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Sirsnīgā gaisotnē pasniegtas Smiltenes novada gada balvas sportā

16. janvārī Smiltenes kultūras centra lielajā zālē norisinājās Smiltenes novada
gada balvas sportā svinīgā
apbalvošanas
ceremonija.
Par aizvadītā gada labāko
sportistu tika atzīts profesio-

nālais šosejas riteņbraucējs
Gatis Smukulis, bet balvu
par mūža ieguldījumu saņēma Arnolds Markss.
Jau ceturto gadu pēc kārtas
mēneša garumā ikvienam sporta līdzjutējam bija iespēja bal-

sportistam, par paraugu sportā
un arī par mūža ieguldījumu.
Svinīgā apbalvošanas ceremonija norisinājās Smiltenes
kultūras centra lielajā zālē, pulcējot novada sporta sabiedrību,
kā arī labi zināmas pašmāju
personības. Pasākuma pirmajā daļā tika godināti Smiltenes
sporta skolas audzēkņi, kuri
guvuši valsts un starptautiskā
mēroga panākumus.
Otrajā daļā Smiltenes novada personības godināja gada
balvu ieguvējus. Jauniešu domes pārstāvji pasniedza balvu
par gada sporta notikumu – stadiona rekonstrukciju – Smiltenes novada sporta pārvaldei.
Ilggadējais ceļu būves „8 CBR”
vadītājs un sporta atbalstītājs
Jānis Līkāns pasniedza Matīsot par saviem favorītiem Smil- sam Velpam balvu kā populātenes novada gada balvā sportā. rākajam jaunajam sportistam.
Šogad kopumā tika noteikti la- Zināmās Latvijas mūzikas grubākie un populārākie septiņās pas „Apvedceļš” solists Jānis
dažādās nominācijās. Pirmo Krūmiņš apbalvoja Smiltenes
reizi aptaujas rīkotāji piešķīra novada populārāko komandu –
Vidzemē
„Smiltene/
BJSS” futbola viebalvu populārākajam amatieruPrivātmāja

nību.
Balvu par paraugu sportā
ieguva futbola treneris un reizē
spēlētājs Raimonds Dūmiņš,
kuram to pasniedza ilggadējais
Smiltenes vidusskolas sporta skolotājs Ivars Eislers. Ar
īpašām emocijām tika sveikts
Arnolds Markss, kurš tika godināts par mūža ieguldījumu
Smiltenes novada sportā. Par
gada populārāko amatieri kļuva Agnis Apse, kuru apbalvoja
āra trenažieru laukuma idejas
Blomē
autors AldisPrivātmāja
Krasņickis.
Vakara kulminācija bija gada labākā
sportista godināšana. Smiltenes
novada domes priekšsēdētājs
Gints Kukainis sveica Gati
Smukuli, kura vietā balvu saņēma tēvs Elmārs.
Smiltenes novada sporta
pārvalde un Sports Smiltenē
saka lielu paldies visiem līdzjutējiem, kuri piedalījās balsošanā par populārākajiem un labākajiem sportistiem.
Toms Markss

Piedalies aptujā un
Apkopots iedzīvotāju vērtējums par
bibliotēkas un peldbaseina kompleksa ieceri izsaki savu viedokli par
pašvaldības darbu
Lai noskaidrotu iedzīvotāju bibliotēku un baseinu nevar būvēt
Izvērtējot Metu konkursā ie-

viedokli par bibliotēkas un peldbaseina kompleksa koncepciju un
funkcionalitāti, izvēlēto atrašanās
vietu, ēkas dizainu, Smiltenes novada dome rīkoja aptauju. Ikviens
iedzīvotājs varēja aizpildīt aptaujas anketu un sniegt savu vērtējumu par projekta ideju un realizāciju. Kopā tika aizpildītas 234
aptaujas anketas.
Lielākā daļa respondentu –
203 – atbalsta pašvaldības ieceri par bibliotēkas un peldbaseina
kompleksa izbūvi Smiltenē, norādot, ka smilteniešiem ir nepieciešams šāds komplekss. Savukārt 31
atbildēja, ka neatbalsta, norādot,
ka bibliotēku un baseinu nevar
apvienot vienā ēkā. Iedzīvotāji uzskata, ka ir nepieciešams gan baseins, gan arī jaunas un modernas
bibliotēkas telpas, taču viedokļi
par apvienošanu vienā ēkā atšķiras.
168 respondenti atbildēja, ka
viņus apmierina izstrādātā bibliotēkas un peldbaseina koncepcija
un funkcionalitāte, savukārt 66
atzīmēja, ka neapmierina. Lai gan
iedzīvotāji norādīja, ka atbalsta
šādu ieceri, komentārā raksta, ka
izvēlētā vieta nav piemērota un

vienā ēkā, uzsverot, ka nepieciešama moderna bibliotēka un arī
baseins, kas būtu kā sporta komplekss, ietverot gan sporta zāles,
gan arī SPA.
Lielākā daļa respondentu –
136 – uzskata, ka izvēlētā vieta
ir atbilstoša bibliotēkas un peldbaseina izbūvei. Taču 98 uzskata,
ka vieta nav piemērota, argumentējot skolēnu drošības jautājumu,
kā arī autostāvvietas problēmu
un neērtu piekļuvi. Jautājumā par
bibliotēkas un peldbaseina kompleksa ēkas dizainu 109 norādīja,
ka piedāvātais dizains patīk, 13 –
nepatīk un visvairāk respondentu –
112 – atzīmēja, ka vēlētos redzēt
vēl kādus dizaina variantus un tehniskos risinājumus.
Ņemot vērā iedzīvotāju dažādos viedokļus, ieteikumus un
vēlmi redzēt vēl kādu piedāvājumu baseina un peldbaseina būves dizainam, atrašanās vietai un
funkcionalitātei, Smiltenes novada dome izvērtēs citas iespējamās
bibliotēkas un baseina atrašanās
vietas un rīkos būvniecības ieceres
Metu konkursu, kurā savus piedāvājumus varēs iesniegt ieinteresētie pretendenti.

sniegtos piedāvājumus, tiks īpaši
Cienījamie Smiltenes novada iedzīvotāji, Smiltenes
ņemta vērā racionāla telpu iznovada
domei ir svarīga Jūsu aktīva līdzdalība, lai komantošana, zemas ekspluatācijas
pīgi
plānotu
novada attīstību, tāpēc aicinām no 2015.
izmaksas, tehniskie risinājumi un
gada
5.februāra
līdz 27.februārim piedalīties ikgadējā
kopējās projekta izmaksas.
iedzīvotāju aptaujā, kuras mērķis ir noskaidrot viedokli
Smiltenes novada dome patei- par pašvaldības darbu un sekmēt iedzīvotāju līdzdalību
cas iedzīvotājiem, kuri aizpildīja Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gaaptaujas anketu un izteica savu dam īstenošanā.
Privātmāja Mēros
viedokli un vērtējumu par biblioAptaujā ir ietverti jautājumi, kur aicinām novērtēt
tēkas un peldbaseina būvniecības dažādu tehnisko infrastruktūru (piemēram, par ielu/ceļu,
ieceri. Iedzīvotāju viedoklis ir ļoti ielu apgaismojumu, tūrisma un publisko teritoriju infrasvarīgs un tiks ņemts vērā projekta struktūru, atkritumu apsaimniekošanu, namu apsaimrealizēšanai.
niekošanu u.c.) un iedzīvotāju dzīves vides (izglītības,
Jau vēstījām, ka 2014.gada kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības u.c.) pakalpojumu
29.janvārī pašvaldība lēma par at- pieejamību un kvalitāti pilsētā un pagastos, un kā tie
pakaļpirkuma tiesību izmantošanu mainījušies pēdējā gada laikā. Vēlamies arī noskaidrot
uz nekustamiem īpašumiem Kalē- iedzīvotāju viedokli par svarīgākajiem darbiem, kas pašju iela 7 un Kalēju iela 8 (iesāktā valdībai ir jāveic 2015.gadā pilsētā un pagastos.
peldbaseina būvniecības teritoriAnketu aicinām aizpildīt elektroniski Smiltenes noja), lai atpirktu to no SIA „Water- vada mājas lapā www.smiltene.lv, savukārt drukātā veidā
land” un turpinātu realizēt projek- tās ir pieejamas Smiltenes novada domē un Tūrisma intu ar saviem resursiem. Līdz šim formācijas centrā, pagastu pārvaldēs un citās pašvaldības
brīdim ar nekustamā īpašuma īpaš- iestādēs un „Smiltenes novada domes Vēstīs” (5.lpp).
nieku nav panākta vienošanās par
Aptauja tiek organizēta jau trešo gadu. Tā ir anonīma,
atpakaļpirkuma līguma noslēgša- un iegūtie rezultāti tiks izmantoti un publicēti apkoponu ar domes lēmumā minētajiem tā veidā. Ar tiem varēs iepazīties izdevumā „Smiltenes
nosacījumiem.
novada domes Vēstis”, kā arī novada mājas lapā www.
smiltene.lv sadaļā „Attīstības plānošana”.
Arita Smalkā-Boriseviča,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Piedalies, un veidosim Smiltenes novada
attīstību kopā!
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Smiltenes novada Domes Vēstis

2015. gada 13. februāris

Smiltenes novada Domes lēmumi
2015.gada 19.janvārī notika ārkārtas
domes sēde, kurā tika pieņemti 2 lēmumi, tai skaitā:
1. Noraidīt I.S. iesniegumu par
Smiltenes novada domes deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisijas 2014.
gada 6.oktobra lēmuma Nr.18/2014 apstrīdēšanu, atstājot sākotnējo lēmumu
negrozītu.
2. Deleģēt Smiltenes novada domes priekšsēdētāju Gintu Kukaini kā
Smiltenes novada pašvaldības pārstāvi
Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības
padomes sastāvā.
2015.gada 28.janvārī notika kārtējā
domes sēde, kurā tika pieņemti 72 lēmumi, tai skaitā:
1. Neiznomāt M.D. nekustamā
īpašuma Ozolu iela, kadastra apzīmējums 9415 005 1706, daļu 245 m2 platībā. Atstāt spēkā Smiltenes novada domes norādījumu par žoga nojaukšanu.
Žoga nojaukšanu un ielas sakārtošanu
veikt līdz 2015.gada 1.jūnijam.
2. Apstiprināt saistošo noteikumu
Nr. 1/15 „Grozījumi Smiltenes novada
pašvaldības 2009.gada 20.jūlija saistošos noteikumos Nr. 1/09 „Smiltenes
novada pašvaldības nolikums” projektu.
3. Apstiprināt saistošo noteikumu
Nr. 2/15 „Par kārtību, kādā Smiltenes
novada domes darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus”
projektu (pielikumā).
4. Apstiprināt nolikumu Nr.2
„Grozījums 2009. gada 27.augusta nolikumā „Smiltenes novada bāriņtiesas
nolikums”” (pielikumā).
5. Apstiprināt nolikumu Nr.3
„Grozījums 2010.gada 30.oktobra nolikumā „Par Smiltenes novada domes
apbalvojumiem”” (pielikumā).
6. Grozīt Smiltenes novada Medību koordinācijas komisijas sastāvu un
noteikt, ka komisija darbojas 6 (sešu)
locekļu sastāvā.
7. Atļaut atsavināt vieglo automašīnu „Ford Scorpio” (valsts reģistrācijas
Nr. GH 7907) par brīvu cenu. Noteikt
vieglās automašīnas „Ford Scorpio”,
valsts reģistrācijas Nr. GH 7907, virsbūves Nr.WAUZZZ4AZRN036782, izlaiduma gads 1993, brīvo cenu 450,00 eiro
(četri simti piecdesmit eiro).
8. Sagatavot un iesniegt tiesai pieteikumu par nekustamā īpašuma – ēkas
„Stopiņi” (kadastra apzīmējums 9480
001 0057) atzīšanu par bezmantinieka
mantu un piekrītošu valstij.
9. Iecelt Smiltenes Centra vidusskolas direktores amatā Ilzi Verginu,
personas kods 150769-12260.
10. Apstiprināt Blomes pamatskolas attīstības plānu 2015.-2018.gadam
(pielikumā).
11. Par mēneša amatalgu noteikšanu pirmsskolas izglītības iestādēs un
pirmsskolas grupās pie skolām.
12. Par mērķdotāciju sadali pamata
un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagoģisko darbinieku darba samaksai
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Smiltenes novadā.
13. Par mērķdotāciju sadali pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu
gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pedagoģisko darbinieku darba samaksai
un valsts sociālās apdrošināšanas obli-

gātajām iemaksām Smiltenes novadā.
14. Par mērķdotācijas sadali pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām, izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un
rehabilitācijas centriem un speciālajām
internātskolām bērniem ar fiziskās un
garīgās attīstības traucējumiem.
15. Par mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmām un sporta
skolu pedagogu daļējai darba samaksai
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
16. Par Smiltenes novada izglītības
iestāžu vadītāju un viņu vietnieku amatalgām.
17. Reģistrēt G.N., deklarētā dzīvesvieta: Gaujas ielā 5 – 8, Grundzāles
pagasts, Smiltenes novads, dzīvojamās
telpas izīrēšanas reģistrā vispārējā kārtībā kā personu, kurai nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā.
18. Reģistrēt N.T., deklarētā dzīvesvieta: „Raibaci”, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads, dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrā vispārējā kārtībā
kā personu, kurai nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā.
19. Nodot bezatlīzības lietošanā
sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai „Smiltenes sporta centrs” (reģ.
nr.40008036792, juridiskā adrese: Pils
iela 2, Smiltene, Smiltenes novads, LV4729) Smiltenes pašvaldībai piederošu nekustamā īpašuma „Vecais parks”,
Smiltene, Smiltenes novads, zemes gabala daļu, ar kadastra Nr.9415 002 0198,
400 m2 platībā.
20. Apstiprināt Smiltenes novada
pašvaldības nekustamā īpašuma „Sprīdīši”-1, Grundzāles pagastā, Smiltenes
novadā (kadastra numurs 9458 900
0063), kas sastāv no dzīvokļa īpašuma
ar kopējo platību 41,9 m2, 419/1121 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un no daudzdzīvokļu
mājai piesaistītās zemes (kadastra apzīmējums 9458 006 0061) ar kopējo platību 1,6 ha, 2015.gada 14.janvāra izsoles
rezultātus, saskaņā ar kuriem īpašumu
par 750,00 eiro (septiņi simti piecdesmit
eiro un 00 centi) nosolīja E.Z.
21. Apstiprināt Smiltenes novada
pašvaldības nekustamā īpašuma „Sprīdīši”, Grundzāles pagastā, Smiltenes
novadā (kadastra numurs 9458 506
0002), kas sastāv no palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 9458 006 0061 002,
2015.gada 14.janvāra izsoles rezultātus,
saskaņā ar kuriem īpašumu par 350,00
eiro (trīs simti piecdesmit eiro un 00
centi) nosolīja E.Z.
22. Atzīt par nenotikušu 2014.gada
24.oktobrī (lēmums Nr.16, 15.§.1.8.) apstiprināto pašvaldības nekustamā īpašuma „Ambulance”, Grundzāles pagastā,
Smiltenes novadā, pirmo izsoli, jo izsolei nebija pieteicies neviens dalībnieks.
23. Uzsākt nekustamā īpašuma
„Lejas Brālīši”, Launkanes pagastā,
Smiltenes novadā, kadastra numurs
9470 010 0115, kas sastāv zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 9470
010 0115, 9470 010 0116, 9470 010
0117, atsavināšanas procedūru.
24. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma
„Silva 12”- 10, kas atrodas Silvā, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, nosa-

