mazu jēriņu mūsu ko-
manda redzēja pirmo reizi tieši
jaunā un uzņēmīgā Mārtiņa
Rivča lauku sētā. Savai sezonai
mostas plašie zemeņu un smilts -
ērkšķu dārzi, kas nemitīgi prasa
zināšanas par noteiktām šķirnēm
un to augšanas paradumiem,
klientu vēlmēm. Bijām priecīgi
Rūjienas pusē uzzināt ko vairāk
par šinšillām, mūsu videi eksotis-
kiem dzīvniekiem, kas ikdienā
prasa ne mazums rūpju un atbil-
dības. Ar izpratni un pietāti vēro-
jām, kā top mūža mājas. Mājup

braucot degustējām Naukšēnos
ražoto limonāžu kolekciju. 

Smiltenē šoreiz nolēmām ie-
pazīt mūsu novada rietumu pusi.
Blomes ,,Donu” saimniece Ilze
Briede pastāstīja par maizes cep-
šanas rituālu – tik daudzām nian-
sēm un zīmēm bagātu. Katrs va-
rēja izcept savu maizes kukulīti
no vēsturiskas abras un īstā mai-
zes krāsnī. Uzņēmuma ,,KM
Building” projektu vadītājs Uldis
Ozols jauniešiem pastāstīja par šī
uzņēmuma attīstību un sasniegto
guļbūvju un karkasa māju ražoša-
nā. Te ir rasti apstākļi, lai taptu iz-
cilas un mūsdienīgas koka būves.
Programmas noslēgumā viesojā-
mies pie šķirnes trušu audzētājas
Dzintras Lezdiņas. Šo saimi re-
dzot, bez emocijām un selfijiem
neiztikt. Līdzīgi kā iepriekšējās
vizītēs – te prieks un sajūsma par
dzīvnieciņiem no sirds. 

Šis projekta posms ir devis ie-
spēju uzzināt par uzņēmējdarbī-
bas iespēju daudzveidību vis-
pirms savā dzimtajā pusē un citur.
Vērtība ir satikto cilvēku saru-
nām ar jauniešiem par ikdienas
veiksmēm un pārbaudījumiem.
Darīt darbu, kas pašam patīk, just
un nepazaudēt savu iekšējo brīvī-
bu, novērtēt savas stiprās puses
un uzdrošināties sākt darīt – gal-
venie atzinumi šajās tikšanās rei-
zēs. Redzētais mācību ekskursi-
jās rosinājis domāt par lauku
vides sniegtajām priekšrocībām,
ko novērtē arī paši uzņēmēji.

Paralēli pašlaik tiek pabeigts
filmas ,,Vai viegli būt jaunam?”
montāžas un tulkošanas darbs.
Projekta noslēguma uzdevums ir
iepazīt kultūras dzīvi un tradīcijas
pierobežā. 

Jana Vīksna, 
Smiltenes ģimnāzija 

Jaunieši tiekas 
ar uzņēmējiemVēlme rotāt dažādas lietas,

apģērbu un rotas latviešiem ir bi-
jusi ļoti sen. Galvenais rotāšanas
veids bija dažādas rakstu zīmes, to
atvasinājumi un salikumi. Līdz 19.
gs. beigām latvju rakstus pārman-
toja no paaudzes paaudzē. Lai
savas saknes nepazaudētu, skola ir
vieta, kurā jaunajai paaudzei mēs
varam parādīt latvju rakstu vien-
kāršību, skaistumu un to izmanto-
šanu dažādās rokdarbu tehnikās. 

8. aprīļa rītā tika aicinātas no-
vada skolnieces no 6. līdz 9. kl.
piedalīties mājturības un tekstila
tehnoloģiju  olimpiādē. Tajā pie-
dalījās 13 skolnieces. Meitenēm
pirmo reizi 3,5 stundu laikā bija
jāizgatavo viss priekšmets - apro-
ce. Rotu varēja izgatavot, izman-
tojot prasmes izšūšanā, tamborē-
šanā, adīšanā vai mezglošanā.
Darbā bija jāizvēlas kāda no do-
tajām rakstu zīmēm un jāizveido
iecerei atbilstoša kompozīcija.        

Olimpiādes dalībnieces uz
vietas izveidoja izstādi ar līdzi
paņemtajiem mīļdarbiņiem. Visas
meitenes bija čakli strādājušas,
bet lielāko žūrijas atzinību izpel-
nījās Palsmanes pamatskolas
9.kl.skolniece Renāte Kalniņa,
Smiltenes ģimnāzijas 7.kl.skol-
niece Justīne Šube un Grundzāles
pamatskolas 9.kl.skolniece Elza
Ķestere.

Centušās bija visas skolnie-
ces, bet augstākos vērtējumus 6.-
7.kl. grupā saņēma Smiltenes

ģimnāzijas 7.kl. skolniece Justīne
Šube (1.vieta), Smiltenes Centra
vsk. 6.kl. skolniece Marta Dūle
(2.vieta) un Ieva Marianna Šnē
(3.vieta). 8.- 9.kl. grupā Palsma-
nes pamatskolas 9.kl.skolniece
Renāte Kalniņa ieguva 1.vietu,
Grundzāles pamatskolas 8.kl.
skolniece Ieva Muskate - 2.vietu
un Grundzāles pamatskolas 9.kl.
skolniece Elza Ķestere - atzinību
par radošu, inovatīvu tehniku
aproces izgatavošanā.

Paldies visām olimpiādes
dalībniecēm, viņu vecākiem un
skolotājām par atbalstu, dotajām
zināšanām, prasmēm un dzīves
gudrību! Paldies kolēģēm par
darbu vērtēšanas komisijā!

Ilma Sīmane,
novada mājturības un tekstila

tehnoloģiju skolotāju 
metodiskās apvienības vadītāja

Latvju raksti aksesuāros

Aprīļa sākumā, gaidot Lieldie-
nas, Palsmanes pirmsskolas izglī-
tības iestādes saime no vismazā-
kajiem līdz lielajiem gatavojās
ekskursijai. Tā bija mācību ek-
skursija uz lauku mājām „Kalba-
kas”. Pateicoties iestādes vecāku
atbalstam, Palsmanes pagasta
pārvaldes vadītājas, lauku
mājas”Kalbakas” saimnieku un
autobusa šofera atsaucībai, ek-
skursiju izdevās noorganizēt tā,
lai mājās nebūtu jāpaliek nevie-
nam. Pirmie turp devās vismazā-

kie, kuriem jau pats brauciens ar
autobusiņu bija īpašs
notikums.Arī satikšanās klātienē
ar lauku sētas iemītniekiem, ie-
spēja tos vērot, pašiem pabarot un
paglaudīt izraisīja bērnos patiesu
prieku. Vecāko grupu „Saulītes„
un „Mārītes” audzēkņiem saim-
nieki piedāvāja doties izklaidējo-
šā un izglītojošā ceļojumā ”Piena
upes krastos”. Ceļojuma laikā uz-
zinājām, kur rodas piens, ko var
pagatavot no piena, kā no piena
rodas krējums un no krējuma
sviests. Bērni aktīvi piedalījās
piena malšanā, un vislielāko jaut-
rību izpelnījās darbiņš, kad katru
burciņu ar saldo krējumu vaja-
dzēja sakult sviestā. Kopīgā
darba rezultātā bija īpašs lauku

labums – sviestmaize ar pašu pa-
gatavoto sviestu un „Kalbaku”
māju saimnieku gardā dažādu
ziedu tēja. Bērniem  ļoti patika
pašiem  darboties un uzzināt,
kāds tad ir piena ceļš.Lai arī laika
apstākļi mūs nelutināja, mazie
apmeklētāji to neizjuta, jo saim-
nieki Līga un Ints Augi bija parū-
pējušies un raduši iespēju, lai lie-
tus mazos apmeklētājus netraucē-
tu.  Mums bija patiess prieks  cie-
moties  pie atsaucīgiem un sirsnī-
giem lauku māju saimniekiem,
kuru mājas un sirds durtiņas ir at-
vērtas viesiem.

