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Tepera ezer�
atkl�ta peldoš� str�klaka

27.maijā Smiltenē, Tepera ezerā tika
atklāta peldošā strūklaka, kura turpmāk
papildinās Tepera ezera labiekārtoto apkārtni, sniedzot Smiltenes novada iedzīvotājiem un viesiem estētisku baudījumu.
Strūklakas atklāšanā Smiltenes novada
domes priekšsēdētājs Gints Kukainis norādīja, ka darbi šajā apkārtnē turpināsies,
proti, Smiltenes novada pašvaldība izstrādājusi tehnisko projektu Vecā parka
sakārtošanai. Šogad tiks atjaunoti celiņi
no Tepera ezera slūžām līdz viesnīcai
“Brūzis”. Gar Tepera ezera malu pie
laternu stabiem tiks uzstādīti puķupodi.
Saimnieciskās darbības nodaļas vadītāja Ilze Sausā informē, ka strūklaka
darbadienās no pirmdienas līdz ceturtdienai, kā arī svētdienās darbosies no
plkst. 10.00 – 24.00, savukārt piektdienās
un sestdienās no plkst. 10.00 – 1.00.
2015.gadā tika pabeigti Tepera ezera
hidrotehnisko būvju rekonstrukcija, kur
pēc veiktajiem rekonstrukcijas darbiem
Tepera ezera apkārtne ir ieguvusi jaunu un
sakārotu ainavu un infrastruktūru. Ezera
gleznainā apkārtne ir iecienīta smilteniešu
un pilsētas viesu atpūtas vieta. Tepera
ezera apkārtni un Veco parku cilvēki
ir iemīļojuši nesteidzīgām pastaigām,
sportošanai un dabas baudīšanai.
Tepera ezera ūdens spogulis ir atklāta
tipa un no visām debespusēm baudāma
ainava, kurā trūka ainaviskās vertikālās
dominantes jeb piesaistes elementa.
Pašvaldība 2015.gada nogalē sagatavoja

projekta pieteikumu nodibinājumam
“Rietumu bankas labdarības fonds” par
peldošās strūklakas uzstādīšanu Tepera
ezerā, kur plānotais strūklakas augstums
būtu desmit metri un tā būtu aprīkota ar
gaismām, lai vērotājus varētu priecēt
gan diennakts tumšajā, gan gaišajā laikā.
Fonda valde, izskatot projekta pieteikumu,
pieņēma pozitīvu lēmumu attiecībā uz
strūklakas izveidi 2016.gadā.
Pēc iepirkuma procedūras rezultātiem
šī gada 12.aprīlī tika noslēgts līgums ar
SIA “AKVEDUKTS” par peldošās strūklakas piegādi un uzstādīšanu Tepera ezerā.
Kopējās projekta izmaksas strūklakas uzstādīšanai ir 37482,50 EUR (trīsdesmit
septiņi tūkstoši četri simti astoņdesmit
divi eiro un 50 centi), kur nodibinājuma
“Rietumu bankas labdarības fonds” līdzfinansējums 14250,00 EUR (četrpadsmit
tūkstoši divi simti piecdesmit eiro un
00 centi) un pašvaldības līdzfinansējums
23232,50 EUR (divdesmit trīs tūkstoši
divi simti trīsdesmit divi eiro un 50 centi).

Informāciju sagatavoja:
Lita Kalniņa,
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja

Main�ts b�rnu rota�u laukuma
darba laiks vasaras sezon�

Informējam, ka, pēc bērnu vecāku ierosinājuma, ar šī gada 1.jūniju ir mainīts
bērnu rotaļu laukuma darba laiks Gaujas ielā 1, Smiltenē.
No 1.jūnija līdz 31.augustam rotaļu laukums apmeklētājiem būs pieejams no
plkst. 10.00-21.00.