cīto cenu 415 eiro (četri simti piecpadsmit euro).
25. Atsavināt, pārdodot atklātā
izsolē ar augšupejošu soli, Smiltenes
novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa
īpašumu “Priednieki 2”- 1, Palsmanē,
Palsmanes pagastā, Smiltenes novadā
(kadastra numurs 9474 900 0083), kas
sastāv no atsevišķa četristabu dzīvokļa
ar kopējo platību 151,9 m2, kopīpašuma 15630/30970 domājamās daļas no
daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 9474 004 0310 003) un saimniecības ēkas (kadastra apzīmējums 9474
004 0310 004). Apstiprināt dzīvokļa
īpašuma “Priednieki 2”- 1, Palsmanē,
Palsmanes pagastā, Smiltenes novadā
pirmās izsoles sākuma cenu – 7050,00
euro (septiņi tūkstoši piecdesmit euro).
26. Atsavināt, pārdodot atklātā
izsolē ar augšupejošu soli, Smiltenes
novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa
īpašumu “Imantas”- 2, Mēri, Bilskas
pagastā, Smiltenes novadā (kadastra
numurs 9444 900 0074), kas sastāv no
atsevišķa četristabu dzīvokļa ar kopējo
platību 74,3 m2, kopīpašuma 743/1330
domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un 743/1330 domājamās daļas no
daudzdzīvokļu mājai piesaistītā zemes
gabala (kadastra apzīmējums 9444 010
0263). Apstiprināt dzīvokļa īpašuma
“Imantas”- 2, Mēri, Bilskas pagastā,
Smiltenes novadā pirmās izsoles sākuma cenu, tajā skaitā zemesgabala domājamās daļas cenu – 1000,00 euro (tūkstotis euro), un noteikt, ka nekustamo
īpašumu var iegādāties uz 3 (trīs) gadu
nomaksu.
27. Mainīt nekustamajam īpašumam ”Asarēni” ar kadastra numuru
9458 008 0066, kas sastāv no vienas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
9458 008 0066, nosaukumu no „Asarēni”, Grundzāles pagasts, uz „Veczilakši”, Grundzāles pagasts, Smiltenes
novads.
28. Atļaut sadalīt Variņu pagasta
nekustamā īpašuma „Pakalni”, kadastra
numurs 9490 007 0004, zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 9490 007 0004
divās daļās.
29. Atļaut no Bilskas pagasta nekustamā īpašuma Skolas iela 29, kadastra numurs 9444 003 0047, atdalīt
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
9444 003 0048 3,4 ha platībā, un tai
mainīt nosaukumu no Skolas iela 29 uz
„Lejas Lejnieki”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads.
30. Atļaut sadalīt Variņu pagasta
nekustamā īpašuma „Viesturi”, kadastra
numurs 9490 004 0116, zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 9490 004 0114
divās daļās.
31. Atļaut sadalīt Variņu pagasta
nekustamā īpašuma „Ikšeles”, kadastra
numurs 9490 002 0051, zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 9490 002 0051
divās daļās.
32. Atļaut sadalīt Grundzāles pagasta nekustamā īpašuma „Lejaskades”,
kadastra numurs 9458 008 0008, zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 9458
008 0008 divās daļās.
33. Atļaut sadalīt Variņu pagasta nekustamā īpašuma „Augstkalni 1”,
kadastra numurs 9490 003 0142, zemes

vienību ar kadastra apzīmējumu 9490
003 0142 trijās daļās.
34. Atļaut sadalīt Variņu pagasta
nekustamā īpašuma „Ezerkalns”, kadastra numurs 9490 002 0065, zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 9490
002 0065 četrās daļās.
35. Atļaut no Grundzāles pagasta
nekustamā īpašuma „Veczilakši”, kadastra numurs 9458 008 0065, atdalīt
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
9458 006 0116, 9,3 ha platībā, un zemes
vienību pievienot pie īpašuma „Bisenieki”, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads, kadastra numurs 9458 008 0055,
mainot nosaukumu no „Veczilakši” uz
„Bisenieki”.
36. Atļaut no Variņu pagasta nekustamā īpašuma „Kalnasaujas”, kadastra numurs 9490 003 0135, atdalīt
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
9490 003 0134 2,6 ha platībā, un zemes
vienību pievienot pie īpašuma „Lielsaujas”, Variņu pagasts, Smiltenes novads,
kadastra numurs 9490 003 0009, mainot
nosaukumu no „Kalnasaujas” uz „Lielsaujas”, Variņu pagasts.
37. Apstiprināt zemes ierīcības
projektu „Ezeriņi”, Launkalnes pagasts,
Smiltenes novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 9470 010 0158.
38. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Bilskas pagasta nekustamā īpašuma „Priedītes”, zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 9444 008 0078
6,0 ha platībā no zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz zemi, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
39. Iznomāt J.L. zemes vienības
daļu ar kadastra apzīmējumu - 9446 004
0143 0,2 ha platībā
40. Slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar A.M. par nekustamo īpašumu „Sērmūkšļi”, Smiltenes pagastā,
ar kadastra apzīmējumu 9480 005 0056
0,1969 ha platībā.
41. Iznomāt Z.K. zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu - 94440110099 3
ha platībā bez apbūves tiesībām.
42. Pārtraukt zemes nomas tiesības
S.N. par zemes vienību „Rauzas Kalniņi”, Palsmanes pagastā, kadastra apzīmējums 9474 001 0161 2,2 ha platībā.
43. Iznomāt I.M. zemes vienības
„Centra katlu māja”, kadastra apzīmējums 9474 004 0354, daļu 0,04 ha bez
apbūves tiesībām lauksaimnieciskai ražošanai.
44. Iznomāt D.O. zemes vienības
„Upenieki”, kadastra apzīmējums 9474
004 0213, daļu 1,2 ha bez apbūves tiesībām lauksaimnieciskai ražošanai.
45. Pārtraukt zemes nomas tiesības I.G. par zemes vienību “60” Ilgas,
Smiltenes pagastā, kadastra apzīmējums
9480 005 0310 0,06 ha platībā.
46. Par 2014.gada 29. janvāra lēmuma „Par valsts nekustamo īpašumu
atsavināšanas ierosināšanu un nodošanu
pašvaldības īpašumā” (sēdes protokols
Nr.2 §.16.) grozīšanu.
47. Pieņemti 26 lēmumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanu.
Dina Kaupe,
Kancelejas nodaļas vadītāja
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2015.gada 28. janvārī
		

Apstiprināti
ar Smiltenes novada domes
2015. gada 28. janvāra lēmumu
(protokols Nr.2, 2.§.)

Saistošie noteikumi Nr.1/15
„Grozījumi 2009. gada 20. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1/09
„Smiltenes novada pašvaldības nolikums””
Izdoti pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 1.punktu un 24.pantu
Izdarīt Smiltenes novada domes 2009.gada 20. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1/09
„Smiltenes novada pašvaldības nolikums” (turpmāk - Noteikumi) šādus grozījumus:
1. Papildināt Noteikumus ar 15.8.apakšpunktu šādā redakcijā:
„15.18. biedrība „Vidzemes Futbola centrs”.”.
2. Papildināt Noteikumus ar 17.19.apakšpunktu šādā redakcijā:
„17.19. Medību koordinācijas komisija”.
3. Papildināt Noteikumus ar 17.19.apakšpunktu šādā redakcijā:
„17.20. Komisija darījumu tiesiskuma uzraudzībai ar lauksaimniecības zemi”.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to parakstīšanas.
Smiltenes novada domes priekšsēdētājs 				

Gints Kukainis

Smiltenē

2015. gada 20. janvārī

Paskaidrojuma raksts
Par Smiltenes novada domes saistošo noteikumu projektu
„Grozījumi 2009.gada 20.jūlija Smiltenes novada domes
saistošajos noteikumos Nr.1/09 „Smiltenes novada pašvaldības nolikums”

Pašreizējās situācijas
raksturojums

Pašreiz spēkā esošie saistošie noteikumi Nr.1/09 „Smiltenes
novada pašvaldības nolikums” apstiprināti 2009.gada
20.jūlijā (sēdes protokols Nr.3 1.§), turpmāk tekstā arī Noteikumi. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 24.panta
pirmajai daļai pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi,
kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu
pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus
vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas
jautājumus.

Pašvaldības pārvaldes struktūras aktualizēšana atbilstoši
Saistošo
domes pieņemtajiem lēmumiem.
noteikumu projekta
nepieciešamības
raksturojums, dokumenta
būtība
Īss saistošo noteikumu
projekta satura izklāsts

Atbilstoši domes iepriekš pieņemtajiem lēmumiem:
1. Noteikumi papildināti ar jaunu 15.8. apakšpunktu,
kas nosaka, ka dome ir dalībnieks (biedrs) biedrībā
„Vidzemes Futbola centrs”;
2. Noteikumi papildināti 17.19. un 17.20. apakšpunktiem,
kas nosaka, ka domē ir izveidotas un darbojas attiecīgi
Medību koordinācijas komisija un Komisija darījumu
tiesiskuma uzraudzībai ar lauksaimniecības zemi.

Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz pašvaldības
budžetu

Nav

Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav

Saistošo noteikumu
projekta iespējamā
ietekme uz
administratīvajām
procedūrām

Institūcija, kurā privātpersona var griezties saistošo
noteikumu piemērošanā – Smiltenes novada pašvaldības
administrācijā Dārza ielā 3, Smiltenē.
Saistošo noteikumu izdošana neradīs papildu slogu
administratīvajām procedūrām.
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Pašvaldībā
Informācija par siltumenerģijas
apgādes pakalpojumu tarifu
No 2015. gada 1. marta Smiltenes iedzīvotājiem siltumenerģijas
apgādes pakalpojumu gala tarifs palielināsies – siltumenerģijas apgādes
pakalpojumu gala tarifs apstiprināts
49,77 EUR/MWh apmērā. Neskatoties uz to, ka tarifs Smiltenē pieaug,
tas joprojām ir viens no zemākajiem
siltumenerģijas tarifiem Latvijā.
Smiltenes pilsētas siltumapgādes sistēmas apsaimniekotājs un
siltumenerģijas ražotājs SIA “SM
Energo” informē, ka Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijas
padome apstiprinājusi jaunus siltumenerģijas apgādes pakalpojumu
tarifus.
Saskaņā ar SIA „SM Energo”
vienošanos ar Smiltenes novada
domi apstiprinātais gala tarifs sastāv
no siltumenerģijas ražošanas tarifa
36,29/MWh, kas nav mainījies salīdzinājumā ar iepriekš apstiprināto
tarifu, siltumenerģijas pārvades un
sadales tarifa 11,68/MWh, kā arī
siltumenerģijas tirdzniecības tarifa
1,80 EUR/MWh. SIA “SM Energo”
apstiprina, ka patērētājiem Smiltenes
pilsētā, kuri siltumenerģiju saņem
ar Smiltenes NKUP starpniecību,
siltumenerģijas tirdzniecības tarifu

SIA “SM Energo” nepiemēros līdz
brīdim, kad stāsies spēkā kārtība
par sabiedrisko pakalpojumu tiešu
sniegšanu gala patērētājiem.
SIA „SM Energo” 2014.gada
augustā vērsās Regulatorā ar siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu, jo norēķiniem par siltumenerģiju iepriekš apstiprinātais
tarifs nesedza visas siltumenerģijas
apgādes pakalpojumu izmaksas.
Pēc SIA „SM Energo” diskusijām
ar Smiltenes novada domi siltumapgādes sistēmas apsaimniekotājs un
siltumenerģijas ražotājs jaunā tarifa
aprēķinā samazinājusi rentabilitāti
no iepriekš apstiprinātās 9 % līdz
6,9 %, lai patērētājiem nodrošinātu
iespējami zemāku siltumenerģijas
apgādes tarifu, attiecīgi samazinot
tarifu par 1,58 EUR no sākotnēji iesniegtā tarifa projekta.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) 2014.gada
4.septembrī rīkoja sanāksmi Smiltenes iedzīvotājiem, lai uzklausītu
viedokļus par siltumenerģijas tarifa
izmaiņām.
Arita Smalkā-Boriseviča,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Izmaiņas PII „Pīlādzītis” stāvlaukuma
satiksmes organizācijā
Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis”
stāvlaukumā Rīgas ielā 8a, Smiltenē, ar š.g. 23.janvāri veiktas izmaiņas
stāvlaukuma satiksmes organizācijā.
Izmaiņas veiktas pēc Smiltenes pilsētas PII „Pīlādzītis” vadības un
Iestādes padomes ierosinājuma, lai:
- nodrošinātu bērnudārza „Pīlādzītis” automašīnu stāvlaukuma
izmantošanu atbilstoši plānotajam;
- nodrošinātu maksimālu stāvvietu skaitu bērnudārza darbības laikā;
- veiktu stāvlaukuma ikdienas uzturēšanas darbus, īpaši ziemas periodā;
- organizētu drošu satiksmi stāvlaukumā.
Smiltenes novada dome un PII „Pīlādzītis” aicina ņemt vērā
uzstādītās satiksmes organizēšanas ceļa zīmes.
Informācijai:
* „Ceļu satiksmes noteikumu” 307.17. punkts nosaka, ka stāvvietās, kurās
kopā ar 532.ceļa zīmi „Stāvvieta” uzstādīta papildzīme Nr.833 ”Stāvēšanas
ilgums” … „Vadītājam, kurš novietojis automobili ar šīm zīmēm apzīmētajā
stāvvietā, automobiļa salonā pie priekšējā stikla jānovieto informācija par
laiku, kad transportlīdzeklis novietots stāvvietā.”
* „Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa” 149.10 panta septītajā
daļā par iepriekš minēto normu pārkāpšanu transportlīdzekļa vadītājam
paredzēts konstants sods – trīsdesmit euro apmērā.
Ilze Sausā,
Saimnieciskās darbības nodaļas vadītāja

Pabeigti
būvdarbi Palsmanē
Pabeigti būvdarbi Palsmanē

Normatīvie akti, saskaņā Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punkts
ar kuriem saistošie
un 24.pants
noteikumi sagatavoti
Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām saistībā
ar saistošo noteikumu
projektu

Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā
paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas
sēdē un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.
smiltene.lv saņemto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas
tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut
saistošajos noteikumos.
Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un
iebildumu ievērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības
mājaslapā internetā www.smiltene.lv.
Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.

2014. gada 11. decembrī projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras
2014. gada 11. decembrī projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
attīstība
Smiltenes novada Palsmanes ciemā” nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/
Smiltenes novada Palsmanes ciemā” nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/152/116
CFLA/152/116 ietvaros tika pabeigta būvniecība. Projekta ietvaros tika izietvaros tika pabeigta būvniecība. Projekta ietvaros tika izbūvēti 640,7m ūdens
būvēti
640,7 m ūdens piegādes cauruļvadi, 230,5 m spiedkanalizācijas un
piegādes cauruļvadi, 230,5m spiedkanalizācijas un 2014,5m sadzīves kanalizācijas
2014,5 m sadzīves kanalizācijas cauruļvadi, tika rekonstruētas notekūdeņu
cauruļvadi, tika rekonstruētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un izbūvētas 2
attīrīšanas iekārtas un izbūvētas 2 kanalizācijas sūkņu stacijas.
kanalizācijas sūkņu stacijas.