Aprīļa nogalē iestāde uzņēma
viesus, jo  notika metodiskā
diena, kurā piedalījās Smiltenes
novada pirmsskolas skolotājas.
Viesi tika  iepazīstināti  ar iestādi

un  pieredzi svētku organizēšanā.
Kā neatņemama sastāvdaļa visos
svētkos ir  muzikāls priekšne-
sums. To bija sagatavojuši skolo-
tājas Dinas Ozolas dejotāji un
Lauras Līdaciņas dziedātāji. Ve-
cāko grupu skolotājas ar saviem
audzēkņiem bija sarūpējušas dā-
vanu – grāmatzīmi katram vie-
sim. Par godu šim notikumam rīta
cēliens iestādē tika pasludināts
par sporta dienu. Skolotāja Aira
Antēna iejutās svētku vadītājas
Saules zaķa lomā. Saules zaķa ai-
cināti visi sporta dalībnieki iesil-
dījās un devās uz savām pietu-
rām, kurās grupu skolotājas pie-
dāvāja aktivitātes atbilstoši bērnu
vecumam. Īpašu jautrību sagādā-
ja „Ežu”pietura, jo tajā katrs va-
rēja parādīt savu „braukt” prasmi
ar ripojošiem transportlīdzek-
ļiem. Noslēgumā neizpalika arī
apbalvošana, dāvanas un cienasts.
Kolēģi atzinīgi novērtēja redzēto
un izteica arī priekšlikumus tur-
pmākajam darbam. Paldies  ik-
vienam  darbiniekam par ieguldī-
to laiku un darbu iestādes labā.
Paldies  par prasmi darboties  ko-
mandā  un strādāt kopīgu mērķu
labā.

Birute Mežale, 

Darbīgais aprīlis Palsmanes PII
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Pavasaris skolās ir labo darbu
izvērtējuma laiks, laiks, kad sko-
lēni demonstrē savas mācību
gadā izkoptās zināšanas, prasmes
un talantus. Dienu pirms pavasara
brīvlaika šāda talantu parāde no-
tika arī vizuālajā mākslā.

Kā ierasts, novada vizuālās
mākslas olimpiādes dalībnieku
skaits ir iespaidīgs, šogad 5.-
12.klašu vecuma grupā tie bija 66
skolēni no visām novada skolām.
Tā kā piedalīties gribētāju ir
daudz, tad katrā skolā iepriekš
notika īpaša atlase. Tas ir aplieci-
nājums tam, ka mūsu novadā ir
daudz radošu jauniešu.

Olimpiādes mērķis bija ne
vien atklāt jaunus talantus, bet ga-
tavošanās procesā parādīt skolē-
niem, ka par lielisku iedvesmas
avotu radošam darbam var kalpot
viss, kas ir ap mums: niecīgs
zāles stiebrs, zirnekļa tīkls, putna
spalva un pat kaktusa adatas. Ga-
tavojot skolēnus olimpiādei, sko-
lotāji motivēja savus audzēkņus
pilnveidot prasmes saskatīt dabas
daudzveidībā idejas radošam dar-
bam, rast tām kompozicionālu ri-
sinājumu un pilnveidot prasmes
sauso tehniku pielietojumā.

Paldies Smiltenes novada Iz-
glītības pārvaldei, kura katram
dalībniekam bija sarūpējusi saldu
dāvanu, kuras noformējumā bija
izmantoti olimpiādes tēmai atbil-
stoši iedvesmas vārdi.

Skolēnu darbi tika vērtēti at-
sevišķās klašu grupās. Kā ierasts,
žūrijā Smiltenes Mākslas skolas
skolotāji: Haralds Balodis, Vineta
Balode un Ilze Brakovska. 

Viskuplāk pār-
stāvētā bija 5.-
6.klašu vecuma
grupa, kurā pieda-
lījās 29 skolēni.
Mazie mākslinieki
pārsteidza ar savu
radošo fantāzijas
lidojumu un patie-
so sirsnību, kas
strāvoja viņu dar-
bos. Vērtēšanas
komisija, rūpīgi
izvērtējot un analizējot darbus
nolēma:

1.vietu piešķirt Montai Jurģei
(Palsmanes pamatskola) un San-
tai Vinterei (Smiltenes Trīs pakal-
nu sākumskola), 2.vietu - Rober-
tam Kundziņam (Smiltenes Trīs
pakalnu sākumskola) un Tīnai
Deinai Kukurītei (Smiltenes Cen-
tra vidusskola), 3.vietu -Santai
Cīrulei (Bilskas pamatskola) un
Elzai Straujai (Smiltenes Centra
vidusskola), atzinību piešķirt
Stellai Otei un Annijai Bārdiņai
(abas no Smiltenes Trīs pakalnu
sākumskolas), Madarai Vikmanei
(Palsmanes pamatskola) un Ievai
Mariannai Šnē (Smiltenes Centra
vidusskola).

7.-8.klašu grupā piedalījās 21
skolēns. Šajā vecuma grupā izcē-
lās to bērnu darbi, kuri bija atra-
duši savdabīgu, interesantu un
oriģinālu tēmas risinājumu.
1.vieta- Gerdai Krieķei (Smilte-
nes ģimnāzija) un Gerdai Ancei
Riekstai (Smiltenes Centra vidus-
skola), 2.vieta - Ausmai Bluķei
(Blomes pamatskola) un Līvai
Balodei (Smiltenes ģimnāzija),

3.vieta - Paulai Raiskumai (Smil-
tenes ģimnāzija), Ievai Muskatei
(Grundzāles pamatskola) un
Artim Mikam Šmitam (Blomes
pamatskola).

9. - 10.klašu skolēni savos dar-
bos lielāku vērību bija pievērsuši
ideju tehniskajai izstrādei. 1.vieta
Ditai Trijēcei (Smiltenes ģimnā-
zija), 2.vieta Laumai Kalnkambe-
rei, 3.vieta Laumai Melecei (abas
no Smiltenes Centra vidusskola).

Ļoti atšķirīgu uzdevuma inter-
pretāciju varēja vērot 11. -
12.klašu skolēnu darbos. 1.vieta
Annijai Albertiņai, 2.vieta Dinijai
Poikānei (abas no Smiltenes ģim-
nāzijas).

Olimpiādes izskaņā katrs tās
dalībnieks saņēma pateicību par
dalību konkursā. Paldies visām
skolotājām, kas gatavoja skolē-
nus dalībai olimpiādē, palīdzot
rosināt skolēnu iztēli, fantāziju,
atklājot katra bērna radošo dzirk-
sti un palīdzot tai uzplaiksnīt!

Līga Kaupe, 
vizuālās mākslas skolotāju

metodiskās apvienības vadītāja

Sacenšas jaunie mākslas talanti

29.aprīlī Cēsu 2.pamatskolā
norisinājās vizuālās un vizuāli
plastiskās mākslas konkursa
Vidzemes reģiona 2.kārtas no-
slēguma pasākums, kurā godi-
nāti tika arī Smiltenes novada
laureāti.

Šogad interešu izglītības pul-
ciņu dalībnieku uzdevums bija
pētīt sava novada zīmes, rakstus,
ornamentus un veidot oriģinālus
vizuālās un vizuāli plastiskās
mākslas darbus. Konkursa 1.kār-
tai tika iesniegti 32 Smiltenes
novada skolēnu darbi, uz otro
kārtu izvirzīti 24 mākslas darbi.
Liels paldies jāsaka Smiltenes
mākslas skolas skolotāju žūrijai,
kura jau trešo gadu vērtē kon-
kursa pirmajā kārtā iesniegtos
darbus!

Otrajā konkursa kārtā labāko
vidū iekļuvuši 5 Smiltenes nova-
da jaunie mākslinieki – Bilskas
pamatskolas 3.klases skolniece
Evelīna Vilne,

Palsmanes pamatskolas skolnie-
ces Luīze Liepiņa no 1.klases un
Sandija Līdaka no 4.klases, Smil-
tenes Trīs pakalnu sākumskolas
1.klases skolnieks Emīls      Ču-
kurs un 2.klases skolniece Eva
Ērenpreisa. Luīzes, Sandijas,
Emīla un Evas darbi ieguva 2.pa-
kāpes diplomus un tika izvirzīti
konkursa trešajai kārtai XI Latvi-
jas skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētku izstādē Rīgā.

Daiga Ote, 
Vizuālās mākslas pulciņa

skolotāja

Konkurss „Rakstu darbi”
Vidzemes reģionā 

noslēdzies

Sports

Kā ierasts, 1.maijā Smiltenē
notika „Ielu stafetes 2015“. Sa-
censības notika 350m skrējienā
pirmsskolas vecuma bērniem
un 1.klašu skolēniem; 6 x 350m
stafešu skrējieni - 2.-3.klašu
skolēniem, 4.-5.klašu skolē-
niem, 6.-7.klašu skolēniem, 8.-
9.klašu skolēniem, 10.-12.klašu
skolēniem un pieaugušajiem.
Sacensības pulcēju lielu skaitu
dalībnieku un līdzjutēju.

Sīvā konkurencē 2.-3.klašu
grupā  1.vietu ieguva SCV 2.-3.
klašu I komanda, 2.vietu TPP
2.-3. klašu komanda un trešo
vietu izcīnīja Blomes pamat-
skolas 3 klase. 4.-5.klašu grupā
- 1.vieta Valmieras BJSS,
2.vieta SCV 4.-5. klašu I ko-
manda un 3.vieta Valkas pamat-
skolai. 6.-7.klašu grupā 1.vietu

izcīnīja SCV 6.-7. klašu I ko-
manda, 2.vietu - Valgas pamat-
skola, savukārt 3.vietā ierindo-
jās SCV 6.-7. klašu II komanda.
8.-9.klašu grupā pirmā vieta
Valgas pamatskolai, otrā -
Strenču vidusskolas I komandai
un godpilnā trešā vieta Smilte-
nes ģimnāzijas I komandai.
Lielāko skolēnu grupā, 10.-
12.klašu grupā, pirmo vietu ie-
guva Ojāra Vācieša Gaujienas
ģimnāzija, otrā vieta Apes vi-
dusskolai, savukārt trešā vieta
Smiltenes ģimnāzijas I koman-
dai.

Sveicam visus uzvarētājus
un uz tikšanos nākamajā gadā!

Arita Smalkā-Boriseviča,
Sabiedrisko attiecību 

speciāliste

„top!“ ielu stafetes 2015

Maija sākumā virknē dažādu
riteņbraukšanas sacensību pie-
dalījušies Smiltenes sporta
skolas sportisti. Kopumā tre-
nera Agņa Apses audzēkņi aiz-
vadītajās dienās izcīnījuši 12
godalgas.

Aprīļa beigas un maija sā-
kums Latvijas riteņbraukšanā
ļoti ražīgs – ar dažādām šosejas
un MTB sacensībām. Tajās ak-
tīvu dalību ņēmuši arī Agņa
Apses trenētie Smiltenes sporta
skolas audzēkņi. 

30. aprīlī Salaspilī norisinā-
jās pirmais posms “Filter Velo-
kausā” individuālajā braucienā.
Starp teju 150 dalībniekiem
bija arī divas “Smiltene BJSS/
Velolifestyle” pārstāves – Nadī-
na Kučere un Eva Elīza Leikar-
te. Nadīnai 15 kilometru garajā
distancē izdevās uzrādīt rezul-
tātu – 27 minūtes un 49 sekun-
des. Tas deva savā grupā pirmo
vietu. Trešajā vietā ierindojās
Eva Elīza Leikarte, finišējot
pēc 29 minūtēm un 48 sekun-
dēm.

2. maijā Vecpiebalgā norisi-
nājās tradicionālais MTB ve-
lobrauciens “Apkārt Piebalgas
ezeriem”. S15 vecuma grupā
meitenēm uz goda pjedestāla
otrā pakāpiena 35 kilometru ga-
rajā distancē kāpa Nadīna Ku-
čere, kamēr Evai Elīzai Liekar-
tei arī šoreiz trešā pozīcija. Ku-

čeres rezultāts distancē bija 1
stunda 20 minūtes un 19 sekun-
des. Tikmēr Liekartes laiks – 1
stunda 31 minūte un 10 sekun-
des. S12 grupā otro vietu iegu-
va Elza Martinova. V12 puišu
konkurencē sešu dalībnieku
konkurencē triumfēja Ernests
Eglītis. Smiltenieša laiks trasē
bija 1 stunda 20 minūtes un 1
sekunde. Uzvarēja arī Ingars
Martinovs, kurš palika nepār-
spēts V15 grupā. Šeit pat labā-
ko sešinieku noslēdza Egils
Melderis.

3. maijā Preiļos notiekošajās
“Preiļupes līkloču” sacensībās,
startējot ar divus gadus vecā-
kiem braucējiem, ceturto vietu
izcīnīja Olivers Skrapcis. Latvi-

jas Neatkarības atjaunošanas
gada dienā sporta skolas au-
dzēkņi startēja Raunā notieko-
šajās sacensībās “Brauc brīvi”.
Šeit dubultuzvaru bērnu brau-
cienā svinēja Edgars Timerma-
nis un Olivers Skrapcis. Abi ne-
daudz vēlāk arī startēja tautas
distancē, kur savā grupā tika
gūtas attiecīgi trešā un ceturtā
pozīcija. Meiteņu sacīkstēs ne-
pārspēta palika Eva Elīza Lei-
karte. Tikmēr Arvīdam Zantam
sestā vieta sporta braucienā.
Neatkarības velobraucienā Jūr-
malā šajā pat dienā startēja Na-
dīna Kučere, kura spēja izcīnīt
otro vietu savā konkurences
grupā.

Toms Markss

Smiltenes sporta skolas riteņbraucējiem
ražīga nedēļas nogale
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Smiltenes BJSS jaunās orien-
tēšanās treneres Lienes Brūveles
audzēknis pirmo reizi izcīna uz-
varu LK sacensībās.

2.-3. maijā Madonas novada
Vestienā notika Latvijas kausa ce-
turtais etaps orientēšanās sportā.

Apvidus pārsvarā egļu mežs
ar jaunaudzēm un izcirtumiem.
Ar izteiktu reljefu un gravu
tīklu.

Uz sacensībām devās arī Azi-
muts OK- Smiltenes BJSS ko-
manda ar šāgada rekordlielu da-
lībnieku skaitu 37. Tika izcīnītas
sešas pirmās vietas, trīs otrās vie-
tas un divas trešās vietas.

Pirmo reizi uzvarētāja godā
Latvijas kausa etapos tika Smilte-
nes BJSS jaunās treneres Lienes
Brūveles audzēknis. Tas izdevās
Emīlam Čukuram M-8 grupā.
Savu tuvāko sekotāju viņš pār-
spēja par vairāk kā 13 minūtēm. 

Divu dienu summā savās gru-
pās par uzvarētājiem vēl kļuva
W-8 grupā Kitija Abula, W-12
grupā  Anete Anna Strazdiņa.
Ļoti sīvā cīņā ar Pasaules skolēnu
čempionu Frici Spektoru uzvaru
grupā M-16, pārspējot viņu par
trīs sekundēm izcīnīja Ilgvars
Caune. Ilgvaram šī jau ir trešā uz-
vara Latvijas kausa sacensībās.
Uzvaras arī Ievai Godiņai W-35
un Vitai Cīrulei W-45.