Būvniecības
kopējās izmaksas: 522 960,91 EUR + PVN.
Būvniecības kopējās izmaksas: 522 960,91 EUR + PVN

SIA Smiltenes NKUP
SIA Smiltenes NKUP
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Abulas lauku partnerības aktivitātes

Šā gada aktivitātes „Abulas lauku
partnerība” uzsāka 14.janvārī ar semināru „LEADER projekti atbalstam mājražošanā un lauku tūrismā” Blomes pagasta viesu mājā „Donas”, kur ar viesu
mājas īpašnieces Ilzes Briedes palīdzību uz diskusiju tika aicināti novada uzņēmēji lauku tūrismā, mājražošanā un
amatniecībā.
„Lauku ceļotājs” projektu vadītāja,
mārketinga speciāliste Elīna Kalēja dalījās ar savu pieredzi, kā interesantāk un
veiksmīgāk pasniegt informāciju tūristiem, cik ļoti svarīgi ir atrast jaunas novitātes un pārsteiguma momentus, kuri
uzrunātu tūristus, liktu pārdomāt un vēlreiz atgriezties jau reizi apmeklētā vietā,
atvedot vēl līdzi citus tūristus. Guvām
informāciju par „Lauku ceļotāja” aktivitātēm un palīdzības iespējām ikvienam
lauku tūrisma uzņēmējam.
Par produkta zīmola nozīmi un pozitīvo pusi stāstīja un savā pieredzē dalījās LLKC speciāliste no Rūjienas Iveta
Bunķe. Rūjienas tautisko brunču rakstu
josla veido vienotu Rūjienas novada zīmolu, ko izvieto uz katra izstrādājuma,
kurš atbilst šī zīmola lietošanas kritērijiem. Tad arī izvērtās diskusija, ka šādu
zīmolu vajadzētu arī Smiltenes novada
mājražotājiem un amatniekiem. Diskusiju turpinājām arī par tām problēmām,
iespējām un izaicinājumiem, kurus būtu
svarīgi iekļaut vietējās attīstības stratēģijā.
Ikviens semināra dalībnieks guva sev
noderīgu informāciju, savukārt, Abulas
lauku partnerībā guva informāciju nā-

kamai vietējās attīstības stratēģijai par
problēmām uzņēmējiem lauku tūrismā,
mājražošanā un amatniecībā.
4.februārī notika Abulas lauku partnerības kopsapulce, kurā apstiprinājām
gada pārskatu, notika pārstāvju sapulces
un projektu vērtēšanas komisijas pārvēlēšana, kā arī Vietējās attīstības stratēģijas izstrādes darba grupas izveide.
Ar jaunajām izmaiņām varat iepazīties
www.abulas.lv
Februārī turpinās aktivitātes –
07.02.15. Palsmanē un 12.02.15. Blomē,
savukārt, martā (datumi tiks precizēti ar
informāciju mājas lapā www.abulas.lv
un www.smiltene.lv ) uz diskusiju par
iespējām un izaicinājumiem, kuri būtu
svarīgi vietējās attīstības stratēģijai,
sarosījušies Variņu pagasta aktīvākie
ļaudis (palīgs organizēšanā ir biedrība
„Lauku iedzīvotāju sadarbības apvienība „Variņi”) un Smiltenes novada ar
sociālo jomu saistītie ļaudis (palīgs organizēšanā nodibinājums „Bērnu brīvā
laika centrs Ligzdiņa”).
Abulas LP mājas lapā ir izveidota
anketa, no kuras informācija būs ļoti noderīga, sagatavojot Abulas lauku partnerības Vietējās attīstības stratēģiju. Lūdzu atrodiet vismaz 5 minūtes no Jūsu
dārgā laika un aizpildiet anketu, viss ir
Jūsu pašu rokās, lai būtu iespēja realizēt
tās idejas un vajadzības, kuras padarītu
dzīves vidi ap Jums pievilcīgāku un interesantāku.
Sveta Rozīte,
biedrības vadītāja

ZAAO: Galvenokārt investēts pakalpojumu
kvalitātē un pieejamības sekmēšanā
iedzīvotājiem

Lai veicinātu 28 pašvaldību un to
iedzīvotāju apmierinātību ar atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanu reģionā, arī pērn SIA ZAAO
(ZAAO) ieguldīja investīcijas jaunās
pārvaldības tehnoloģijās, infrastruktūras
attīstībā un iedzīvotāju izglītošanā. Tādējādi kopā ar pašvaldībām 2014.gadā
veikts nozīmīgs darbs pie ērtākas, pieejamākas un videi draudzīgākas atkritumu
apsaimniekošanas sistēmas.
2014.gadā ZAAO bija vienīgais atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums
Latvijā, kam, saņemot Ilgtspējas indeksa
Sudraba godalgu, Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija pasniedza speciālo balvu „Reģiona spēks” par
ieguldījumu ilgtspējīgas sabiedrības un
reģiona attīstībā.

Savukārt, lai sekmētu iedzīvotāju
videi draudzīgu rīcību, nepieļaujot nelegālu atkritumu izmešanu apkārtējā vidē,
uzsākts un turpinās darbs pie tiešsaistes
līgumu datu bāzes izveides. Šo informāciju izmantos ZAAO darbības teritorijas
pašvaldību policisti, kontrolējot pašvaldību saistošo noteikumu izpildi, proti,
lai katrai mājsaimniecībai būtu noslēgts
līgums par atkritumu apsaimniekošanu.
Piesaistot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļus reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā (RAAC)
„Daibe” pilnveidota infiltrāta attīrīšanas
iekārtu veikstspēja. Šobrīd RAAC „Daibe” notiek pirmās atkritumu krātuves
rekultivācijas darbi, pārklājot to ar māla
kārtu. 2015.gadā prioritāte ir otrreiz izmantojamo materiālu pāršķirošanas līni-

Izmantojot informācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas, aizvadītajā gadā
ZAAO pilnveidojis loģistikas sistēmu,
kas atbild par sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojuma plānošanu, organizēšanu un sniegšanu. Ar jauno tehnoloģiju
un maršrutu optimizācijas palīdzību turpmāk tiks samazināta ietekme uz vidi, jo
būs mazāk noslogoti ceļi, kā arī izplūdes
gāzes mazāk nonāks gaisā.
Pērn lielākā daļa uzņēmuma peļņas
novirzīta iedzīvotāju ērtībām svarīgiem
infrastruktūras pilnveidošanas projektiem. Turpināta pazemes atkritumu konteineru laukumu izbūve daudzdzīvokļu
māju kvartālos Valmierā, Cēsīs un Limbažos. Līdz ar to šobrīd izveidoti vairāk nekā 20 laukumi, bet šogad plānots
projektēt jaunus pazemes konteineru
laukumus Cēsīs, Valmierā, Krimuldā un
Smiltenē. Būtiski, ka pazemes konteineri ir ietilpīgāki par metāla un plastmasas
virszemes konteineriem, līdz ar to retāk
tukšojami, mazāk noslogojot iekšpagalmu ceļus. Turklāt šajos konteineros ir
vēss mikroklimats, kas mazina nepatīkamu smaku veidošanos.
Tāpat ir attīstīta otrreizējai pārstrādei
derīgu materiālu nodošanas infrastruktūra. 2014.gadā atvērti 2 jauni EKO laukumi Apē un Krimuldā. Būtiski, ka iedzīvotāji, kuri iesaistās izlietota iepakojuma
un citu pārstrādei derīgu materiālu nodošanā, samazina savus izdevumus par
nešķirotu sadzīves atkritumu izvešanu,
jo tā saucamos šķirotos atkritumus ir iespēja nodot bez maksas. Izmantojot EKO
laukumus var saņemt arī atlaižu karti,
kura nodrošina atlaidi sadzīves atkritumu
rēķinam. Šā gada sākumā uzsākta darbu
plānošana, lai 2015.gadā EKO laukuma
atvēršanas svētkus varētu svinēt Raunas
novada iedzīvotāji.

jas darbības uzlabošanai, cenšoties piesaistīt ārējo finansējumu.
2014.gadā ZAAO radis iespēju konsultācijas atkritumu apsaimniekošanas
jautājumus sniegt iespējami tuvu klientu
dzīvesvietām. Vairāki EKO laukumi pārveidoti par EKO laukumiem – birojiem.
Šobrīd jaunu atkritumu apsaimniekošanas līgumu noslēgšana, izmaiņu veikšana atkritumu izvešanas grafikos, dažādu
maisu veidu pieteikumi un konsultācijas
ir pieejamas Valmierā, Cēsīs, Limbažos,
Saulkrastos, Balvos, Smiltenē, Valkā un
Apē. Nemainīgi visi klienti var ietaupīt
savu laiku, saziņu ar ZAAO veicot telefoniski, e-pastā vai elektroniskajā klientu
sistēmā uzņēmuma mājas lapā.
Papildus pamatdarbībai, uzņēmums
ar dažādām aktivitātēm un kampaņām
veicinājis sabiedrības izglītošanu, informēšanu un līdzdalību vides kvalitātes
uzlabošanā. Līdz šim strādāts vairāk ar
skolas vecuma bērniem, bet par nākamā
darbības perioda prioritāti noteikta sadarbība ar pēc iespējas dažādām interešu
grupām, tostarp jauniešiem, pieaugušajiem.
ZAAO idejas un to ieviešanu pagājušajā gadā atzinīgi novērtējuši ārvalstu
atkritumu apsaimniekotāji, pēc pieredzes
vērsušās atsevišķas Latvijas pašvaldības.
Veiksmīgi notikusi arī integrētās vadības
sistēmas pārsertifikācija. ZAAO vadībai ļoti būtiskas ir klientu domas, tāpēc
šobrīd tiek apkopoti ikgadējās klientu
aptaujas sniegtie ieteikumi turpmākai
pakalpojumu attīstībai, kuru nav daudz,
jo vairāk nekā 80% no aptaujas dalībniekiem sadarbību ar uzņēmumu vērtē kā
labu.
Zane Leimane,
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību
speciāliste

Smiltenes
novada
Domes
Vēstis
Smiltenes novada
Domes
Vēstis
7

2015. gada 13. februāris
bruāris
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Vēsturiskā Kalnamuižas bruģa otrā dzīve

PilnƯgi
neapmierina

Nav
viedokƺa

ir notikuši neseni zemes darbi. Interesantākie atradumi bija tintnīca (19.gs.), ādā
ietīts dzelzs ķīlis, ķieģeļu un podiņu lauskas, bet izmēros lielākais atradums bija
aptuveni 0,6m augsts un 1,7 m plats laukakmens. Šis akmens ir aplūkojams pie
pils trepēm bruģa malā, bet tā nozīme un
pielietojums netika noskaidrots.
Pavasarī visi Smiltenes novada iedzīvotāji un viesi varēs pilnībā novērtēt
vēsturiskā Kalnamuižas bruģa jauno izskatu. Jaunu izskatu bruģis ir atguvis pilnībā visā ielas garumā no darbnīcām līdz
pat Vidusezeram arī tajā posmā, kur agrāk bija asfalta segums, atjaunoti arī vecie betona balsti un ķēdes. Bruģakmens
ceļa sākumā un vidusposmā izveidotajās
atpūtas vietās pavasarī tiks uzstādīti soliņi. Pilsētas iedzīvotājiem un viesiem būs
iespēja kājām vai ar riteni ātrāk un drošāk apskatīt Smiltenes muižas (pirmssākumi datēti ar 18.gadsmita 60.gadiem)

ProfesionƗlƗ izglƯtƯba
ProfesionƗlƗs ievirzes izglƯtƯba (Mǌzikas, MƗkslas un Sporta
skola)
Interešu izglƯtƯba (pulciƼi, deju kolektƯvi u.c)
MǌžizglƯtƯba (Pieaugušo tƗlƗkizglƯtƯba)
SociƗlƗ palƯdzƯba (pabalsti, dzƯvokƺa jaut. risinƗšana, u.c
Nekustamo Ưpašumu jautƗjumu risinƗšana
Bǌvvaldes sniegtie pakalpojumi
VeselƯbas aprǌpe (SociƗlƗ aprǌpe, poliklƯnika, feldšeru punkti)
BƝrnu tiesƯbu aizsardzƯba

Rudīte Grabovska,
Smiltenes tehnikums
projektu vadītāja

Smiltenes
novada
Dzimtsarakstu
nodaļa
informē

APTAUJAS ANKETA SMILTENES NOVADA IEDZƮVOTƖJIEM

1.Vai Jǌs esat apmierinƗts ar dzƯves kvalitƗti Smiltenes novadƗ? (AtzƯmƝjiet ar „X”)

1 atbilde)

ansambli - Kalnamuižu, kas sevī ietver
muižas ēku, parku, zirgu stalli, klētis,
kalpu mājas, kūtis, ledus pagrabu, siera
namiņu, strūklaku, dīķi u.c. palīgēkas.
Pateicamies par pacietību Kalnamuižas teritorijas iedzīvotājiem, kuriem šī
būvniecība sarežģīja un lika mainīt ikdienas ieradumus. Atliek tikai vēlēties,
lai ceļš kalpotu ilgi un kļūtu par regulāru
amatnieku un pilsētnieku satikšanās vietu un par nozīmīgu objektu Kalnamuižas
un Smiltenes novada dzīvē.
Smiltenes tehnikuma Lauku atbalsta dienesta projekts tika īstenots „Smiltenes muižas bruģa rekonstrukcija”
(projekta iesnieguma Nr. 13-09-L32300000012) ES ELFLA pasākuma „Lauku
mantojuma saglabāšana un atjaunošana”
ietvaros.

DrƯzƗk
neapmierina

$

2. Lǌdzu, novƝrtƝjiet, kƗda ir šo pakalpojumu un jomu KVALITƖTE un PIEEJAMƮBA Jǌsu
pilsƝtƗ/pagastƗ? (AtzƯmƝjiet ar „X”)
PilnƯgi
DrƯzƗk
DrƯzƗk
TEHNISKƖ INFRASTRUKTǋRA UN
apmierina
apmierina
neapmierina
PAKALPOJUMI

Smiltenes pilsƝtƗ
Bilskas pagastƗ
Blomes pagastƗ
Brantu pagastƗ
GrundzƗles pagastƗ
Launkalnes pagastƗ
Palsmanes pagastƗ
VariƼu pagastƗ
Smiltenes pagastƗ
Citur (lǌdzu, miniet)

Vasarā jau plašsaziņas līdzekļos izskanēja, ka Kalnamuižā ir uzsākti muižas
vēsturiskā bruģa rekonstrukcijas darbi.
Neskatoties uz daudzveidīgo un būvniecībai ne tik labvēlīgo laika apstākļu
maiņu, 2014.gada 12.decembrī Smiltenes tehnikums un piegādātāju apvienība

PilnƯgi
neapmierina

.

Nav
viedokƺa

SIA „Ceļinieks 2010” un SIA „Ceļinieks
01” parakstīja savstarpējo pieņemšanas un nodošanas aktu par Kalnamuižas
vēsturiskā bruģa rekonstrukcijas darbu
pabeigšanu. Šobrīd tiek sagatavoti pēdējie dokumenti iesniegšanai būvvaldē, lai
bruģis tiktu nodots ekspluatācijā.
Lai saglabātu vēsturisko bruģi, ceļa
segums ir veidots no demontētajiem
akmeņiem. Tas bija liels izaicinājums
bruģa licējiem, jo katrs akmens tika izņemts un pēc jauna konstruktīvā seguma
izveides atlikts atpakaļ tam piemērotā
vietā. Visa bruģa seguma atjaunošana
pilnībā ir roku darbs, kas prasīja daudz
ilgāku laiku nekā sākumā bija plānots.
Bruģa atjaunošanas laikā arheoloģisko
uzraudzību veica arheoloģe Madara Petrova. Diemžēl, atsedzot augsni, nekas
nozīmīgs netika atrasts. Kā liecina atklātās padomju laikā ievilktās kanalizācijas
trubas un drenāžas, šajā teritorijā tomēr

DrƯzƗk
apmierina
PilnƯgi
apmierina

Nav viedokƺa

Smiltenes pilsƝtƗ
Bilskas pagastƗ
Blomes pagastƗ
Brantu pagastƗ
GrundzƗles pagastƗ
Launkalnes pagastƗ
Palsmanes pagastƗ
VariƼu pagastƗ
Smiltenes pagastƗ
Citur (lǌdzu, miniet)

AttƯstƯbas plƗnu vai bǌvniecƯbas ieceru sabiedriskƗs
apspriešanas organizƝšana
GƗjƝjiem un velobraucƝjiem domƗtu ielu infrastruktǌra
Ielu/ceƺu infrastruktǌra pilsƝtƗ
Ielu/ceƺu infrastruktǌra pagastos
Ielu apgaismojums
Tǌrisma infrastruktǌra
Atkritumu apsaimniekošana (t.sk. eko punkti, eko laukums)
Publisko teritoriju labiekƗrtojums (parki, apstƗdƯjumi, dabas
aizsargƗjamƗs teritorijas un to infrastruktǌra)
Publisko ǌdeƼu izmantošana
CentrƗlƗ siltumapgƗde
KanalizƗcija un ǌdensapgƗde
KapsƝtu saimniecƯba
Namu apsaimniekošanas pakalpojumi (SIA „Smiltenes NKUP”)
(lǌdzu, norƗdiet)

.