Savā šā gada pirmajā startā
LK sacensībās otrā vieta grupā

W21A Lienei Brūvelei. Tikai
piecas sekundes aiz uzvarētāja
otrajā vietā finišēja Mārtiņš Go-
diņš. Sudraba godalga vēl Jānim
Nullem V-50. Trešās vietas Gun-
tai Dudelei W-50 un Jānim Bie-
zajam M-65.

Sacensību organizatori bija pa-
rūpējušies arī par pašas nepatīka-
mākās – ceturtās vietas apbalvo-
šanu jauniešu grupās.  Ceturtajās
vietās Emīlija Seņka W-10 grupā
un Agnija Caune  W-14.

Pašlaik spēcīgākā no mūsu 18-
gadīgās grupas meitenēm Pārsla
Kupriša uzrādīja piekto rezultātu.

Tāpat veicās arī Mārim Stabi-
ņam M-45 grupā un blomēnietim
Guntim Upaceram grupā M-70,

viņš pārstāvēja klubu „Seniors“.
Olimpisko sešinieku noslēdza W-
12 grupā Hanna Gabriela Ziemi-
ņa un M-18 grupā Matīss Slikšjā-
nis. Viņiem labāk veicās otrajā
dienā garajā distancē, kad Hanna
finišēja otrajā vietā un Matīss tre-
šajā vietā.

Nākamās Latvijas kausa sa-
censības būs Latvijas čempionāts
16.-17. maijā, kas garajā distancē
notiks Nītaurē un sprintā Siguldā.
Informācija un pieteikšanās šīm
sacensībām šeit http://www.ba2.
lv/sacensibas/index.php?s=lc&gs
=2015.

Māris Stabiņš,
Smiltenes BJSS treneris

OK Arona kauss 2015

Skolās noslēgumam tuvojas
mācību gads, un finiša līnija re-
dzama arī skolu sportam. Atliku-
šas tikai sacensības vieglatlētikā.

14.aprīlī Smiltenes sporta hallē
notika sacensības augstlēkšanā,
kurās piedalījās 99 augstlēcēji,
kuri sacentās 4 vecuma grupās. 

Augstvērtīgāko rezultātu mei-
tenēm uzrādīja Ieva Ābola, pārle-
cot 1,55m augstumu, Edgars Alk-
snis un Niks Ramanis pārvarēja
1,70m augstumu.

Uzvarētāji pa grupām:
2004.-2005. g.dz. – Hanna

Gabriela Ziemiņa 1,25 (Grundzā-
le), Kristela Girucka (SCV), 3.-
4.v. Kristai Lācei un Evelīnai
Bormanei (abas TPS); Tomass
Tūcis 1,20 (SCV), Eduards Svī-
ķis (TPS), Renārs Kļaviņš (Grun-
dzāle).

2002.-2003.g.dz. – Ramona
Rubņikoviča 1,30 (Grundzāle),
Keita Šiliņa (Bilska), Sanija Rei-
čela Feldmane (Variņi); Toms
Jānis Kalniņš 1,45, Valts Zariņš,
Matīss Ābols (visi SCV).

1999.-2001.g.dz. – Ieva Ābola
1,55 (SCV), Daniela Šakociņa
(Grundzāle), 3.-5.v. dalīja Danie-
la Brikmane (Bilska), Karīna Val-
tere (Variņi) un un Elvīra Mies-
niece (SCV); Gustavs Indrēvics
1,60 (Palsmane), Emīls Ozoliņš
(Grundzāle), Rainers Augustovs
(Bilska), 

1995.-1998.g.dz. – Maija
Zaksa 1,30, Liena Zazerina (abas
ST); Edgars Alksnis 1,70 (SCV),
Niks Ramanis (Valkas ģimnāzi-
ja), Roberts Aubēns (SĢ).

Kitija Klempnere, 
Smiltenes BJSS metodiķe

Augstlēkšanas sacensības
telpās

Viens no pēdējo sezonu grez-
nākajiem Latvijas kausa izcīņas
posmiem – Rīgas kausi – norisi-
nājās no 18. līdz 19.aprīlim
Bumbu kalnā. Sacensībām pietei-
kušies bija vairāk nekā 800 dalīb-
nieki no 16 valstīm. 

„Rīgas kausi“ bija trešais Lat-
vijas kausa posms, kas norisinā-
jās divas dienas, kurās kopvērtē-
jumu veido divu vidējo distanču
rezultātu summa. 

Izvēlētais apvidus ir viens no
Latvijas unikālākajiem un orien-
tēšanās ziņā sarežģītākajiem me-
žiem. 

Sacensībās piedalījās 19 Azi-
muts OK-Smiltenes BJSS orien-
tieristi. 

Divu dienu summā uz goda
pjedestāla kāpa Ilgvars Caune,
3.vieta M-16 grupā, Matīss Slik-

šjānis, 3.vieta M-18 grupā un
Mārtiņš Godiņš, 3.vieta M-40
grupa. 

Nedaudz līdz goda pjedestā-
lam pietrūka Ievai Godiņai W-35
grupā, zaudējot tikai 2 sekundes
trešajai vietai. 

Pirmajā sešiniekā vēl iekļuva:
Jānis Ošiņš 4.vieta M-10; Emīlija

Seņka 5.vieta W-10; Aldis Lapiņš
5.vieta M-60. 

Spēcīgajā vīru elites grupā
Art joms Rekuņenko ieguva
8.vietu, 13 sekundes aiz sevis at-
stājot komandas biedru Artūru
Pauliņu. 

Liene Brūvele
Smiltenes BJSS trenere

Orientēšanās sporta sacensības 
“Rīgas kausi“

Volejbola turnīrs
“Pavasaris 2015”

2.aprīlī Strenču novada vidus-
skolā notika volejbola turnīrs. Tajā
spēlēja 2002.gadā dzimušie un
jaunāki zēni un meitenes. Turnīrā
savu dalību apstiprināja Rūjienas,
Vecpiebalgas, Smiltenes un Stren-
ču novada komandas – 7 meiteņu
un 3 zēnu komandas.

Spēles notika uz samazināta
laukuma, komandu sastāvs 4:4,
spēlēja pēc “Skandināvu noteiku-
miem”, kad viens spēlētājs izpilda
ne vairāk kā 3 serves.

Meitenēm 1.vietu izcīnīja Rū-
jienas I komanda, 2.vieta Strenču
komandai (Rūta Zandere, Karīna
Karahona, Līva Vāvere, Justīne
Kleina, Danija Janīte, Alvīne
Krumholce) un 3.vietā Smiltenes
I komandas meitenes (Ance
Marta Zvejniece, Amanda Hirte,
Kristīne Būce, Ieva Celma, Sindi-
ja Fjodorova). 4.v. Smiltene II,

5.v. Vecpiebalga, 6.v. Rūjiena III,
7.v. Rūjiena II.

Zēniem uzvaru izcīnīja Smil-
tenes zēni – Dāvis un Kristers
Kraukļi, Emīls Reinis Āboltiņš,
Toms Emīls Liepa, 2.vietā Stren-
ču I komanda (Marts un Druvis
Bičevski, Pēteris Kleins, Mārtiņš
Ūburgs), 3.vietā Strenču II ko-
manda – Roberts Riņķis, Gusts
Jurģis Eihe, Daniels Zuza, Ri-
hards Druvmalis. Gan Strenču,
gan Smiltenes komandas minētie
dalībnieki, izņemot divus, ir Smil-
tenes BJSS treneres Gitas Brālē-
nas volejbola grupas audzēkņi.