Jǌsu vecums:
lƯdz 18
18 – 25
26 – 35
36 – 45
46 – 55
56 – 65
66 un vairƗk

Sieviete
VƯrietis

DrƯzƗk apmierinƗts

PilnƯgi apmierinƗts

DrƯzƗk apmierinƗts

PilnƯgi apmierinƗts

1.Vai Jǌs esat apmierinƗts ar dzƯves kvalitƗti Smiltenes novadƗ? (AtzƯmƝjiet ar „X”)
DrƯzƗk neapmierinƗts

Nav viedokƺa

PilnƯgi neapmierinƗts

Pirmsskolas izglƯtƯba
PamatizglƯtƯba un vidƝjƗ izglƯtƯba

PilnƯgi neapmierinƗts

DrƯzƗk neapmierinƗts

PilnƯgi
apmierina

Jǌsu vecums:
lƯdz 18
18 – 25
26 – 35
36 – 45
46 – 55
56 – 65
66 un vairƗk

IEDZƮVOTƖJU DZƮVES VIDE

1 atbilde)

ProfesionƗlƗ izglƯtƯba
ProfesionƗlƗs ievirzes izglƯtƯba (Mǌzikas, MƗkslas un Sporta
skola)
Interešu izglƯtƯba (pulciƼi, deju kolektƯvi u.c)
MǌžizglƯtƯba (Pieaugušo tƗlƗkizglƯtƯba)
SociƗlƗ palƯdzƯba (pabalsti, dzƯvokƺa jaut. risinƗšana, u.c
Nekustamo Ưpašumu jautƗjumu risinƗšana
Bǌvvaldes sniegtie pakalpojumi
VeselƯbas aprǌpe (SociƗlƗ aprǌpe, poliklƯnika, feldšeru punkti)
BƝrnu tiesƯbu aizsardzƯba

AugstƗkƗ
Pamata
MƗcos skolƗ
VidƝjƗ
StudƝju
VidƝjƗ speciƗlƗ
Jǌsu nodarbošanƗs: (IespƝjama tikai 1 atbilde)
SkolƝns
PensionƗrs
Students
PrivƗta uzƼƝmuma darbinieks
UzƼƝmƝjs
Valsts, pašv. iestƗdes darbinieks
MƗjsaimniece
PašnodarbinƗta persona
Bezdarbnieks
Cits variants

AttƯstƯbas plƗnu vai bǌvniecƯbas ieceru sabiedriskƗs
apspriešanas organizƝšana
GƗjƝjiem un velobraucƝjiem domƗtu ielu infrastruktǌra
Ielu/ceƺu infrastruktǌra pilsƝtƗ
Ielu/ceƺu infrastruktǌra pagastos
Ielu apgaismojums
Tǌrisma infrastruktǌra
Atkritumu apsaimniekošana (t.sk. eko punkti, eko laukums)
Publisko teritoriju labiekƗrtojums (parki, apstƗdƯjumi, dabas
aizsargƗjamƗs teritorijas un to infrastruktǌra)
Publisko ǌdeƼu izmantošana
CentrƗlƗ siltumapgƗde
KanalizƗcija un ǌdensapgƗde
KapsƝtu saimniecƯba
Namu apsaimniekošanas pakalpojumi (SIA „Smiltenes NKUP”)

(lǌdzu, norƗdiet)

Jǌsu dzƯvesvieta atrodas: (IespƝjama tikai

IEDZƮVOTƖJU DZƮVES VIDE

Sieviete
VƯrietis

Dati par respondentu

Jǌsu izglƯtƯba: (IespƝjama tikai 1 atbilde)

2. Lǌdzu, novƝrtƝjiet, kƗda ir šo pakalpojumu un jomu KVALITƖTE un PIEEJAMƮBA Jǌsu
pilsƝtƗ/pagastƗ? (AtzƯmƝjiet ar „X”)
PilnƯgi
DrƯzƗk
DrƯzƗk
TEHNISKƖ INFRASTRUKTǋRA UN
apmierina
apmierina
neapmierina
PAKALPOJUMI

2. Lǌdzu, novƝrtƝjiet, kƗda ir šo pakalpojumu un jomu KVALITƖ
pilsƝtƗ/pagastƗ? (AtzƯmƝjiet ar „X”)
PilnƯgi
TEHNISKƖ INFRASTRUKTǋRA UN
apmierina
PAKALPOJUMI
AttƯstƯbas plƗnu vai bǌvniecƯbas ieceru sabiedriskƗs
apspriešanas organizƝšana
GƗjƝjiem un velobraucƝjiem domƗtu ielu infrastruktǌra
Ielu/ceƺu infrastruktǌra pilsƝtƗ
Ielu/ceƺu infrastruktǌra pagastos
Ielu apgaismojums
Tǌrisma infrastruktǌra
Atkritumu apsaimniekošana (t.sk. eko punkti, eko laukums)
Publisko teritoriju labiekƗrtojums (parki, apstƗdƯjumi, dabas
aizsargƗjamƗs teritorijas un to infrastruktǌra)
Publisko ǌdeƼu izmantošana
CentrƗlƗ siltumapgƗde
KanalizƗcija un ǌdensapgƗde
KapsƝtu saimniecƯba
Namu apsaimniekošanas pakalpojumi (SIA „Smiltenes NKUP”)

$

AugstƗkƗ
Pamata
MƗcos skolƗ
VidƝjƗ
StudƝju
VidƝjƗ speciƗlƗ
Jǌsu nodarbošanƗs: (IespƝjama tikai 1 atbilde)
SkolƝns
PensionƗrs
Students
PrivƗta uzƼƝmuma darbinieks
UzƼƝmƝjs
Valsts, pašv. iestƗdes darbinieks
MƗjsaimniece
PašnodarbinƗta persona
Bezdarbnieks
Cits variants

Jǌsu dzimums:

Pirmsskolas izglƯtƯba
PamatizglƯtƯba un vidƝjƗ izglƯtƯba

.

CienƯjamais SMILTENES novada iedzƯvotƗj!
Smiltenes novada dome aicina iedzƯvotƗjus no 2015.gada 3.lƯdz 27.februƗrim piedalƯties aptaujƗ, kuras mƝrƷis ir
noskaidrot iedzƯvotƗju viedokli par pašvaldƯbas darbu un sekmƝt iedzƯvotƗju lƯdzdalƯbu Smiltenes novada attƯstƯbas
programmas 2012.-2018.gadam ƯstenošanƗ.
Aptauja ir anonƯma, un iegǌtie rezultƗti tiks izmantoti un publicƝti apkopotƗ veidƗ. Ar tiem varƝs iepazƯties
izdevumƗ „Smiltenes novada domes VƝstis”, kƗ arƯ interneta portƗlƗ www.smiltene.lv sadaƺƗ „AttƯstƯbas
plƗnošana”.

.

PilnƯgi
neapmierina

Nav
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DrƯzƗk apmierinƗts

PilnƯgi apmierinƗts

DrƯzƗk neapmierinƗts
PilnƯgi neapmierinƗts

Nav viedokƺa

1.Vai Jǌs esat apmierinƗts ar dzƯves kvalitƗti Smiltenes novadƗ? (At
Jǌsu vecums:
lƯdz 18
18 – 25
26 – 35
36 – 45
46 – 55
56 – 65
66 un vairƗk

.

Pirmsskolas izglƯtƯba
PamatizglƯtƯba un vidƝjƗ izglƯtƯba

Sieviete
VƯrietis

(lǌdzu, norƗdiet)

AugstƗkƗ
Pamata
MƗcos skolƗ
VidƝjƗ
StudƝju
VidƝjƗ speciƗlƗ
Jǌsu nodarbošanƗs: (IespƝjama tikai 1 atbilde)
SkolƝns
PensionƗrs
Students
PrivƗta uzƼƝmuma darbinieks
UzƼƝmƝjs
Valsts, pašv. iestƗdes darbinieks
MƗjsaimniece
PašnodarbinƗta persona
Bezdarbnieks
Cits variants

IEDZƮVOTƖJU DZƮVES VIDE

Jǌsu dzimums:

Jǌsu izglƯtƯba: (IespƝjama tikai 1 atbilde)

Dati par respondentu

ProfesionƗlƗ izglƯtƯba
ProfesionƗlƗs ievirzes izglƯtƯba (Mǌzikas, MƗkslas un Sporta
skola)
Interešu izglƯtƯba (pulciƼi, deju kolektƯvi u.c)
MǌžizglƯtƯba (Pieaugušo tƗlƗkizglƯtƯba)
SociƗlƗ palƯdzƯba (pabalsti, dzƯvokƺa jaut. risinƗšana, u.c
Nekustamo Ưpašumu jautƗjumu risinƗšana
Bǌvvaldes sniegtie pakalpojumi
VeselƯbas aprǌpe (SociƗlƗ aprǌpe, poliklƯnika, feldšeru punkti)
BƝrnu tiesƯbu aizsardzƯba

PilnƯgi
apmierina

DrƯzƗk
apmierina

DrƯzƗk
neapmierina

PilnƯgi
neapmierina
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viedokƺa

Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļā janvāra mēnesī reģistrēti 6 jaundzimušie
– Elīna– Brantu pagastā, Ralfs
– Launkalnes pagastā, Madars
Monvīds – Palsmanes pagastā,
Tīna, Artuss Gabriels – Smiltenes pagastā, Rihards – Smiltenes pilsētā. Vecākiem sastāvot
laulībā piedzimis viens bērns, 5
bērniem atzīta paternitāte.
Janvāra mēnesī nodaļā reģistrēti 5 miršanas gadījumi.
Miršanas apliecības izsniegtas
5 sievietēm. Mirušas 2 – Smiltenes pilsētas iedzīvotājas un
1 – Grundzāles, Smiltenes un
Drustu pagasta iedzīvotāja.
Dace Ērģele,
Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja

Informācija par
Būvvaldes un
Nekustamo
īpašumu nodaļas
atrašanās vietu
Informējam, ka Smiltenes
novada domes Būvvalde un
Nekustamo īpašumu nodaļa no
6.februāra būs Dārza ielā 11
(SEB bankas ēka), otrajā stāvā
(ieeja no ēkas gala).
Būvvaldes pieņemšanas laikipirmdienās plkst.10.00-12.00,
13.00-15.00;
ceturtdienās plkst.13.00-17.00;
piektdienās plkst.10.00-12.00,
13.00-15.00.
Tel. 26342707.
Nekustamo
īpašumu
nodaļas
pieņemšanas
laiki – pirmdien un ceturtdien
plkst.8.00-12.00; 13.00-17.00.

Atvainojamies par
sagādātajām neērtībām!

CienƯjamais SMILTENES novada iedzƯvotƗj!
Smiltenes novada dome aicina iedzƯvotƗjus no 2015.gada 3.lƯdz 27.feb
noskaidrot iedzƯvotƗju viedokli par pašvaldƯbas darbu un sekmƝt iedzƯv
programmas 2012.-2018.gadam ƯstenošanƗ.
Aptauja ir anonƯma, un iegǌtie rezultƗti tiks izmantoti un publicƝti
izdevumƗ „Smiltenes novada domes VƝstis”, kƗ arƯ interneta po
plƗnošana”.

$

APTAUJAS ANKETA SMILTENES NO
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2015. g
2015. gada 13. februāris
Smiltenes
novada
Domes Vēstis
Smiltenes
Domes
Vēstis
8 novada

Kultūra, tūrisms
Pie Smiltenes
evaņģēliski
luteriskās
baznīcas
uzstādīti jauni
informācijas
stendi

Februāris solās būt darbīgs. Smiltenes novadā sākušās izglītības iestāžu
deju kolektīvu 1. kārtas atlases skates,
kurās tiek izdejots XI Latvijas skolu
jaunatnes Dziesmu un deju svētku repertuārs. Šobrīd uzmanība vērsta uz
deju tehnisko zīmējumu un tā izpildi,
kā arī novērtēts katra kolektīva vizuālais ietērps – tautas tērpu kārtība un atbilstība katra dejotāja augumam.
Februārī plānoti arī divu deju kolektīvu kopmēģinājumi. 6. februārī Smiltenes tehnikuma zālē no plkst.12.00
dejas pilnveidoja deju horeogrāfe Arta
Slica, un 20. februārī Sporta skolas zālē
kopmēģinājumu vadīs horeogrāfe Inga
Pulmane.

PilnƯgi
neapmierina
DrƯzƗk
neapmierina
DrƯzƗk
apmierina

$

Nav
viedokƺa

14. janvārī pie Smiltenes
evaņģēliski luteriskās baznīcas tika uzstādīti trīs jauni
informācijas stendi. Ņemot
vērā, ka Smilteni apmeklē arī
tūristi, kuri galvenokārt ceļo
individuāli, šādu stendu izvietošana pie baznīcas palīdzētu
uzzināt vairāk par šo vietu,
kā arī laikiem, kad baznīca ir
atvērta vai nav pieejama apmeklētājiem.

IEDZƮVOTƖJU DZƮVES VIDE

Kultǌras nozares un pasƗkumu organizƝšana
BibliotƝku sniegtie pakalpojumi un pieejamƯba
Sporta nozares un pasƗkumu organizƝšana
SabiedriskƗs kƗrtƯbas nodrošinƗšana (PašvaldƯbas policija)
Sabiedriskais transports (SkolƝnu pƗrvadƗjumi)
CivilƗs aizsardzƯbas pasƗkumu nodrošinƗšana
Atbalsts uzƼƝmƝjdarbƯbai, nodarbinƗtƯbas veicinƗšana
Ainavas vizuƗli estƝtiskais novƝrtƝjums
Vides stƗvokƺa (ǌdens, gruntsǌdens, troksnis, gaiss, u.c.)
novƝrtƝjums

PilnƯgi
apmierina

DrƯzƗk
apmierina

Papildus Dziesmu svētku II programmas repertuāra sagatavošanai
BJIIC deju kolektīvs “Dadzīši” un Kultūras Centra deju kolektīvs “Dadži”
gatavo dejas, ar kurām piedalīsies Agra
Daņiļēviča deju studijas “Dzirnas” 30
gadu jubilejas koncertā “1 un KOPĀ”,
kas notiks 12. februārī Arēnā “Rīga”.
Koncerts solās būt vērienīgs ar Latvijā
pazīstamu solistu, komponistu un mūzikas grupu piedalīšanos.
Lai radošām veiksmēm piepildīts
februāra mēnesis!
Inga Sīmane,
Smiltenes novada koordinatore
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meklējami 1370. gadā, kad bruņinieku pils centrā (Kalnamuižā) uzcēla kapelu un dibināja
draudzi. Šis gads arī ir saglabājies baznīcas draudzes senajā
zīmogā. Stendi pamatā izgatavoti no metāla konstrukcijas,
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PALDIES JUMS PAR ATVƜLƜTO LAIKU APTAUJAS ANKETAS AIZPILDƮŠANAI!
DƗrza ielƗ 3, SmiltenƝ, LV-4729.
sadaƺƗ ATTƮSTƮBA

PALDIES JUMS PAR ATVƜLƜTO LAIKU APTAUJAS ANKETAS AIZPILDƮŠANAI!
Anketas
iesniegt
lƯdz DƗrza
27.02.2015.
Smiltenes
Anketas lǌdzam iesniegt lƯdz 27.02.2015. Smiltenes novada pagastu
pƗrvaldƝs lǌdzam
vai Smiltenes
novada domƝ,
ielƗ 3, SmiltenƝ,
LV-4729. novada pagastu pƗrvaldƝs vai Smiltenes novada domƝ,
Aptaujas rezultƗtu apkopojums bǌs pieejams Smiltenes novada mƗjas lapas
www.smiltene.lv
sadaƺƗ
ATTƮSTƮBA bǌs pieejams Smiltenes novada mƗjas lapas www.smiltene.lv
Aptaujas
rezultƗtu
apkopojums

$

zƯvokƺa jaut. risinƗšana, u.c
u risinƗšana
mi
rǌpe, poliklƯnika, feldšeru punkti)

PilnƯgi
apmierina

$

$

KapsƝtu saimniecƯba
Namu apsaimniekošanas pakalpojumi (SIA „Smiltenes NKUP”)

Smiltenes novada dejotāji gatavojas Svētkiem!

Smiltenes novada Domes Vēstis

2015.
gada 13. februāris
gada 13.
februāris

7

Smiltenes novads piedalījās
starptautiskajā tūrisma izstādē - gadatirgū „BALTTOUR”
No 6. līdz 8.februārim Smiltenes noizstādēs nav iespējams izmērīt atdevi, bet
vads kopā ar Apes un Raunas novadu
ir prieks, ja varam klātienē tikties ar potenciālajiem novada tūristiem un sniegt
piedalījās starptautiskajā tūrisma izstādē-gadatirgū „BALTTOUR - 2015” Rīgā,
pēc iespējas plašāku informāciju par dažādām atpūtas iespējām novadā un kaiĶīpsalā. Smiltenes novads kopā ar Apes
miņos, norāda S.Veismane.
un Raunas novadu izstrādāja vienotu
Jāatzīmē, ka svētdien, 8.februāris,
stendu.
bija aktīva darbošanās ne tikai „VidzeŠis bija pirmais gads, kad Smiltenes
mes šosejas pieturas” stendā, bet arī uz
novads piedalījās Starptautiskajā tūrisma
lielās skatuves, kur ar 30 minūšu garu
izstādē „Balttour 2015” kopā ar kaimiņu
koncertprogrammu vadītājas Māras Lejas
– Apes un Raunas novadiem. Ideja par
un Dagmāras Lejas vadībā Smiltenes nokopīgu dalību izstādē radās jau iepriekšējā gadā. Ideja pamazām tika attīsta, un ir
vadu pārstāvēja Smiltenes Kultūras centra tautas deju kolektīvs “Dadži” un Smilrezultāts – visu trīs novadu kopīgais piedāvājums. Vienojošais visiem novadiem
tenes BJIIC tautas deju kolektīvs “Dadzīši”. Programmā bija dejas gan no Skolu
ir Vidzemes šoseja, tāpēc ir nosaukums –
jaunatnes deju svētku repertuāra, gan no
„Vidzemes šosejas pieturas”. Apvienoties
deju izrādes “No zobena saule lēca”, gan
kopīgā stendā ir bijis pareizs lēmums, jo
kā pierādījās izstādes laikā, cilvēki ceļo
sēja konkrēti piedāvājumi. Vieni intere- pašu iestudētas un iemīļotas dejas.
sīta un atzīta.
Jau šīs nedēļas vidū Smiltenes novaun vēlas aptvert pēc iespējas plašāku reSmiltenes novada Tūrisma informā- sējās vairāk par aktīvās atpūtas iespējām,
ģionu.
da
TIC
tūrisma speciālists Modris Apsītis
cijas centra vadītāja Sanda Veismane: citi par iespējām apmeklēt lauku saimnieIkviens, kurš ceļo, vēlas piestāt kādā
dosies
uz
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IEDZƮVOTƖJIEM
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tūrisma asociāciju un citiem
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SMILTENES
novada
iedzƯvotƗj!
stādes apmeklētāju bija krietni mazāk. gan produkcijas iegāde. Tāpat daudzi,
veidota kopīga tūrisma karte, kur katrs
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tūrisma
centruir kolēģiem pieSmiltenes
novada
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aicina
iedzƯvotƗjus
no
2015.gada
3.lƯdz
27.februƗrim
piedalƯties
aptaujƗ,
kuras
mƝrƷis
Grūti spriest, vai apmeklējuma iemes- baudot sarūpētos našķus, vēlējās tos pat
dalītos
tūrisma
izstādē
„Tourest 2015” un
atbilstoši savām interesēm var atrast pienoskaidrot
iedzƯvotƗjubija
viedokli
parlabie
pašvaldƯbas
darbu un sekmƝt
iedzƯvotƗju
Jāatzīmē,
ka bija arīlƯdzdalƯbu
ģimenes Smiltenes novada attƯstƯbas
lam noteicošais
ne visai
laika iegādāties.
mērotu piedāvājumu. Kartē iekļautas tūprezentētu
tūrisma
iespējas
Smiltenē un
programmas
ƯstenošanƗ.
apstākļi 2012.-2018.gadam
vai ieejas biļešu cenas,
vai mo- ar bērniem, kam vasarā aktuāli doties uz
risma vietas, piemēram, gardēžu pieturas,
tās
apkārtnē.
Aptauja
ir anonƯma,
rezultƗtiintiks apskates
izmantotisaimniecībām,
un publicƝti izbaudīt
apkopotƗ
veidƗ. Ar tiem varƝs iepazƯties
piedzīdernais
laikmets, un
kad iegǌtie
daudzi izmanto
amata prasmju pieturas, piedzīvojumu
izdevumƗ
„Smiltenes
novada
domes
VƝstis”,
kƗ
arƯ
interneta
portƗlƗ
www.smiltene.lv
sadaƺƗ „AttƯstƯbas
terneta sniegtās iespējas, lai atrastu sev vojuma un azarta garu. Kopumā vērtējot
Arita Smalkā-Boriseviča,
pieturas, dabas pieturas un vēl daudz kas
plƗnošana”.
piemērotu piedāvājumu, bet ir prieks, ka pieprasījumu, varu teikt, ka mums ir ko
Sabiedrisko attiecību speciāliste
cits. Karte izstādes laikā bija ļoti pieprastendā vērsās cilvēki, kam tiešām intere- piedāvāt katrai mērķa grupai”. Ar dalību
Dati par respondentu

Izstrādāta jauna velomaršruta karte
„Apriteņo Smiltenes ezerus”
Jǌsu dzimums:

Jǌsu izglƯtƯba: (IespƝjama tikai 1 atbilde)

Sieviete
VƯrietis

„Balttour 2015” iesācies
veiksmes stāsts...

AugstƗkƗ
Pamata
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VidƝjƗ
StudƝju
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(“Tour
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lƯdz 18
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no trīs dažāda garuma
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26 – 35
UzƼƝmƝjs
Valsts, pašv. iestƗdes darbinieks
un sarežģītības pakāpes
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neapmierina
neapmierina
viedokƺa
veida velomaršruts, kas lielākoties ved pa ku, dižo Cērtenes
pilskalnu
un
daudziem
PAKALPOJUMI
novadu
pārstāvēja
Smiltenes
tehnilinārijas
jomā,
kā
arī
mācīties
izmantot
labas kvalitātes grants un meža ceļiem,
mazākiem
dabas
objektiem.
AttƯstƯbas plƗnu vai bǌvniecƯbas ieceru sabiedriskƗs
bet mazākajā daļā klāts ar asfalta segumu.
šis maršruts tiks marķēts un kuma viesnīcu pakalpojumu 3. kur- ikdienā skolā sniegtās zināšanas par
apspriešanasPavasarī
organizƝšana
Piemērots braukšanai laikā no maija GƗjƝjiem
līdz tajā
uzstādīti arīdomƗtu
informācijas
stendi pie sa audzēknes Airita Ribakova un Jo- veiksmīgu uzņēmējdarbību. Par izciun tiks
velobraucƝjiem
ielu infrastruktǌra
Ielu/ceƺuobjektiem.
infrastruktǌra
pilsƝtƗ
oktobrim. Šis ir vietējas nozīmes veloTāpat
tuvākajā laikā būs pieeja- lanta Miezīte. Skolā abas atgriezušās lajiem kulinārijas brīnumdarbiem, ar
kuriem turpmāk daudziem asociēsies
Ielu/ceƺuma
infrastruktǌra
pagastos
maršruts, un Vidzemes tūrisma asociācija
maršruta GPS
versija lejupielādei www. ar negaidītiem panākumiem.
Smiltenieši izstādē šogad darbojās Smiltene, visvairāk jāpateicas SmilIelu apgaismojums
pēc Smiltenes novada tūrisma informācismiltene.lv/turisms sadaļā „Maršruti”.
kopā ar Apes un Raunas novada pār- tenes tehnikuma ēdienu gatavošanas
jas centra iesnieguma tam piešķīrusi Tǌrisma
mar- infrastruktǌra
Sanda
Veismane,
stāvjiem, par vienojošo izvēloties Vi- pasniedzējām Vitai Auderei un Inesei
Atkritumu apsaimniekošana (t.sk. eko
punkti,
eko laukums)
ķējuma numuru 115. Velomaršruts nelielā
Smiltenes novada
TIC
vadītāja dabas
dzemes šoseju. Tūristi stendā „Vidze- Veidemanei, kuru vadībā top minētā
Publisko teritoriju labiekƗrtojums
(parki,
apstƗdƯjumi,
posmā pārklājas ar nacionālās nozīmes
mes šosejas pieturas” varēja iepazīties kārumu līnija.
aizsargƗjamƗs teritorijas un to infrastruktǌra)
ar gardēžu un amata prasmju pieturām,
Publisko ǌdeƼu izmantošana
Gardēži izrādīja neviltotu sajūsmu
CentrƗlƗ siltumapgƗde
piedzīvojumu un aktīvās atpūtas pietu- arī par citiem, no Smiltenes novada
KanalizƗcija un ǌdensapgƗde
rām, kā arī - palutināt vēderu ar lauku nākušajiem gardumiem – uz izķeršanu
KapsƝtu saimniecƯba
labumiem.
bija audzēkņu piedāvātais viltotā siļNamu apsaimniekošanas pakalpojumi (SIA „Smiltenes NKUP”)
Tehnikuma audzēknes prezentēja ķe, pēc sentēvu lauku receptēm ceptā
DrƯzƗkgardē- DrƯzƗk
PilnƯgi
smilteniešu PilnƯgi
īpašo pārsteigumu
maizīte un kaņepju
sviests, koNav
sarūpēja
apmierina
apmierina
neapmierina
neapmierina
viedokƺa
IEDZƮVOTƖJU DZƮVES VIDE
žiem – firsta madāmas kārumus – un lauku mājas „Donas” saimniece,
kā arī
Pirmsskolas izglƯtƯba
informēja par jauno tūrisma maršrutu slavenās Ozolu maizes piparkūkas. IePamatizglƯtƯba un vidƝjƗ izglƯtƯba
„Vidzemes šosejas pieturas”, kurā ie- pazīstoties ar „Vidzemes šosejas pietutvertas arī atpūtas iespējas Kalnamui- rās” popularizētajām tūrisma iespējām,
ProfesionƗlƗ izglƯtƯba
žā. Piedalīšanās izstādē jaunietēm pa- daudzi izteikuši vēlēšanos braukt cieProfesionƗlƗs ievirzes izglƯtƯba (Mǌzikas, MƗkslas un Sporta
vēra lielisku iespēju popularizēt savu mos. Tāpat tehnikuma audzēknes ļoti
skola)
skolu un tajā gūtās zināšanas nostip- pateicīgas par jauko sadarbību ar SmilInterešu izglƯtƯba (pulciƼi, deju kolektƯvi u.c)
rināt praksē. Viņu darbs vainagojās ar tenes novada TIC un kaimiņu novadu
MǌžizglƯtƯba (Pieaugušo tƗlƗkizglƯtƯba)
SociƗlƗ palƯdzƯba (pabalsti, dzƯvokƺa jaut. risinƗšana, u.c īpašu panākumu – turpmāk firsta ma- pārstāvjiem. Brauciens atmaksājies ar
dāmas kārumus varēs iegādāties kādā uzviju - gūti jauni iespaidi un vērtīga
Nekustamo Ưpašumu jautƗjumu risinƗšana
tūristu iecienītā veikaliņā Rīgā.
pieredze, kas lieti noderēs arī katrai
Bǌvvaldes sniegtie pakalpojumi
Ja viss veiksies, kā iecerēts, tas pa- sava veiksmes stāsta veidošanā.
VeselƯbas aprǌpe (SociƗlƗ aprǌpe, poliklƯnika, feldšeru punkti)
vērs fantastiskas attīstības iespējas arī
Baiba Vahere
BƝrnu tiesƯbu aizsardzƯba
mācību iestādei - tehnikuma jaunieši

$

Smiltenes novada Domes Vēstis
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2015. gada 13. februāris

Izglītība

Aerobikas festivāls 2015

„Es nāku no Ziemeļvidzemes sirds
pilsētas…”