Par turnīra labākajiem spēlētā-
jiem tika nominēti Beāte Virse
(Rūjiena) un Dāvis Krauklis
(Smiltene).

Kitija Klempnere, 
Smiltenes BJSS metodiķe

Otro uzvaru pēc kārtas Latvijas
kausā izcīna Ilgvars Caune, uzvarot
V-16 grupā 30 dalībnieku konku-
rencē.

Pagājušās nedēļas nogalē, 11. un
12.aprīlī, Carnikavas apkārtnē norisi-
nājās divu dienu orientēšanās sacen-
sības “Ziemeļu divdienas”. Sacensī-
bas notika gan orientēšanās skrējienā,
gan velo orientēšanās. Pavisam sa-
censībām bija pieteikušies sportiskās
inteliģences 530 dalībnieki.

Sacensības organizēja orientēša-
nās klubs „Kāpa”, Latvijas Orientē-
šanās federācija, IK „Māra -9“, sa-
darbībā ar Carnikavas novada
domes finansiālo atbalstu. “Ziemeļu
divdienas” ir Latvijas kausa otrais
posms. Sacensību pirmajā dienā
orientieristi sacentās vidējā distan-
cē, bet svētdien – garajā distancē.

Dalībnieki sacentās orientēšanās
distancēs Carnikavas apkārtnei rak-

sturīgajos ātrajos, bet interesantajos
apvidos.

Sacensībās piedalījās arī 28 Azi-
muts OK-Smiltenes BJSS orientie-
risti. Pirmo reizi Latvijas kausa sa-
censībās startēja Smiltenes BJSS
jaunās treneres Lienes Brūveles au-
dzēkņi. Šoreiz vēl godalgotās vietas
izpalika mazās sacensību pieredzes
un ātrā apvidus dēļ. Audzēkņi ir
perspektīvi un motivēti uzrādīt
labus rezultātus. No Smiltenes jau-
najiem orientieristiem šoreiz veik-
smīgākais Jānis Ošiņš, kurš izcīnīja
6. vietu V-10 grupā. 

Pārējo orientieristu veiksmīgākie
starti:

Sacensību pirmajā dienā uzvaru
S-8 grupā izcīnīja Kitija Abula.
Viņa vēl iet bērnudārzā un bija ļoti
priecīga, ka spēja uzvarēt par sevi
vecākās pirmās klases meitenes.

To, ka treniņos ieguldītais darbs

nav bijis veltīgs, jau otro reizi šogad
pierādīja Ilgvars Caune, uzvarot V-
16 grupā pieklājīgā 30 dalībnieku
konkurencē.

Panākums arī Ilgvara treniņu
biedram Matīsam Slikšjānim, izcī-
not 3. vietu V-18 grupā.

Trešajā vietā arī Hanna Gabriela
Ziemiņa S-12 grupā.

Pieaugušo grupās starp savu
grupu līderiem finišēja Otārs Putrā-
lis un Mārtiņš Godiņš, izcīnot attie-
cīgi otro un trešo vietu V-40 grupā,
un Vita Cīrule trešo vietu S-45
grupā.

Otrās dienas garā distance sākās
ar spēcīgu vēju un lietu. Lielākajai
daļai tā arī nācās veikt visu distanci,
cīnoties ar vēju un lietu. 

Šajos ekstrēmajos apstākļos vis-
labāk jutās Vita Cīrule ,izcīnot uz-
varu S-45 grupā.

Savu pirmās dienas rezultātu uz-

laboja Matīss Slikšjānis, izcīnot 2.
vietu.  Labākais šāgada starts izde-
vās Renāram Akminam, kurš V-14
grupā 38 dalībnieku konkurencē fi-
nišēja trešajā vietā.     

Stabils rezultāts Mārtiņam Godi-
ņam, finišējot otrreiz trešajā vietā.

Divu dienu summā uz goda pje-
destāla augstākā pakāpiena tika ai-
cināts Smiltenes BJSS audzēknis –
grundzālietis Ilgvars Caune V-16
grupā. Viņš otrās vietas ieguvēju
pārspēja par vairāk kā sešām minū-
tēm. Trešās vietas Kitijai Abulai S-
8 un Matīsam Slikšjānim V-18.

Pieaugušo grupās otrā vieta Vitai
Cīrulei S-45, šajā grupā vēl Vidagai
Gaigalai ceturtā vieta. Trešā vieta
Ilg vara tētim Gaidaram Caunem
V21B grupā. Trešais arī Mārtinš
Godiņš V-40, atstājot nepilnu pus-
minūti aiz sevis ceturtajā vietā Ot-
rāru Putrāli.

Vieta olimpiskajā sešiniekā Han-
nai Gabrielai Ziemiņai un Anetei
Annai Strazdiņai S-12, un Agnijai
Caunei S-14, kā arī Pārslai Kuprišai
S-18 un Ievai Godiņai S-35. 

Velorientēšanās distancē devās
Aivis Zetmanis. Viņam labāk veicās
sacensību otrajā dienā, izcīnot 6.
vietu.

Rauzēnietis Veits Toms, kurš pār-
stāv klubu „Purva bridējs“„, divu
dienu summā izcīnīja trešo vietu.    

Pārējie sacensību rezultāti
http://live.kapa.lv/

Nākamais Latvijas kausa izcīņas
posms gaidāms jau šīs nedēļas no-
galē, kad Rīgā, pie Bumbu kalna
notiks “Rīgas kausi”.

Savukārt visu šo nedēļu „Rīgas
Magnēts“ aicina pie sevis ciemos uz
Rīgas orientēšanās nedēļu. Šajās sa-
censībās startēs arī Artūrs Pauliņš.

Māris Stabiņš, BJSS treneris                

Orientēšanās sacensības „Ziemeļu divdienas”
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Laikā no 19. līdz 23. aprīlim
Grundzāles pamatskolas meite-
ņu komanda, kas trenējas Smil-
tenes BJSS, ar panākumiem pie-
dalījās Pasaules skolēnu čem-
pionātā orientēšanās sportā Tur-
cijā. Agnija Caune kļuva par Pa-
saules skolēnu čempioni vidējā
distancē. Grundzāles pamatsko-
la komandu vērtējumā W2 skolu
grupā ieguva 2. vietu. Komandā
startēja Agnija Caune, Elīna
Skopāne un Zanda Stabiņa.

Brauciens uz sacensībām sākās
Rīgas lidostā, kur mūs pavadīja
pārējie Grundzāles orientieristi,
kas pēc tam devās uz sacensībām
„Rīgas kausi“. Lidojums līdz
Stambulai ilga trīs stundas, un tur
mums bija jāpārsēžas lidmašīnā uz
Antāliju. Daudz laika zaudējām
stāvot rindā uz pasu kontroli, tā
bija vismaz kilometru gara. Kad
tikām cauri pasu kontrolei, devā-
mies ātrā skrējienā cauri visai li-
dostai uz iekāpšanas vietu lidmašī-
nā uz Antāliju. Kad ieradāmies, ie-
kāpšana lidmašīnā jau bija beigu-
sies, un „Turkish airlines“ darbi-
nieks mums sameklēja nākamo
reisu pēc 5 stundām un izsniedza
kuponus vakariņām Burgerkingā.

Uz rīta pusi ieradāmies Antālijā,
kur mūs sagaidīja mūsu bagāža,
kas jau bija atlidojusi ar pirmo
reisu, un organizatori ar autobusu
aizveda līdz viesnīcai Tekirovā.
Kad iekārtojāmies viesnīcā, gulē-
šanai atlika mazliet vairāk par
stundu, jo bija jāiet uz brokastīm,
un tūlīt pēc tām jau gaidīja autobu-
si, lai vestu sacensību dalībniekus
uz modeli (treniņš apvidū, kas būs
līdzīgs sacensību apvidum).