gas domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Ameriks, radio dīdžejs Toms Grēviņš, RSU profesors
un veselīga dzīvesveida popularizētājs Anatolijs
Danilāns, LTV diktore, žurnāliste Laura Vonda,
kā arī izdevniecību „Jumava” un „White Book”
vadītāji, arī Latvijā pirmās grāmatu lasīšanas
mobilās aplikācijas „Fastr Books” izveidotāji,
kas kopā ar SIA „Rīgas nami” dāvināja visām
Rīgas skolām vērtīgu dāvanu e-grāmatu formātā.
Ojārs Rubenis Smiltenes ģimnāzijai uzdāvināja 1953. gadā izdotu Raiņa „Uguns un nakts”
izdevumu, kurā ir saglabājušās viņa ģimenes pieKatru gadu Smiltenes Ģim- priekšnesumos obligāti bija jāierakstu pēdas. Tā ir dāvana ar īpašu nozīmi šajā
nāzijai ir tradīcija rīkot Aerobi- kļauj etno motīvs. Skolēni, izpilgadā, kad svinam Raiņa un Aspazijas 150. jubikas festivālu. Šogad, 23. janvārī, dot uzdevumu, iekļāva dažādu
lejas – tā ir grāmata, kurā iekodēti mūsu tautas
Smiltenes pilsētas kultūras cen- tautu mūzikas ritmus, tradicioTā, ar mīlestību Smiltenei un Smiltenes vi- dzīves moto un uzdevumi.
trā pasākums norisinājās jau 15. nālās dejas, tautiskos rakstus un
Skola saņēma brīnišķīgus izdevumus, kas
reizi un tajā piedalījās visi sko- tērpus. Šāda veida obligāts nosa- dusskolai, tagad ģimnāzijai, Draudzīgā AicinājuDrƯzƗk
DrƯzƗk nama Svētku
PilnƯgi stāsta Nav
ma 80 gadu pasākumu
Melngalvju
par Latvijas Nacionālā teātra vēsturi un šolas audzēkņi. IEDZƮVOTƖJU DZƮVES
cījums kļūsVIDE
par pasākuma jauno PilnƯgi
apmierina
apmierina
neapmierina
neapmierina
viedokƺa
zālē 26. janvārī
atklāja skolas
1973. gada
absol- dienu,
arī no tādiem skatupunktiem, kas parasta
Aerobikas festivāls 2015 tradīciju.
Kultǌras nozares un pasƗkumu organizƝšana
piesaistīja uzmanību ļoti lielam
Par Aerobikas festivāla 2015 vents, sirdī žurnālists, tagad Latvijas Nacionālā skatītāja acīm izpaliek. Literatūras stundas tagad
BibliotƝku sniegtie pakalpojumi un pieejamƯba
teātra direktors Ojārs Rubenis.
bagātinās Nacionālā teātra izrāžu dziesmu izlases
interesentu pulkam, kas vēlē- laureātiem kļuva:
pasƗkumu organizƝšana
Rīgas Domes organizētajā svinīgajā pasā- ieraksti. Dāvana visiem skolēniem ir aicinājums
Pamatskolas klašu grupā,
jās Sporta
redzēt nozares
skolēnuun sagatavotos
SabiedriskƗs kƗrtƯbas
(PašvaldƯbas
policija) 1.v. – kumā Latvijā pazīstami, atzinību guvuši cilvēki ar īpašām atlaidēm apmeklēt izrādes par Raini,
priekšnesumos,
priekšnesumus.
Visu nodrošinƗšana
janvāra kopējos
Sabiedriskais
transports
(SkolƝnu
pƗrvadƗjumi)
mēnesi pilsētā bija jūtama fes- 8.b kl., 2.v. – 8.a kl., 3.v. – 9.a kl. dāvāja savām skolām grāmatas. Tā ir Valsts Pre- ko šogad iestudē Latvijas Nacionālais teātris.
CivilƗs
aizsardzƯbas
pasƗkumu nodrošinƗšana
Jaunais gads Smiltenes ģimnāzijai iesācies
Vidusskolas klašu grupā, ko- zidenta Kārļa Ulmaņa 1935. gadā izteiktā iniciativāla
tuvošanās,
jo ģimnāzisti
Atbalstssavus
uzƼƝmƝjdarbƯbai,
nodarbinƗtƯbas
veicinƗšana 1.v. – 10.b tīva atcerēties savu skolu un dāvāt tās atbalstam spraigi un dinamiski, ar labu sadarbību un mecemēģināja
priekšnesumus
pējos priekšnesumos,
Ainavas
vizuƗliSmiltenes
estƝtiskaispašnovƝrtƝjums
nātu atbalstu skolas pasākumiem.
visās
iespējamās
kl., 2.v. – 12.b kl., 3.v. – 11.b kl. un darbībai nepieciešamās lietas.
Katrs no uzaicinātajiem savu skolas laiku piePaldies A/S SEB Smiltenes filiāles vadībai,
Videssporta
stƗvokƺa
(ǌdens,
gruntsǌdens, troksnis,
gaiss, u.c.)
Vidusskolas
klašu grupā,
valdības
zālēs.
Skolēniem
šis novƝrtƝjums
pasākums ir ļoti nozīmīgs, zēnu priekšnesumos, 1.v. – 10.b minēja ar patiesu mīlestību un cieņu, emocionāli A/S „Smiltenes Piens” vadībai un SIA „VIBO”
jo tas nenoliedzami saliedē kla- kl., 2.v. – 10.a kl., 3.v. – 12.ac godinot un atceroties savus skolotājus un klases vadītājai Inesei Brakmanes kundzei par 15.Aeaudzinātājus, un to, ko skola devusi viņu dzīves robikas festivāla dalībnieku un uzvarētāju motises PAŠVALDƮBAS
kolektīvu, kā arī ļaujDARBƮBA
pierā- apvienotā kl.
ceļā un izaugsmē.
Vidusskolas
klašu
grupā,
dīt 3.
skolēnu
radošās
un
fiziskās
KƗ Jǌs vƝrtƝjat Smiltenes
4. JǌsuprƗt, trƯs labƗk paveiktie
5. JǌsuprƗt, trƯs neveiksmƯgƗkie vēšanu.
Pasākumā
savu
Draudzīgā
Aicinājuma
sveiVelga Mālkalne,
meiteņu
priekšnesumos,
1.v.
prasmes.
novada pašvaldƯbas darbu
pašvaldƯbas darbi 2014.gadƗ?
pašvaldƯbas
darbi
2014.gadƗ?
cienu
savām
skolām
nodeva
Latvijas
Valsts
PreSmiltenes
ģimnāzijas
direktore
–
10.b
kl.,
2.v.
–
10.a
kl.,
3.v.
–
Pateicoties
sponsoru
atbalspƝdƝjƗ gada laikƗ?
zidents Andris Bērziņš, aktrise Olga Dreģe, Rītam, audzēkņu darbs tiek novēr- 12.b kl.
Smiltenes
Ģimnāzija pateitēts ar balvām.
Kā ierasts, cīņa
1.
ƹoti PozitƯvi
1.
par godalgām
norisinājās
dacas
profesionālajai
žūrijai: Inga
2.
PozitƯvi
2.
žādās kategorijās.
3.
ApmierinošiPamatskolas Vīvuliņa,
3. Ginta Rudzīte, Ilze
klašu grupā
skolēni demonstrēja Jēkabsone, Kitija Klempnere,
NegatƯvi
Augusta nogalē Latvijā ielidos apmaiņas stu- ka arī tagad pieteiksies ģimenes viesskolēnu uzklases kopējos
priekšnesumus, Aigars Veldre.
ƹoti negatƯvi
denti
no Beļģijas, Itālijas, Turcijas, Vācijas, Un- ņemšanai.
Īpašs paldies atsaucīgajiem
bet vidusskolas
klašu grupā gan
Nav viedokƺa
gārijas,
Taizemes (šobrīd zināmās valstis, taču
Uzziņai: AFS organizācija Latvijā darbojas
kopējos priekšnesumus, gan sponsoriem: A/S SEB Smiltenes
saraksts
tiks
papildināts!).
Arī
Jūs
varat
kļūt
par
jau
25 gadus. Piedaloties AFS apmaiņas progfiliāle, A/S
Smiltenes
Piens, (AtzƯmƝjiet
SIA
arī 6.
atsevišķi
un šƗdus
meiteņu
ar „X”) kādam no šiem jauniešiem. Sīkāk rammā, skolēni iegūst starpkultūru sapratni, kā
KƗ Jǌs zēnu
vƝrtƝjat
pašvaldƯbas
darba
aspektus?
viesģimeni
priekšnesumus. Vērtēšana tika Vibo.
PilnƯgi
DrƯzƗk
DrƯzƗk
PilnƯgi
Nav
skat. http://www.afs.lv/uznem/viesskolenu-proarī milzīgu
dzīves pieredzi. Gada laikā skolēns
apmierina
apmierina
neapmierina
neapmierina
viedokƺa
uzticēta kompetentai žūrijai,
Jurģis Jurka, fili/2015.2016.-mac.g./. Ja vēlaties kļūt par vies- viesvalstī uzturās kā pilntiesīgs šīs valsts iedzīdarbinieku
zinƗšanas,
kompetence
kas PašvaldƯbas
vērtēja katru
uzstāšanos
10
Smiltenes Ģimnāzijas sporta ģimeni kādam konkrētam dalībniekam klikšķi- votājs, nevis kā tūrists. Dzīvojot vietējā sabiedrīPašvaldƯbas
attieksme pret iedzƯvotƗjiem
punktu
sistēmādarbinieku
dažādos kritēriskolotājs niet uz “Piesakies tagad!”, aizpildiet atbilstošo bā, viesģimenē un apmeklējot vietējo skolu, skokƗdos iespƝjams
nokƗrtot
lietas pašvaldƯbƗ
jos.TermiƼi,
Šogad festivāls
bija īpašs,
jo
anketu un pēc pieteikuma aizpildīšanas varēsiet lēns iegūst plašākas un daudz dziļākas zināšanas
saņemt
informāciju
7.Vai Jǌs saƼemat pietiekami daudz informƗciju par 8. No
kƗdapapildu
informƗcijas
avotapar
Jǌsuzņemšanu,
visvairƗk kā par attiecīgo valsti, programmas laikā AFS liek
arī
izvēlētā
dalībnieka
profilu.
pašvaldƯbas darbu?
uzzinƗt par pašvaldƯbas darbu? (AtzƯmƝjiet 3 atbilžu īpašu uzsvaru uz dalībnieku drošību un morālo
Mēs jau vairakkārt esam rakstījuši par vies- atbalstu.
variantus)
skolēnu
dzīviizdevums
Smiltenes
novadā un
ceram
uz to,
AFS Smiltenes šūniņas
PilnƯbƗ pietiekami
InformatƯvais
„Smiltenes
novada
domes
VƝstis”

$

AFS Latvija Smiltenes „šūniņas” ziņas

Palsmanes PII saņem
30 atstarojošās vestes
Pietiekami
Nepietiekami

Novada mƗjas lapa www.smiltene.lv
SociƗlie tƯkli (draugiem.lv, twiter.com)
Nav viedokƺa
Radio Skonto Vidzeme
STV studijas Smiltenes novada ziƼu izlaidums
9. KƗdu informƗciju, JǌsuprƗt, vajadzƝtu vairƗk no
Laikraksts „Ziemeƺlatvija”un portƗls www.ziemeƺlatvija.lv
pašvaldƯbas? (AtzƯmƝjiet 3 atbilžu variantus)
PilsƝtas 24 portƗls www.smiltene24.lv
Tradicionāli katru gadu IZM Valsts izglītības roņdarbus. Konkursa 2.kārtas izstādē Vidzemes
Par novada attƯstƯbas projektiem
Pagastu mƗjas lapa (www.palsmane.lv)
satura centrs organizē vizuālās mākslas konkursu reģionā Stellas darbs tika novērtēts ar 1.pakāpes
Par domes pieƼemtajiem lƝmumiem
Cita atbilde (Lǌdzu, norƗdiet)
.
interešu izglītībā iesaistītajiem jaunajiem māks- diplomu un tika izvirzīts konkursa 3.kārtai Rīgā.
Par izglƯtƯbas jautƗjumiem
10.liniekiem.
Lǌdzu, uzrakstiet
trƯs
svarƯgƗkos
darbus,
kas
Piektdien, 30.janvārī, Rīgā, koka ēku renovāci2013./14. mācību gada konkursa tēma
Par novadƗ notiekošajiem kultǌras un sporta pasƗkumiem
pašvaldƯbai
ir jƗveic
2015.gadƗ
bija „Trejdeviņas
saules
lec”, tajāJǌsu
bija jāpēta saule jas centrā „Koka Rīga”, notika konkursa 3.kārtas
pilsƝtƗ/pagastƗ?
visās Eiropas Savienības valstīs.
noslēguma pasākums, kurā tika izstādīti visradoPar novadƗ pieejamajiem veselƯbas aprǌpes pakalpojumiem 1.
Konkurss notika 3 kārtās. 1. kārtai tika ie- šākie bērnu darbi no visas Latvijas. Bijām priecīgi
Par pašvaldƯbas uzƼƝmumu sniegtajiem komunƗlajiem
2. sniegti Palsmanes, Bilskas, Smiltenes Trīs pakal- uzzināt, ka Stellas darbs „Hērakla 12 varoņdarbi”
pakalpojumiem
3. nu sākumskolas un Smiltenes BJIIC vizuālās un ieguvis 3.pakāpes diplomu!
Palsmanes
saimei īpašu pārsteigumu sagādāja Latvijas
Parpirmsskolas
sociƗliem pakalpojumiem
10.vizuāli
Jǌsu IETEIKUMI
pašvaldƯbas
darba
un
Pasākums bija ļoti košs un krāsains gan tiešā,
plastiskās mākslas
pulciņu 39
dalībnieku
Valsts policija, sadarbībā ar CSDD. Smiltenes novada policijas inAr nekustamo Ưpašumu saistƯtiem jautƗjumiem
pakalpojumu
pieejamƯbas
Jǌsu
gan pārnestā nozīmē. Krāšņums, spilgtums, lielisdarbi. Uz 2.kārtu
Alūksnē uzlabošanai
tika izvirzīti Smiltenes
spektore Solvita Kučere nodeva dāvinājumu – 30 atstarojošās vespilsƝtƗ/pagastƗ?
novada 22 jauno autoru darbi. Šajā kārtā laureātu ka izdoma un tehniska varēšana izpaudās pulciņu
tes.
Ar uzƼƝmƝjdarbƯbu saistƯtiem jautƗjumiem
vidū iekļuva Aleksis Lapiņš un Keita Šiliņa (3.pa- dalībnieku radītajos mākslas darbos. Par prieku un
Draudzīgā gaisotnē tika pārrunāti arī drošības noteikumi ziemā.
Par sabiedriskƗs kƗrtƯbas aktualitƗtƝm
kāpes diplomi) no Bilskas pamatskolas, Ričards smaidu dalībnieku sejās rūpējās divi galanti mīmi
Īpašu uzmanību veltot gājēju ceļu satiksmes noteikumiem laika
Par notikumiem citos novados un LatvijƗ
Lapiņš (2.pakāpes diploms) un Kristers Jānis Lie- un divi klauni, kuri ņēma aktīvu dalību pasākuma
apstākļos, kad ir slikta redzamība, kā arī diennakts tumšajā laikā.
Cits variants (Lǌdzu, miniet)
.
piņš (3.pakāpes diploms) no Palsmanes pamatsko- norisē. Lielisks pasākums un iedvesma turpmāTagad, ejot pastaigās ārpus iestādes, mazie gājēji būs īpaši pamanālas. Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas vizuālās kiem darbiem!
mi. Sirsnīgs paldies par dāvanu
un prieks,
kaPAR
mūsu
valsts dienesti
PALDIES
JUMS
ATVƜLƜTO
LAIKUmākslas
APTAUJAS
ANKETAS
AIZPILDƮŠANAI!
pulciņa
dalībniece
Stella Ote konkursā
Daiga Ote,
rūpējas par
mūsulǌdzam
bērnuiesniegt
drošību.
Anketas
lƯdz 27.02.2015. Smiltenes novada pagastu pƗrvaldƝs vai Smiltenes novada domƝ, DƗrza ielƗ 3, SmiltenƝ, LV-4729.
piedalījās
ar
4
apgleznotiem
šķīvjiem,
kuros
viņa
Vizuālās
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Birute
Mežale,
Palsmanes
PII vadītāja
attēloja grieķu mitoloģiskā varoņa Hērakla 12 va-

Noslēdzies vizuālās un vizuāli plastiskās
mākslas konkurss “Trejdeviņas saules lec”
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Kazas gada karnevāls Palsmanes PII

Sagaidot jauno kazas gadu, katra
grupiņa gatavoja radošu darbu-gleznu
ar vēlējumu visam šim gadam. „Bitītes” iesaka, ka „nav svarīgi, cik lēni tu
kusties uz priekšu, tu joprojām apsteidz
tos, kas guļ uz dīvāna.” „Mārītes” grupas teiciens „Dzīvē galvenais neslinkot, gribi gulēt, paguli. Ja lielā iespēja
tuvu, ķer to ciet!” „Saulītēm” šķiet, ka
„neviens sapnis nekad nav par lielu, neviens sapņotājs par mazu”. „Ežu” grupiņa novēl sākt dienu ar domu, ka “Tu
esi visjaukākā būtne uz zemes!”
Lai īpaši ieskandinātu jaunā gada
valdnieci, 5. februārī Palsmanes pirmsskolas iestādes mazie audzēkņi sanāca
kopā uz jautru kazas gada karnevālu.
Bērni nāca tērpušies visdažādākajās
maskās – gan kūtiņas iemītnieku maskās, gan meža iemītnieku maskās. Visus sagaidīja zaķis, kurš gribēja ar visiem sadraudzēties. Vismazākie, ”Ezīšu” grupas bērni, parādīja un pastāstīja,
kā dzīvnieki no rīta atmostas, kā kaza
izvingrina savus radziņus un pabrokasto”. Mārīšu” grupas bērni bija iestudējuši interesantu uzvedumu par vilku
un septiņiem kazlēniem, kurā uzzinā-

jām, cik labi, ja tev ir tādi draugi, kas
izpalīdz grūtā brīdi, skanēja arī skaista
dziesma par draudzību. ”Bitīšu” grupas
bērni parādīja, ka kazas prot ne tikai badīties, bet ar radziņiem pakutināt citiem
vēderiņus, pastāstīja kas notiek ar kazu,
ja tā paliek pārāk ragaina un badaina.
„Saulītes” grupas bērni izdziedāja un
izrādīja kādas ir kazas, kuras naktīs baras ar vilkiem.
Tad zaķis visiem karnevāla dalībniekiem iemācīja jautru kopdeju, kādu
dejo meža iemītnieki kopā ar lāci. Visiem patika. Kopējo jautrību papildināja rotaļa, kurā jāatkārto dotās kustības.
Pasākuma noslēgumā rakstījām vēlējumus, vēstulītes vai zīmējumu draudziņiem uz muguriņām, kas izvērtās jautrā
un smieklīgā pasākumā. Nobeigumā
katram karnevāla dalībniekam tika
maza dāvaniņa ar kazas gada simboliņu.
Palsmanes pirmsskolas izglītības
iestādē jaunais kazas gads būs jautrs un
dzīvespriecīgs, par ko liecināja dalībnieku jautrais noskaņojums.
Dina Ozola,
Palsmanes PII skolotāja