Pēc modeļa pusdienas un maz-
liet laika, lai sagatavotos atklāšanas
parādei. Pēc nostāšanās uz to gai-
dījām vēl stundu, lai varētu sākties
gājiens uz pilsētas amfiteātri, kur
notika sacensību svinīgā atklāšana,
kas ilga trīs stundas. Pēc negulētās
nakts virsū sāka mākties miegs, un
daži tā sēdus arī aizmiga. Pēc pa-
rādes vakariņas un komandas sa-
pulce.

Nākamajā dienā vidējā distan-
ce. Lai visu paspētu, jāceļas jau
septiņos. Vispirms sportisti tika
aizvesti uz karantīnu (vieta, kur
sportistam jāatrodas, gaidot brīdi,
kad varēs doties uz startu). Kāds

puskilometrs veikts pa iesildīša-
nās karti, un tad jau distancē
dodas pirmā sacensību dalībniece
no Latvijas, kas šoreiz ir Zanda
Stabiņa. Pēc tam trīs stundu laikā
mežā tiek arī pārējie dalībnieki.
No starta uz finišu treneri tiek
vesti ar autobusu. Finišā ierodos
un ar acīm meklēju, kur ir Zanda.
Viņa tieši tajā brīdī finišē. Distan-
cē ir bijusi viena kļūda, kuras dēļ
nācies sastapties ar četrām baltām
tievām čūskām. Vēlāk no vietē-
jiem tirgotājiem, kas runāja krievu
valodā, noskaidroju, ka tās ir indī-
gas. Gaidām Agniju, viņas rezul-
tāts šoreiz ir minūti aiz Zandas. 

Ceram uz Elīnas veiksmīgo
startu, jo viņa sacensībām pieteikta
kā komandas līdere un līdz ar to
startē nosacīti izdevīgākā laikā.
Elīna 4160 m garo distanci ar 15
KP un kāpumu 155m veica nepilnā
stundā. Tajā brīdī ir finišējušas 24
dalībnieces no 54 dalībniecēm, un
Grundzāles meitenes ir finišējušas,
uzrādot ļoti stabilu sniegumu, ie-
rindojoties no astotās līdz desmita-
jai vietai. Kad finišē visas dalībnie-
ces, Elīnai ir 10. vieta, Zandai 12.
vieta un Agnijai 13. vieta. 

Paēdam pusdienas, un beidzot
var izgulēties. Vakarā, kad tiek sa-
skaitīts komandu vērtējums, mei-
tenes ir priecīgas, jo esam trešajā
vietā aiz Jaunzēlandes un Anglijas.

Nākamajā dienā brīvdiena. Tā
paiet gatavojoties vakara pasāku-
miem. Atraktīvākie piedalās putu
ballītē, kas rada īstu jautrību. Pir-
mais vakara pasākums ir savas
valsts prezentācija. Katrai valstij ir
izveidots stends, kas iepazīstina
pārējos sacensību dalībniekus un

viesus ar savu valsti. Latvijas sten-
dā ir gotiņas, šokolādes konfek-
tes, zefīrs, medus, maize, sukādes
un citi kārumi. Pieaugušie tiek
cienāti ar Rīgas upeņu balzamu –
par to īpašā sajūsmā ir Jaunzēlan-
des treneri.

Tad pienāk laiks komandu
priekšnesumiem. Latvijai jāuzstā-
jas pašās beigās ar 21, numuru,
un dienā izveidotais priekšne-
sums izraisa patiesas ovācijas – jo
mūsējo priekšnesums pie Laura
Reinika dziesmas ”Es skrienu”
patīk visiem.

Nākamajā rītā jāceļas jau pēc
sešiem, jo uz startu jābrauc gandrīz
stunda un pa kalnu ceļu. Karantī-
nas zona šoreiz ir vietējās skolas
pagalmā. Šeit tiek noteipotas potī-
tes ( lai skrienot pa kustīgajiem ak-
meņiem tās nesatraumētu). Starts
900m augstumā virs jūras līmeņa.
Startā par piemiņu no tā paņemu
kādu lielāku čiekuru. Meitenēm
galvenais norādījums – distancē
neriskēt, censties saglabāt trešo
vietu kopvērtējumā.

Kad ar busiņu tieku aizvests no
starta uz finišu, Zanda ar Agniju ir
jau finišējušas, un informators
ziņo, ka Agnija Caune no Latvijas
Grundzāles pamatskolas ir uzrādī-
jusi labāko laiku. Gaidām, kad fi-
nišēs Elīna. Saprotam, ka, lai uzva-
rētu, viņai tūlīt jābūt finišā. Tad jau
kļūst skaidrs, ka arī trešā vieta ne-
sanāks. Redzam, kā Elīna šķērso
ceļu, dodoties uz priekšpēdējo KP.
Pēc brīža arī pēdējais KP ir sa-
sniegts. Finišā Elīnai piektais re-
zultāts, un tāds tas arī saglabājas
līdz visu dalībnieču finišam. Zan-
dai līdz sešiniekam pietrūkst maz-

liet vairāk par minūti. Viņai devītā
vieta. Klāt ir televīzija – meitenes
tiek intervētas un vēlreiz pierādās
tas, ka valodas ir jāmācās cītīgi, jo,
neskatoties uz labām atzīmēm
angļu valodā, praksē nemaz tik
viegli neiet. 

Tad jau arī top skaidrs, ka šajā
dienā Grundzāles pamatskolas
meitenes ir uzvarējušas vidējā dis-
tancē – abu distanču kopvērtējumā
apsteidzot Anglijas skolu. Tomēr
laiks, ko zaudējām Jaunzēlandei
garajā distancē nav atgūstams, un
Grundzāles pamatskolai otrā vieta,
sudraba medaļas un liels skaists
kauss kopvērtējumā. Galvā pazib
doma, kā būtu tad, ja pirmajā sa-
censību dienā nebūtu bijis lielais
nogurums pēc negulētās nakts. Bet
ir tā, kā ir, un esam priecīgi. Vakarā
apbalvošanas ceremonijā ar diplo-
mu par piekto vietu tiek apbalvota
Elīna, un par skolēnu Pasaules
čempioni vidējā distancē tiek kro-
nēta Agnija. Interesanti, ka viņa ir
jaunākā meitene no tām, kas fini-
šēja pirmajā desmitniekā.

Vēl atlikusi pēdējā sacensību
diena. Tā notiek pilsētā Kemir, ko
mēs jokodamies saucam par Ķe-
meriem. Sacensību dalībnieki tiek
salozēti komandās pa trīs tā, lai
tajās būtu dažādu dzimumu un
valstu sportisti. Stundu pirms
starta tiek iedotas pilsētas sprinta
kartes. Dalībnieku uzdevums sa-
plānot distanci tā, lai, individuāli
skrienot, pa visiem kopā atrastu
visus 68 KP un reizē finišētu, dis-
tancē vēl ir trīs KP, kas jāapmeklē
visiem reizē. Tas, protams, sarež-
ģī uzdevumu. Šeit uzvarētāji ir
visi, jo ir iegūti jauni draugi no
citām valstīm, tiek pilnveidotas
pārsvarā angļu valodas prasmes.
Pēc distances visi mainās ar krek-
liņiem un e-pastiem.

Šoreiz piedalās arī treneri. Viņi
startē piecas minūtes aiz skolē-
niem. Man komandā tiek treneris
no Varskas un Beļģijas trenere. Fi-
nišējam 21. vietā 36 treneru ko-
mandu konkurencē.

Elīna kopā ar polieti un angli iz-
cīna 126. vietu.

Zanda kopā ar beļģi un skotu iz-
cīna 149. vietu.

Agnija kopā ar beļģi un poli iz-
cīnīja 155. vietu. Pavisam startē
178 sastādītās komandas.