Meistardarbnīcas
Smiltenes tehnikumā

Laikā, kad vecais gads ir beidzies un jaunais veiksmīgi iesācies, mierīgi varam atskatīties uz
pagājušā gada darbiem.
Gada nogalē Smiltenes tehnikumā uzsākām jaunu aktivitāti – piedāvājumu vispārizglītojošo skolu skolēniem. Tās bija
piparkūku darbnīcas, skolotājas
Ineses Veidemanes vadībā un Ziemassvētku galda klāšanas un kokteiļu jaukšanas darbnīcas skolotājas Iritas Teperes vadībā.
Skolotāja Inese Veidemane
kopā ar jauniešiem greznoja piparkūkas. Ar sejiņām, zvaigznītēm, „sniega” rūtiņām izgreznotas
piparkūkas gozējās uz galda un
priecēja acis ar savu izskatu.
Savukārt, skolotāja Irita Tepere kopā ar saviem audzēkņiem
rādīja jauniešiem, kā svētkos var
pārsteigt draugus un savus mīļos.
Viņa mācīja locīt skaistas salvetes, gatavoja garšīgus kokteiļus,
ierādīja, kā vienkārši, bet gaumīgi
var saklāt svētku galdu.
Laiks, apgūstot kaut ko jaunu, interesantu, skrien vēja spārniem... Runājot ar bērniem pēc nodarbībām, visi priecājās par doto
iespēju iepazīt tuvāk, ko audzēkņi
apgūst Smiltenes tehnikumā. Dau-

dzas idejas ne tikai tika paņemtas
līdz, bet arī tūliņ realizētas dzīvē.
Ļoti paticis, ka skolotājām palīgos nākuši skolas jaunieši. Tas,
ka skolotājs visu zina un prot, ir
parasta un pierasta lieta, bet, kad
vienaudzis palīdz apgūt dažādas
jaunas iemaņas, šķiet, daudz interesantāk. Smiltenes skolēni teica,
ka ļoti labprāt piedalītos arī citās
tāda veida darbnīcās. Arī abas
skolotājas, I. Veidemane un I. Tepere, ir gandarītas par paveikto.
Tā kā tas bija izmēģinājuma
pasākums, tad piedāvājums paspēja aizceļot tikai līdz tuvākajām
Smiltenes skolām. Taču mēs vēlamies veidot līdzīgas šāda veida
darbnīcas, lai arī citiem apkārtējo
skolu jauniešiem ir iespēja iepazīties tuvāk ar Smiltenes tehnikuma
piedāvātajām specialitātēm. Varbūt kādam Smiltenes tehnikums
kļūs par nākamo mācību iestādi.
Nākamās darbnīcas tiek plānotas pavisam drīz – februārī, saistībā ar Valentīna dienu. Sekojiet informācijai tehnikuma mājas lapā
www.smiltenestehnikums.lv.
Maija Jančevska, Smiltenes
tehnikuma skolotāja
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Bērni iepazīstas ar
Pašvaldības policijas darbu

21.janvārī
Smiltenes
pilsētas
pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” „Rūķu” un „Zaķēnu” grupiņas
audzēkņi tikās ar Pašvaldības policijas
darbiniekiem, lai runātu par drošību
un iepazītos ar policistu ekipējumu.
Pašvaldības policijas pārstāvji uzsvēra satiksmes noteikumu ievērošanu un
kā rūpēties par savu drošību.
Tikšanās mērķis ir informēt un atgādināt par drošības jautājumiem, par
Pašvaldības policijas darbu un parādītu
pieejamo ekipējumu, kas nepieciešams
ikdienas darbā. Smiltenes novada Pašvaldības policijas priekšnieks Normunds
Liepa stāstīja bērniem par satiksmes noteikumu ievērošanu, drošību un uzvedību uz ielas, kā arī uzdeva jautājumus, lai
pārliecinātos, ka bērni to zina. N.Liepa
uzsvēra, ka policisti ir draugi un viņiem
var lūgt palīdzību un izstāstīt, ja kas at-

gadījies.
PII „Pīlādzītis” skolotāja Gunta Mežule norāda, ka bērnudārzā par drošību
tiek runāts katru gadu, šogad tas tiks īpaši uzsvērts. Rudenī bijām pie ugunsdzēsējiem, lai iepazītos ar viņu darba specifiku, savukārt, pavasarī plānojam tikties
ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienesta darbiniekiem. Bērniem ir nepieciešams redzēt un izprast kā notiek
policistu un ugunsdzēsēju darbs, jo tikai
rādot un stāstot varam panākt, ka bērni
klausās un aizdomājas. Arī šodien bērni
bija klusi un ar lielu interesi klausījās
Pašvaldības policistu stāstītā un apskatīja mašīnu, bruņu vesti un citu aprīkojumu. Ceram, ka bērniem stāstītais paliks
prātā un atcerēsies to brīžos, kad tas būs
nepieciešams, saka G.Mežule.
Arita Smalkā-Boriseviča,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Skolēni atzīmē 100 dienas skolā

Piektdien, 6.februārī, Smiltenes Centra vidusskolas mazie pirmklasnieki atzīmēja savas
skolā pavadītās pirmās 100 dienas. Visi mazie
skolnieciņi, viņu vecāki un viņu skolotājas
tika aicinātas piedalīties īpašā, šai svinīgajai
dienai par godu veltītajā pasākumā Smiltenes
Kultūras centrā.
Skolēni pasākumam bija gatavojušies nopietni. Jau nedēļu pirms šī notikuma skolā tika
iekārtota izstāde, kurā varēja apskatīt viņu
darinātos izstrādājumus par tēmu „100 dienas
skolā”.
Pasākuma dienā pirmklasnieki iepriecināja
klātesošos ar skanīgām dziesmām (arī citās
valodās), sirsnīgiem dzejolīšiem un nelielām
improvizācijām.
Turpinājumā skolēnus sveica viņu bijušās
bērnudārza audzinātājas. Neiztrūka smaidu,
apskāvienu un prieka asaru.
Pēc tam mazajiem skolēniem bija jāveic dažādi pārbaudījumi improvizētās mācību stundās
kopā ar Pepiju Garzeķi, balto pērtiķi Tomiju

un Anniku (4. klases skolēniem).
Matemātikas stundā tika pārbaudītas zināšanas skaitļošanā, latviešu valodā teikumos bija
jāievieto dotie vārdi, lai galā sanāktu pasaciņa, rokdarbu stundā skolēni mācījās pagatavot piespraudītes, mūzikā bija jāuzmin pazīstamas dziesmas, vizuālajā mākslā jāpabeidz
un jāizkrāso zīmējums, savukārt, sporta stundā bija jāparāda savu pirkstiņu un roku spēks,
lai varētu noturēt viena centa monētiņu starp
knaģa vaļējiem galiem. Tas izskatījās visgrūtākais uzdevums.
Skatītāji varēja vērot draudzīgus, ieinteresētus, radošus un gudrus mazos cilvēkus, kuri
veiksmīgi tika galā ar visiem uzdevumiem.
Visi pirmklasnieki saņēma sertifikātus, kas apliecināja, ka pa šīm 100 dienām viņi ir kļuvuši
par pilntiesīgiem sākumskolas skolēniem, ir
sadraudzējušies un ļoti daudz ko iemācījušies.
Noslēgumā bērni vienojās kopīgā dejā, aicinot piebiedroties arī skolotājus un vecākus.
Kā jau visos svētkos, arī šajos visus gaidīja
gards svētku kliņģeris.
Jāsecina, ka šādi pasākumi skolēniem ir nepieciešami. Ir iegūtas daudz pozitīvu emociju,
tika veicināta kopības sajūta bērnu vidū un
apgūtas prasmes veiksmīgi strādāt komandā.
Lai mazajiem pirmklasniekiem visas turpmākās dienas skolā būtu zināšanu, prasmju un
draudzīguma pilnas!
Elīna Kubuliņa - Vilne
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Noslēdzas „Bērnu un jauniešu žūrija 2014”

Lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu un jauniešu žūrija” ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstrādāta un kopš 2009.
gada Latvijas Bibliotekāru biedrības īstenota programma, ko finansiāli atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds.
Kā jau iepriekšējos gados,
arī 2014. gada žūrijas grāmatu
kolekcija bija sadalīta pa vecuma posmiem: 5+ (1.-2. kl.), 9+
(3.-4. kl.), 11+ (5.-8. kl.), 15+
(9.-12. kl.) un Vecāku žūrija. No
septembra līdz janvāra vidum
cītīgi tika lasītas jaunās kolekcijas grāmatas.
Par visām “Bērnu, jauniešu
un vecāku žūrija 2014” izlasī-

tajām grāmatām skolēni varēja
sniegt savu vērtējumu Latvijas
Nacionālās bibliotēkas lasīšanas
veicināšanas programmas elektroniskajā anketā. Iespēja lasīt
un vērtēt bija arī vecākiem un
pārējiem interesentiem.
Šī gada 28., 29. janvārī un 5.
februārī Smiltenes Centra vidusskolā notika “Bērnu un jauniešu
žūrijas 2014” noslēguma pasākumi.
Skolēni kopā ar skolotājiem
un bibliotekāriem pārrunāja savus iespaidus par izlasītajām
grāmatām, noskaidrojot interesantākās un atzīstot, ka lasīšana
ir mūsdienīga un saistoša nodarbe, un žūrijas eksperti ir gatavi

lasīt atkal.
Pie skolēniem viesojās un
savu dzeju lasīja dzejnieces Iveta Reinsone un Elīna Kubuliņa
– Vilne.
Tika pasniegtas pateicības un
nelielas Nacionālās bibliotēkas
balviņas visiem, kuri ir bijuši
draugos ar „Bērnu un jauniešu
žūriju”.
No Smiltenes Centra vidusskolas sākumskolas “Bērnu
žūrijā” piedalījās 64 skolēni.
Visčaklākā sākumskolas klase
bija 3.a klases skolēni – pavisam no šīs klases “Bērnu žūrijā”
piedalījās 15 skolēni, tālāk seko
2.a klase ar 11 skolēniem un 4.b
klase ar 10 skolēniem.
No Smiltenes Centra vidusskolas vecākajām klasēm “Bērnu un jauniešu žūrijā” piedalījās
15 skolēni, starp tiem daudzi bija
izlasījuši 7 un vairāk grāmatas.
Ir liels prieks par ikvienu
bērnu, kas kļuva par “Bērnu un
jauniešu žūrijas” ekspertu un
sniedza savu vērtējumu par kolekcijas grāmatām.
Paldies visiem, kuri piedalījās, lasīja un vērtēja! Vēlam būt
tikpat čakliem lasītājiem arī nākamajā gadā!
Smiltenes Centra vidusskola

Smiltenes Centra vidusskolas skolēni piemin
barikāžu laika notikumus

Šogad janvārī aprit 24 gadi
kopš 1991. gada barikāžu dienām, kad neatkarības atbalstītāji no 13. līdz 27. janvārim bija
gatavi aizstāvēt savu brīvību
pret iespējamām militārām akcijām un neatkarības pretiniekiem. Tā bija politiskās krīzes
situācija, kad tie, kas nostājās
pret neatkarību, centās atjaunot
jau zaudēto padomju varu. Tas
bija pagrieziena punkts, kā arī
ļoti svarīgs tautas pašapziņas
un gribas izpausmes brīdis,
kad cilvēki bija apņēmības pilni nosargāt savu zemi. Tā bija
nevardarbīgās pretošanās izpausme, masveidīga gatavība
aizsargāties bez ieročiem, kad
cilvēki izveidoja barikādes apkārt Augstākajai Padomei, Mi-

nistru Padomei, pie Televīzijas
un citiem stratēģiski svarīgiem
objektiem Rīgā un citur.
Šodien Smiltenes Centra vidusskolas skolēni pulcējās pie
simboliska atceres ugunskura
skolas pagalmā, pārrunājot, ko
mūsu tautas vēsturē nozīmē šī
piemiņas diena.
Samanta (11. klase) uzskata, ka „barikāžu laiks vienoja
tautu”. Arī viņas tēvs ir piedalījies un braucis uz Rīgu ar savu
tehniku. Tas bijis satraukumu
pilns laiks, kad kopā pulcējās
visi, kuri savā sirdī loloja ideju
par brīvu Latviju.
Savukārt Pārsla (11. klase)
atklāj, ka kopā ar citiem jaunsargiem no Smiltenes 13. janvārī piedalījusies interaktīvajā

spēlē skolu jauniešiem, kura
jau otro gadu tiek organizēta
Zaķusalā, Rīgā. Spēle ļāvusi
jauniešiem kaut nedaudz iejusties tajā gaisotnē, kas valdīja
Rīgā un visā Latvijā pirms 24
gadiem. Turklāt, gatavojoties
spēlei, visiem dalībniekiem bija
iespēja uzzināt par tā laika notikumiem ne tikai no mācību grāmatām, bet arī no radiniekiem,
draugiem, paziņām, kas paši
piedalījās barikāžu notikumos.
Šīs nedēļas laikā skolēniem
ir uzdevums uzrakstīt esejas
par barikāžu laiku, kā arī katrai
klasei jāizveido un jāprezentē
projekts „Barikāžu vēsturiskie
fakti un nozīme mūsdienās”.
Elīna Kubuliņa - Vilne

2015. gada 13. februāris

Sports

Madonas kauss 2015
orientēšanās uz slēpēm

Sacensības 24-25. janvārī organizēja OK „Arona” sadarbībā ar
Madonas novada pašvaldību. Sacensībās piedalījās arī „Azimuts”
OK-Sm BJSS komanda, kurā startēja deviņi sporta skolas audzēkņi un divi pieaugušie.
Pirmajā dienā sacensības notika vidējā distancē. W-12 grupā uzvaru izcīnīja Smiltenes BJSS jaunā orientieriste Anna Anete
Strazdiņa.
Šajā distancē vēl 2. vieta Mārim Stabiņam M21A grupā un trešajā vietā Elīna Skopāne W16 grupā. Ceturtajās vietās finišē Zanda Stabiņa W-14 un Hanna Gabriela Ziemiņa.W-12.
Otrajā dienā sportisti sacentās saīsinātajā garajā distancē.
W-12 grupā 2. vietu izcīna Hanna Gabriela Ziemiņa. W-16 grupā trešā finišē Elīna Skopāne.
Divu dienu summā skaistos Madonas kausus par trešajām vietām saņem Hanna Gabriela Ziemiņa W-12, Elīna Skopāne W-16
un Māris Stabiņš M21A.
Ceturtajās vietās ierindojās Anna Anete Strazdiņa W-12 un
Zanda Stabiņa W-14.
Piektā vieta Ilgvaram Caunem M-16. Septītais 22 dalībnieku
konkurencē Renārs Akmins M-14.
Astotais deviņpadsmit dalībnieku vidū grupā M-18 ir Matīss
Slikšjānis. Devītajā vietā savās pirmajās ziemas orientēšanās sacensībās finišē Renārs Kļaviņš M12 grupā.
Desmitā vieta savās grupās Oto Raineram Strazdiņam M-16 un
Aivim Zetmanim M-35.
Sacensībās piedalījās arī rauzēnietis Toms Veits. Viņš startēja
M21E grupā pārstāvot savu klubu Purva bridējs un izcīnot 5. vietu
22 elites sportistu konkurencē.
Šīs sacensības varētu nosaukt arī par mazo Baltijas čempionātu, jo tajās piedalījās liels skaits Igaunijas un Lietuvas orientieristu. Nākošās orientēšanās sacensības Madonā būs februāra pēdējā
nedēļā, kad tur orientieristi cīnīsies par Latvijas čempionāta medaļām.
Māris Stabiņš,
Smiltenes BJSS treneris

Vieglatlēti startē Latvijas Ziemas
čempionātā vieglatlētikā U-14
Svētdien, 7.janvārī, Rīgā nacionālajā sporta manēžā notika
Latvijas Ziemas čempionāts vieglatlētikā U-14 vecuma grupā.
Teicami starti šajās sacensībās padevās jaunajai Smiltenes
BJSS vieglatlētei Martai Marksai, kura izcīnīja divas uzvaras. Vispirms Marta ar 4,87m tālu lēcienu palika nepārspēta tāllēkšanas
sektorā, bet pēc tam izcīnīja arī pārliecinošu uzvaru 60m berjerskrējienā 9,48 sekundēs.
Bronzas medaļu 60m barjerskrējienā ieguva cita smilteniete –
Estere Ponciusa, kura distanci veica 10,27 sekundēs; Esterei arī
augstā 5.vieta tāllēkšanā (4,61m).
Tāllēkšanas sacensību finālā zēnu konkurencē iekļuva arī Jānis
Sausais (Smiltenes BJSS), kur ar rezultātu 4,41m Jānis ierindojās
7.vietā.
Guntars Markss,
Sporta pārvaldes vadītājs
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Smiltenes novada skolu 5.-6.klašu
komandas sacenšas strītbolā
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Pasākumi
Informācija par iespēju atbrīvoties no
nolietotas elektrotehnikas
Nolietotu, neizjauktu elektrotehniku
privātpersonas bez maksas var nodot ZAAO EKO laukumā Smiltenē,
Limbažu ielā 8. Turklāt ZAAO bez
maksas savāc nolietotu, neizjauktu
sadzīves elektrotehniku arī pēc telefoniska vai rakstiska pieteikuma no
privātpersonām, iepriekš saskaņotā
laikā izbraucot uz mājām.
Nolietotas elektrotehnikas savākšanu var pieteikt pa tālruni
642 81250 vai mob.tālr. 26132288, kā arī sūtot e-pastu ar
pieteikumu uz zaao@zaao.lv.