Vakarā notiek kopvērtējuma
apbalvošana, grandioza noslēguma
ceremonija ar Turku tautas dejām.
Lielais pārsteigums ir neaizmir-
stams salūts.

Nākamajā dienā pirms pusdie-
nām mūs aizved uz Antāliju, kur
iekārtojamies viesnīcā un doda-
mies apskatīt Antāliju. Nākamajā
rītā jau pirms sešiem mūs gaida
autobusi, kas aizved uz lidostu.
Līdz Stambulai aizlidojam bez
problēmām. Tur iekāpšana lidma-
šīnā kavējas stundu. Tad vēl divas
stundas pavadām lidmašīnā gaidot
rindā uz pacelšanos. Izlidojam tad,
kad ir jānolaižas jau Rīgā. Rīgā
pēc bagāžas saņemšanas mūs
gaida pārsteigums, jo sagaidīt mei-
tenes ir ieradušies Grundzāles
orientieristi, meiteņu klasesbiedri
ar OK „Azimuts“ karogu un Agni-
jas tētis. Draugi dāvina meitenēm
rozes. Atceļā atgriežamies Latvijas
īstenībā – pēc pieczvaigžņu vies-
nīcas virtuves labumu baudīšanas,
paēdot veselīgās pārtikas uzņēmu-
mā „Hesburger“. 

Agnija par piemiņu no sava
zelta starta saņem dāvanā no
manis to čiekuru, kuru pacēlu no
zemes tūlīt pēc Agnijas starta.

Nākamais pasaules skolēnu
čempionāts notiks Itālijā pēc di-
viem gadiem. 

28.aprīlī Smiltenes novada
domes priekšsēdētājs svinīgā pie-
ņemšanā Smiltenes novada domē
tikās ar Agniju Cauni, Elīnu Sko-
pāni, Zandu Stabiņu un treneri
Māri Stabiņu, lai apsveiktu treneri,
Agniju ar iegūto zelta medaļu un
komandu ar 2.vietu komandu vēr-
tējumā. Smiltenes novada domes
priekšsēdētājs vēlēja arī turpmāk
labus sasniegumus un panākumus.
„Prieks, ka novada jaunieši iesais-
tās, sporto un iegūst labus rezultā-
tus. Tas, protams, ir arī trenera no-
pelns, jo sasniegumi balstās uz en-
tuziasmu. Paldies par to! Lai arī tur-
pmāk ir entuziasms un izcili sasnie-
gumi”, G.Kukainis.

Ar pārējiem sacensību rezultā-
tiem, splitiem un organizatoru fo-
tografētajām fotogrāfijām var ie-
pazīties šeit:

http://www.isfwsco2015.org/en/

Māris Stabiņš, Grundzāles
pamatskolas sporta skolotājs

Latvijas un Grundzāles pamatskolas vārds izskan pasaulē

9.maijā jau divdesmito reizi Rankā
pulcējās skrējēji no tuvākas un tālākas
apkārtnes. Smiltenes BJSS audzēknis
grundzālietis, Matīss Slikšjānis uzvar
skrējienā Rankas apļi. Skrējiena mēr-
ķis bija noskaidrot labākos skrējējus
piedāvātajās distancēs un vecuma gru-
pās, popularizēt distanču skriešanu,
veicināt veselīgu dzīvesveidu.

Skrējienā piedalījās sportisti no
Rankas, Jaunpiebalgas, Lizuma, Gul-
benes, Druvienas, Balviem, Inešiem,
Beļavas , Kalnienas.   Smiltenes nova-
du pārstāvēja deviņi Grundzāles spor-
tisti. 

Pirmais skrējiena finišu sasniedza
Smiltenes BJSS audzēknis
grundzālietis Matīss Slikšjānis. Viņš
6,9 km garo distanci veica ar rezultātu
24:51, savu tuvāko sekotāju Nauri
Ciekurzi no Rankas pārspējot par
četrām sekundēm. Šie puiši startēja V-
18 grupā, pārspējot arī elites grupas
skrējējus. Ātrākais elites skrējējs Artis
Logins no Balviem uzrādīja rezultātu
24:58. V-40 grupā otrajā vietā Kaspars
Abuls. Viņa rezultāts 27:48. Pie

medaļas savā dzimtajā pusē tika arī
Māris Stabiņš, finišējot 3. vietā grupā
V-50.

Panākumi grundzāliešiem arī uz
pusi īsākajā distancē. V-8 grupā
uzvarēja Matīss Kalniņš. Šī vecuma
meiteņu grupā 3. vieta Kitijai Abulai.
V-12 grupā finišu pirmais sasniedza
Renārs Kļaviņš. 

Visi sportisti, kuri sasniedza finišu,
saņēma šokolādes medaļas. Sacensību
dalībnieki un līdzjutēji varēja degustēt
zupu, kas vārīta pēc Rankas muižkun-
ga receptes. Sešu lielāko komandu
pārstāvji,  tajā skaitā arī Grundzāles
komandas pārstāvis, saņēma balvu no
zemnieku saimniecības „Vecpāpani”.

Kamēr tika apkopoti rezultāti,
dalībnieki klausījās Rankas meiteņu
ansambļa priekšnesumus un vēroja
ielas vingrotāju priekšnesumus. Pēc
tam arī katrs pats varēja izmēģināt
spēkus uz ielas vingrotāju
uzstādītajiem rīkiem.

Māris Stabiņš,
Smiltenes BJSS trener

Matīss Slikšjānis uzvar
skrējienā „Rankas apļi”

8. maijā Slēpošanas un biat-
lona kompleksā „Priekuļi”
notika RJCJD 3. novada no-
daļas orientēšanās biatlona
sacensības. Smiltenes novadu
šajās sacensībās pārstāvēja
divas komandas no Grundzā-
les un viena komanda no
Smiltenes.

Pēc starta dalībniekam bija
jāskrien pa marķējumu 500 m
līdz granātas mešanas mērķī
sektoram, kur meta 5 granā-
tas horizontālā mērķī. Mērķa
izmērs 2X2 m. Attālums līdz
mērķim zēniem 15 m, meite-
nēm 10 m. Par katru netrāpīto
metienu mērķī – sods 2 min. 

Tālāk dalībnieks skrēja pa
marķējumu 500 m uz uguns-
līniju šaušanai ar mazkalibra
šauteni, kur veica 10 šāvie-
nus pa biatlona krītošiem
mērķiem. Attālums 50 m,
mērķis 11 cm. Šaušanu veica

no stāvokļa „guļus”. Pirmos
5 šāvienus veica no atbalsta,
otrus 5 bez atbalsta. Par katru
nesašautu mērķi saņēma sodu
1 min.

Pēc šaušanas dalībnieks
saņēma sporta orientēšanās
karti, kurā iezīmēti kontrol-
punkti to iziešanas secībā.
Orientēšanās distanču aptuve-
nie garumi: meitenēm 3,5 km,
zēniem 4,5 km. Individuāli
uzvarēja dalībnieks, kurš uz-
rādīja ātrāko laiku, veicot visu
maršrutu kopā no starta brīža,
pieskaitot arī visas soda minū-
tes. Dalībnieki sacentās vienā
vecuma grupā 18 gadi un jau-
nāki.

Komandu vērtējumā tika
summētas individuālās vie-
tas. Uzvarēja komanda, kurai
mazākā punktu summa. Da-
lībnieki veica distanci lauku
formā un šņorzābakos.

Individuāli panākumi
mūsu meitenēm. 1. vieta
Smiltenes pārstāvei Pārslai
Kuprišai un 2. vieta Grundzā-
les pirmās komandas dalīb-
niecei Elīnai Skopānei. Olim-
piskajā sešiniekā vēl 4. vieta
Tomam Krumeņam un 5.
vieta Sandim Petrovam. Sa-
vukārt Zandai Stabiņai sestais
rezultāts. 

Komandu vērtējumā div-
padsmit komandu konkurencē
Grundzāles pamatskolas pirmā
komanda (Elīna Skopāne, Il-
gvars Caune, Toms Krumeņš
un Adrians Djačuks) izcīnīja 2.
vietu un Grundzāles pamatsko-
las otrā komanda (Zanda Sta-
biņa, Renārs Akmins, Ronalds
Orniks un Emīls Ozoliņš)  iz-
cīnīja trešo vietu.

Māris Stabiņš, 
Smiltenes BJSS treneris

Novada jaunsargiem  panākumi
orientēšanās biatlonā
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Maijs
8.maijā plkst.18.00 Grundzāles Kultūras namā Mātes dienai veltīts Grundzāles pamatskolas
skolēnu koncerts.

9.maijā plkst.19.00 Bilskas pamatskolas zālē Valkas pagasta amatierteātra izrāde „Viņa ir
īstā, muterīt!”. Ieeja € 1,00.
10.maijā plkst.10.00 Blomes pagasta Jeberlejas estrādē Pavasara Gadatirgus. Koncertā pie-
dalās: Blomes jauniešu deju kolektīvs „Atspēriens”, Bilskas jauniešu deju kolektīvs „Piesi-
tiens” un Raunas deju kopa „Kņopienes”.

15.maijā plkst.18.00 Launkalnes Tautas namā labdarības koncerts „Bērnu prieks”. Labdarības
akcijas „Balta, balta mana sirds” pasākums, ieeja par ziedojumiem.
16.maijā plkst.19.00 Grundzāles Kultūras namā Grundzāles amatierteātra „Cik Jaudas!” pir-
mizrāde K.Higinss, Ž.K. Karjērs „Harolds un Moda”.

16.maijā plkst.22.00 Grundzāles Kultūras namā balle ar grupu „Liepavots”. Ieeja € 3,00.
16.maijā plkst.22:00 Smiltenes novada muzejā „Mēru muiža”, muzeju nakts pasākums „Mē-
nessmeitiņas lasītava”. Petrolejas lampu gaismā kopā lasīsim Raiņa un Aspazijas laika grā-
matas, skatīsimies filmas uz ekrāna, spēlēsim ēnu teātri. Labdarības akcijas „Balta, balta
mana sirds” pasākums, ieeja par ziedojumiem.
20.maijā plkst.13.00 Launkalnes tautas namā tikšanās ar „lāču mammu“ Velgu Vītolu. Inte-
resanti stāsti, attēli, jautājumi un atbildes par Līgatnes dabas parka dzīvniekiem. Laipnīgi ai-
cināti visi!

23.maijā plkst.19.00 Variņu tautas namā Līnijdeju festivāls.

24.maijā plkst.11.00 pie Riņģu dziedamkambara Blomes pagastā Vasarsvētku svinības. Kopā
ar Blomes pagasta dziedošajiem kolektīviem iedziedāsim vasaru. Labdarības akcijas „Balta,
balta mana sirds” pasākums, ieeja par ziedojumiem.
30.maijā plkst.20:00 Palsmanes brīvdabas deju placī vasaras sezonas atklāšanas koncerts
„Ļausimies vasarai“. Ieeja € 2,00.
plkst.22:00 BALLE spēlē grupa „Propellers“. Ieeja € 3,00.
31.maijā no plkst.11.00 Smiltenes pilsētas bērnu rotaļu laukumā, Labdarības akcijas
„Balta, balta mana sirds” noslēguma pasākums.

Jūnijs
1.jūnijā no plkst.12.30 līdz plkst.17.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra Kino zālē animā-
cijas programma bērniem latviešu valodā. Ieeja bezmaksas

Pasākumi Smiltenes novadā
Maija mēnesī

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

Smiltenes novada domes oficiâlâ informâcija: www.smiltene.lv

Smiltenes novada
bibliotēkā

MAIJS
KARAMIŠEVA DZIDRA
(dzim. UZTUPE) ( 1930. 2.
maijā) – nopelniem bagātā
sporta meistare basketbolā,
nopelniem bagātā trenere bas -
ket bolā, pasaules vicečem -
pione, Eiropas čempione un
kausu ieguvēja, apbal vo ta ar
Triju Zvaigžņu ordeņa Goda
zīmi Dzimusi Smiltenē, beigu-
si Smiltenes vidusskolu.
KUNDZIŅŠ KĀRLIS ( 1850.
g. 3. maijā - 1937.g. 18. nov. )-
mācītājs, literāts. No 1880.
gada mācītājs Smiltenē. 1926.
gadā sarakstījis kultūrvēsturis-
ku apcerējumu „Smiltene”.
Apbedīts Smiltenē.
KNOPE ELZA (1925. g. 11.
maijs- 1996. g. 7. aug.) – lite-
ratūrzinātniece, filoloģijas zi-
nātņu kandidāte., filoloģijas
doktore. Dzimusi Bilskas pag.,
beigusi Smiltenes ģimnāziju.
Apbedīta Smiltenes kapos. 
MIESIŅŠ DĀVIS (1885. g.
17.maijs -) – preses pārstāvis.
Dzimis Smiltenes pagasta Kri-
jupos. Mācījies Smiltenes
draudzes skolā.
KRIPĀNS KLEMENTIJS
(1895. g. 19. maijā) –5. Cēsu
kājnieku pulka kaprālis. Lāč-
plēša Kara ordeņa kavalieris.
Latvijas armijā iesaukts 191 9.
g. 9. jūn. Smiltenē.
ROBIŅŠ JĀNIS ĒRIKS
(1895. g. 19. maijs) – agro-
noms, Bulduru dārzkopības vi-
dusskolas direktors. 1940.
gadā strādājis par skolotāju
Smiltenes lauksaimniecības
skolā.
OZOLS KĀRLIS (1885. g.
22. maijs - 1942. g. 26. jūn.) –
Smiltenes pilsētas domnieks,

aktīvi darbojies Smiltenes kop-
darbības organizācijās.
KRIEVIŅŠ GUNĀRS
(1930.g. 24. maijā.) - dzej-
nieks. Mācījies Smiltenes vi-
dusskolā. Dzīvo Smiltenē.
MEDNIS JĀNIS (1910. g. 28.
maijā. – 1997.g. 30.sept.) glez-
notājs. Mācījies Smiltenes vi-
dusskolā.   Smiltenes novada
bibliotēkā
6. maijā 17:00 „Mātes svētība”
– Kornēlijas Apškrūmas dzejas
grāmatas atvēršanas svētki
Smiltenē. Grāmata ilustrēta ar
Birutas Žurovskas akvareļiem
12. maijā „Zināt, izprast un
rast risinājumu – krūts vēža
profilakse”: Informatīva lekci-
ja sievietes veselībai. Tikšanās
ar kampaņas reģionālo vēstnesi
Marutu Vīganti, onkoloģi –
ķīmijterapeiti Tiju Zaļkalni,
ginekoloģi Daci Jēkabsoni
Izstādes:
11.05 – 15.06 Fotoizstāde „Fir-
sta Paula Līvena mūža devums
Smiltenes novadam” (Paulam
Līvenam – 150)
Līdz 15.06 Ineses Birģeles
(Sigulda) eļļas darbu izstāde 
Bērnu apkalpošanas nodaļa

Launkalnes bibliotēka

20.05 plkst. 13:00 Launkalnes
klubā  „Līgatnes dabas taku
iemītnieki”- stāstīs un rādīs
zvērkope Velga Vītola
Par jaunākajām grāmatām un
pasākumiem bibliotēkā skatie-
ties: http://www.smiltenesbib-
lio.blogspot.com/
Par literatūras izstādes un pa-

sākumiem bērnu literatūras no-
daļā:       http://spbbernunoda-
la.blogspot.com/    
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