27.janvārī Variņu pamatskolas sporta hallē
pulcējās Smiltenes novada skolu 5.-6.klašu komandas, lai noskaidrotu spēcīgāko meiteņu un
zēnu komandu strītbolā. Piedalījās 17 komandas
(7 meiteņu, 10 zēnu) no Smiltenes Centra vidusskolas (SCV), Trīs pakalnu sākumskolas (TPS),
Variņu, Grundzāles, Palsmanes un Blomes pamatskolas.
1.vietu meitenēm interesantā spēlē izcīnīja
TPS meitenes (Annija Bārdiņa, Estere Elizabete
Ponciusa, Ance Marta Zvejniece, Amanda Hirte,
skolotāja Laila Cīrule), par vienu punktu pārspējot SCV I komandu (Marta Marksa, Sindija
Fjodorova, Kristīne Kaņipova, Luīza Paula Ošiņa, skolotāja Margarita Mikarta), 3.vietu ieguva

Blomes pamatskolas komanda (Dace Vilka, Renāte Āboltiņa, Justīne Stūre, skolotājs Juris Bērziņš).
Puišiem par uzvarētājiem kļuva SCV I komanda (Ilvars Joksts, Valts Zariņš, Toms Jānis
Kalniņš, Anguss Ints Namnieks, skolotāja Margarita Mikarta), 2.vietā Blomes pamatskolas I
komanda (Renārs un Rūdolfs Ēberhardi, Daniels
Harijs Āgaris, Nauris Dzenītis, skolotājs Juris
Bērziņš). Spēlē par 3.vietu uzvarēja Smiltenes
TPS komanda (Roberts Kaļickis, Olafs Putrālis,
Jānis Sausais, Agris Bārda, skolotāja Laila Cīrule).
Kitija Klempnere,
Smiltenes BJSS metodiķe

Smiltenes novada telpu futbola čempionāta
2. kārtā aizraujošas spēles un SK “Spēks” uzvara
Aizvadīta Smiltenes novada telpu futbola
čempionāta 1. līgas otrā kārta, kurā piedalījās deviņas komandas. Aizraujošā cīņā uzvaru izcīnīja
Valmieras vienība SK “Spēks”, kas finālā pārspēja vēl vienu šīs pilsētas vienību “Kvartāls”.
Smiltenes novada telpu futbola čempionāts
šajā sezonā norisinās divās līgās. Deviņas komandas Smiltenes sporta hallē aizvadīja otro
kārtu 1. līgas turnīrā. Arī šoreiz dalību ņēma vienības no Smiltenes, Gulbenes novadiem, kā arī
Valmieras un Igaunijas Valgas pilsēta.
Kārtas pirmajā daļā komandas aizvadīja
grupu turnīrā. A apakašgrupā vispārliecinošāk
nospēlēja Valmieras vienība SK “Spēks”, kas
tika pie uzvarām visās spēlēs. Otrie tikmēr bija
Variņu futbolisti. B grupā uzvarēja vēl viena
Valmieras vienība - “Kvartāls”. Ar meistarīgo
Niku Savaļnieku sastāvā esošais “Kvartāls” guva
panākumu divās no trijām spēlēm. Otrie palika

Igaunijas komandas “Warrior” spēlētāji. Neveiksmīgs grupu turnīrs izvērtās pirmās kārtas
uzvarētājiem “CSKA”, kas palika pēdējā piektajā vietā A grupā.
Pusfinālā pie panākumiem tika abas Valmieras komandas, kamēr par trešo vietu cīnījās
Variņu un “Warrior” spēlētāji. Šeit aizraujošā
cīņā pārāki izrādījās Variņi, izcīnot trešo vietu.
Lielajā finālā principiālā cīņā starp mūžsenajiem
pretiniekiem SK “Spēks” spēja izcīnīt uzvaru pār
“Kvartālu”.
Smiltenes telpu futbola čempionāta 1. līgas
otrās kārtas vietu sadalījums:
1. SK Spēks
2.
Kvartāls
3. Variņi		
4.
Warrior
5. SBJSS 2
6.
SBJSS 1
7. Zellis		
8.
Skorpions
9. CSKA
Toms Markss

Vieglatlēti startē sacensībās Valgā
10.janvārī, Valgas pilsētas sporta hallē notika tradicionālās Valgas un Valmieras jauno
vieglatlētu sacensības. Sacensības notika trijās vecuma grupās (U-16,U-18 un U-20) septiņās disciplīnās. Uz Valgu bija devušies arī
jaunie vieglatlēti no daudzām Latvijas sporta
skolām un klubiem. Kopumā latviešu sportistu panākumi bija iespaidīgi – 32 individuālas
uzvaras 42 disciplīnās.
Atzīstami šajās sacensībās startēja arī Smiltenes jaunie vieglatlēti. B vecuma grupā tāllēkšanā nepārspēta ar 5,25m tālu lecienu palika Elīza
Kaupe; savukārt, Ieva Ābola augstlēkšanā pārva-

rot 1,60m augstumā novietoto latiņu ieņēma otro
vietu.
A grupā zēniem vistālākais lēciens – 6,20m
padevās mūsu šķēpmetējam Matīsam Velpam.
Atzīstami šajās sacensībās nostartēja arī Alisters Balodis (7v. tāllēkšanā; 5,07m) un Estere
Ponciusa (9v. tāllēkšanā; 4,26m).
Jāatzīmē, ka visu sportistu sasniegtie rezultāti, izņemot Esteri, ir arī viņu personiskie rekordi.
Guntars Markss,
Sporta pārvaldes vadītājs

Vidzemes reģiona amatierteātru
skate „Gada izrāde 2014”
Smiltenes pilsētas Kultūras
centrā 2015.gada 13.,14.martā
Smiltenes pilsētas kultūras centrā 13. un 14.martā norisināsies
Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkotā Vidzemes reģiona
amatierteātru skate, kuras laikā tiks izvirzīti labākie iestudējumi dalībai „Gada izrāde 2014” skatei Rīgā. Gan piektdien,
gan sestdien smilteniešiem un pilsētas viesiem būs iespēja noskatīties 7 Vidzemes novadu amatierteātru iestudējumus.
Skates programma:
13.martā
Plkst.17.00 Lielajā zālē Blomes amatierteātra izrāde Austra Jurgena “Austras grāmata”. Režisore Gita Skadiņa.
Plkst.19.00 Teātra zālē Ausekļa Limbažu teātris ar izrādi Aldo
Nikolai „Taurenīt, taurenīt…”. Režisore Inta Kalniņa.
Plkst.21.00 Lielajā zālē Gulbenes Tautas teātra izrāde pēc Ivetas Krūmiņas stāstu motīviem „Mana Gaismas pils”. Režisore
Edīte Siļķēna.
14.martā
Plkst.11.00 Teātra zālē Palsmanes amatierteātra „Randiņš” izrāde pēc Astrīdas Lindgrēnas darba motīviem „Karlsons ir labākais”. Režisore Zinaida Bērza.
Plkst.13.00 Lielajā zālē Beļavas amatierteātris „Mistērija” ar
izrādi Jānis Jaunsudrabiņš „Ezermaļu krokodils jeb Laipa”. Režisore Sarmīte Viduce.
Plkst.15.00 Teātra zālē Lejasciema amatierteātra „Paradokss”
izrāde Braiens Frīls „Dejas Lūnasas svētkos”. Režisore Ineta
Krastiņa.
Plkst.17.30 Lielajā zālē Smiltenes Tautas teātra izrāde Annas
Brigaderes "Sievu kari ar Belcebulu". Režisors Agris Māsēns.
Izrādes vērtēs teātra zinātniece, mākslas zinātņu doktore Līga
Ulberte, Latvijas Kultūras akadēmijas profesors Jānis Siliņš un
režisors Valdis Lūriņš.
Uzziņai: Pagājušā gadā „Gada izrādes 2013” titulu izcīnīja
Smiltenes tautas teātris ar Paula Putniņa lugu „Pusdūša”. Tāpat par gada režisoru tika atzīts Smiltenes tautas teātra režisors
Agris Māsēns, par gada aktrisi Dace Purvlīce un gada aktieris
Aigars Veldre.
Lūdzu sekot līdz informācijai www.smiltene.lv!

SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca”
informē, ka no februāra mēneša fizikālās medicīnas un rehabilitācijas nodaļā atkal ir pieejama ārstnieciskā masāža. Informācija un
pieteikšanās pa tālruni 26403981.
Tiek piedāvāts jauns pakalpojums – medicīniskā teipošana.
Lietojot medicīnisko teipu tiek:
• Uzlabota muskuļu funkcija un regulēts muskuļu tonuss;
• Mazinātas sāpes uz ādas vai muskuļos;
• Likvidēts limfas sastrēgums un uzlabota asinsrite zemādas slānī;
• Atbalstīts muskulis kustībā.
Pieteikšanās pa tālruni 26690767.
Fizikālās medicīnas un rehabilitācijas nodaļā tiek piedāvātas fizikālās medicīnas procedūras un fizioterapeita pakalpojumi.

Smiltenes novada Domes Vēstis
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Pasākumi Smiltenes novadā 2015.gada
februārī un martā
FEBRUĀRĪ

ruārim pa tel.26113566). Ieeja € 1,00

14.februārī plkst.19.00 Birzuļu tautas namā Smiltenes novada vokālo ansambļu skate-koncerts „Mīlestība – tā ir dzīve”. Piedalās 6 novada vokālie
ansambļi, koncertu vadīs aktieris Rūdolfs Plēpis.
Ieeja uz koncertu € 1,00.

28.februārī plkst.19.00 Grundzāles kultūras namā
viesosies Jelgavas TDA “Lielupe” dejotāji - gan
lieli, gan mazi. Ieejas € 1,00

Pēc koncerts plkst.22.00 balle ar grupu „Jurkant”,
ieeja uz balli € 3,00
14.februārī plkst. 20.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centrā Smiltenes Jauniešu domes rīkota balle
“100g mīlestības” kopā ar grupu “Tā ir labi”. Ieeja
€ 2,00
15.februārī plkst.14.00 Smiltenes pilsētas kultūras centrā Vidzemes senioru koru koncerts „Debesis ir tuvu klāt”. Ieeja bezmaksas
19.februārī plkst.19.00 Variņu tautas namā
Palsmanes amatierteātra “Randiņš” izrāde visai
ģimenei pēc A.Lindgrēnas darba motīviem “Karlsons ir labākais!”. Ieeja € 1,00
21.februārī plkst.18.00 Smiltenes pilsētas kultūras centrā Jauktā kora “Pakalni” 20 gadu jubilejas
koncerts “Rakstu rakstiem dziesma vijās”. Piedalās: koris „Pakalni”, koris „Rītu puse” (Strenči) un
Smiltenes mūzikas skolas audzēkņi. Ieeja bezmaksas
21.februārī plkst.19.00 Palsmanes kultūras namā
deju kolektīvs “Cīrulis” ielūdz draugus uz sadancošanās koncertu “Sapinam danču pīni - putenīša
vidiņā”. Piedalās tuvi un tāli draugu kolektīvi. Ieeja € 1,00
26.februārī plkst.19.00 Bilskas pamatskolas zālē
Palsmanes amatierteātra „Randiņš” izrāde pēc
A.Lindgrēnas darba motīviem „Karlsons ir vislābākais”. Režisore Zinaida Bērza. Ieeja € 1,00
27.februārī plkst.19.00 SIA “Vidzemīte” zālē
Brantu pagastā, sadziedāšanās lustes “Nāc ar dziesmu azotē”. (Dalību komandām pieteikt līdz 25.feb-

2015. gada 13. februāris

Kino jaunumi

28.februārī plkst.18.00 Smiltenes pilsētas kultūras centrā Deju kolektīvu sadraudzības koncerts
“Deja atnes pavasari”. Piedalās: TDA “Teiksma”,
TDA “Vektors”, VPDK “Saime”, VPDK “Līgo”,
VPDK “Dancītis” un VPDK “Ieviņa”. Ieeja € 5,00
MARTĀ
6.martā plkst.19.00 Launkalnes tautas namā Dobeles zemessargi un grupa “Tērvete” ar koncertprogrammu “...par mīlestību un latvju meitenēm”.
Ieeja € 3,00
7.martā plkst.19.00 Grundzāles kultūras namā uz
Sniegpulksteņu balli atkal tiek aicināti visi, kam 50
un vairāk. Par deju mūziku gādās Māra Krievkalne
un Harijs Užāns. Ieejas uz sarīkojumu € 3,00. (Galdiņi piesakāmi līdz 4.martam pa tālruni: 29128298)
7.martā plkst.18.15 Blomes tautas namā Jura
Krūzes muzikālais vakars 2 daļās „Nāk vēlreiz
marts…”. Koncertā piedalās: Iveta un Jānis Gabrāni (Cēsis), Gunda Liepiņa un Raitis Zapackis
(Rīga), sarīkojumu deju pāris (Priekuļi), meiteņu
trio (Mārsnēni), Oskars un Mārtiņš Celmi (Blome),
Blomes sieviešu un vīru vokālie ansambļi, Blomes
dziedošie bērni.

Smiltenes novada bibliotēkā

7.martā plkst.22.00 Birzuļu tautas namā Mēros,
Tulpīšu balle ar grupu „V.I.A.”. Ieeja € 3,00
13., 14.martā, Smiltenes pilsētas Kultūras centrā
Vidzemes reģiona amatierteātru skate „Gada izrāde
2014”.
21.martā plkst.11.30 Launkalnes tautas namā,
mazo vokālistu konkurss „Launkalnes Cālis 2015”.
21.martā plkst.22.00 Birzuļu tautas namā, balle ar
grupu „Liepavots”. Ieeja € 3,00

Smiltenes novada bibliotēkā

27.februārī 16.00 tikšanās ar grāmatas „Dieva tautas dzimšana. Latvieši” autoru Gundaru
Ceipi.
Izstādes:
Līdz 20.02. apskatāma Marikas Svīķes privātkolekcijas izstāde „Enģeļu parāde”.
Līdz 28.02. skatāma Smaidas Maskinas floristikas darbu izstāde „Sveču gaismas rotaļas”.
Līdz 28.02 tekstilmākslinieces Lindas Ziediņas
un Launkalnes sākumskolas Vizuālās mākslas
pulciņa dalībnieku izstāde “SAPŅU DĀRZS”.
Izstādē skatāmi gobelēni un pulciņa dalībnieku
guaša tehnikas gleznojumi.
01.03 – 30.04 Ineses Birģeles (Sigulda) eļļas
darbu izstāde.

Bērnu apkalpošanas nodaļa
4.02. „Palasīsim Margaritas Stārastes grāmatu
„Zelta pasakas”.
13.02. „Drošs internets” pasākums – prezentācija 6.-7.klasēm.
13.02. „Svētā Valentīna diena - Visu mīlētāju
diena!” - dāvināsim viens otram sirsniņas.
Par jaunākajām grāmatām un pasākumiem bibliotēkā skatieties:
http://www.smiltenesbiblio.blogspot.com/
Par literatūras izstādes un pasākumi bērnu
literatūras nodaļā:
http://spbbernunodala.blogspot.com/

Martā Smiltenē būs mobilais Mamogrāfs
Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai - Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas ieradīsies 9.un 10.martā pie Sarkanā krusta Smiltenes slimnīcas, Dakteru iela 14.
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!
Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš
iesūtīšanas datuma).
Ar ģimenes vai ārstējoša ārsta norīkojumu - izmeklējums maksā EUR 2.85
Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības
dienestu - PAR MAKSU.
Pieraksts notiek pa telefoniem 67 14 28 40 un 27 86 66 55 (lūgums iepriekš sagatavot personas kodu
un tālruņa numuru).
Sīkāka informācija www.mamografija.lv vai uz e-pastu info@mamografija.lv

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