Smiltenes novada dome izsludina pieteikšanos konkursam “Smiltenes novada
sakoptākais īpašums 2016”. Īpašumus dalībai konkursā var pieteikt no 27.maija līdz
13.jūnijam.
Pieteicējs: objekta īpašnieks vai jebkurš novada iedzīvotājs, kā arī komisija, iepriekš
pieteikumu saskaņojot ar objekta īpašnieku.
Konkursam pieteiktie īpašumi tiks vērtēti sekojošās nominācijās:
• Sakoptākā ģimenes māja pilsētas un ciema teritorijā;
• Sakoptākā viensēta pagasta teritorijā;
• Sakoptākais uzņēmums (iestāde, viesu māja, organizācija, uzņēmums, veikals u.c.)
• Sakoptākā daudzdzīvokļu māja;
• Vides elements vai “Odziņa”;
• Sakoptākais priekšdārzs;
• Sakoptākā pašvaldības iestāde.
Konkursam pieteikto īpašumu izvērtēšanu no 15. jūnija līdz 22. jūnijam veiks
Smiltenes novada domes apstiprināta komisija. Konkursa laureāti tiks godināti 2016.
gada 30. jūlijā Smiltenes novada svētku laikā Launkalnes pagastā.
Pieteikt īpašumus konkursam var līdz 13. jūnijam, iesniedzot rakstisku pieteikumu
novada domē, Pils ielā 2, Smiltenē, pagastu pārvaldēs vai nosūtot uz e-pasta adresi
dome@smiltene.lv. Iespējama pieteikšanās arī novada mājas lapā www.smiltene.lv,
aizpildot elektronisko pieteikuma anketu sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”.
Laima Šmite-Ūdre,
Smiltenes novada domes Ainavu arhitekte
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Smiltenes novada Domes l�mumi
2016.gada 27.aprīlī notika kārtējā Smiltenes novada domes sēde, kurā tika izskatīti 94
jautājumi un pieņemti 93 lēmumi:
1. Pieņemt zināšanai SIA “ZAAO” (vienotās reģistrācijas Nr. 44103015509) 2015.
gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
1.1. Bilances kopsumma 10995160,00 euro;
1.2. Pārskata gada peļņa pēc nodokļiem 2087,00 euro.
2. Samazināt SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” (vienotās reģistrācijas numurs
40003189328) pamatkapitālu par 3230147,00 euro (trīs miljoni divi simti trīsdesmit
tūkstoši viens simts četrdesmit septiņi euro) dzēšot 3230147 (trīs miljoni divi simti
trīsdesmit tūkstoši viens simts četrdesmit septiņas) Sabiedrības kapitāla daļas.
3. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 8/16 “Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības
2011.gada 26.maija saistošajos noteikumos Nr.8/11 “Pirmsskolas vecuma bērnu
reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Smiltenes novada pirmsskolas izglītības iestādēs
un pie skolām esošajās pirmsskolas grupās” projektu.
4. Apstiprināt Nolikumu Nr. 10/16 “Grozījums Smiltenes novada domes 2015. gada
27.novembra nolikumā “Stipendijas Smiltenes novada vispārizglītojošo skolu izglītojamajiem””.
5. Par Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas direktores I.Raiskumas atbrīvošanu.
6. Par Smiltenes ģimnāzijas direktores V.Mālkalnes atbrīvošanu.
7. Mainīt Smiltenes ģimnāzijas, Smiltenes Centra vidusskolas un Smiltenes Trīs pakalnu
sākumskolas reorganizācijas rezultātā izveidojamās Smiltenes novada pašvaldības
pakļautībā esošās izglītības iestādes nosaukumu “Smiltenes vidusskola” uz nosaukumu
“Paula Līvena Smiltenes vidusskola”.
8. Par Smiltenes vidusskolas tehnisko darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu.
9. Sniegt Smiltenes novada pašvaldības galvojumu Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmijas studentam D.G. studiju kredīta aizdevumam 14715 euro apmērā un ar to
saistītiem blakus maksājumiem. Piekrist, ka galvojums ir spēkā līdz 2031.gada 27.
aprīlim un atmaksa ir uzsākama ar 12 (divpadsmito) mēnesi pēc studiju pabeigšanas
vai 3.(trešo) mēnesi pēc izslēgšanas, kā arī aizdevumam ir noteikta mainīga procentu
likme un tā tiek aprēķināta šādi: 6 (sešu) mēnešu EURIBOR +2.50 (divi komats
piecdesmit procenti) gadā.
10. Uzsākt lokālplānojuma izstrādi zemes vienībai “Šalkas” (Kad.Nr.9458 002 0011)
0,8 ha, daļai zemes vienības (Kad. Nr. 94580020091) 0,2 ha un daļai zemes vienības
(Kad.Nr.94580020170) 0,33 ha, Grundzāles pagasta Aumeisteros, Smiltenes novadā.
11. Apstiprināt konkursa “Smiltenes novada sakoptākais īpašums 2016” nolikumu.
12. Piešķirt papildus līdzfinansējumu 1259,87 (viens tūkstotis divi simti piecdesmit
deviņi eiro un 87 centi) apmērā Smiltenes novada sporta kolektīvu dalībai pasākumos
ārpus Latvijas valsts robežai, lai atbalstītu pieteikumus, kas iesniegti 2016.gada
“Smiltenes novada sporta kolektīvu līdzfinansēšanas konkursā”.
13. Apstiprināt Smiltenes novada sporta kolektīvu līdzfinansēšanas 2016.gada konkursa
rezultātus un slēgt vienošanos par līdzfinansējuma piešķiršanu ar sekojošiem pieteikumu iesniedzējiem:
13.1. Līdzfinansējamais pasākums “OOcup/2016 International 5 day Orienteering
Tarvisio Italy”, starptautiskas 5 dienu sacensības trīs valstīs, iesniedzējs Orientēšanās
sporta klubs “Azimuts”, piešķirt līdzfinansējumu 555,00 eiro (pieci simti piecdesmit
pieci eiro un 00 centi);
13.2. Līdzfinansējamais pasākums “PITEA CUP”, futbola turnīrs Zviedrijā, iesniedzējs
Futbola klubs “Smiltene”, piešķirt līdzfinansējumu 2873,10 eiro (divi tūkstoši astoņi
simti septiņdesmit trīs eiro un 10 centi);
13.3. Līdzfinansējamais pasākums “International Youth Basketball Tournament XXIII
Jōhvi Cup”, starptautiskas basketbola sacensības Igaunijā, iesniedzējs Smiltenes
pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola, piešķirt līdzfinansējumu 586,77 EUR
(pieci simti astoņdesmit seši eiro un 77 centi);
13.4. Līdzfinansējamais pasākums “European Kids Athletics games”, starptautiskas
vieglatlētikas sacensības Čehijas pilsētā Brno, iesniedzējs biedrība “Smiltenes
sporta centrs”, piešķirt līdzfinansējumu 1445,00 (viens tūkstotis četri simti četrdesmit
pieci eiro un 00 centi).
14. Pieņemt no T.Kangro Smiltenes novada domes pašvaldības īpašumā bez atlīdzības
(dāvinājumā atlīdzības nozīmē) nekustamo īpašumu – garāžas ēku ar adresi Tilta iela
6k-1, Grundzāle, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads, noslēdzot dāvinājuma līgumu.
15. Sagatavot un iesniegt Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas pieteikumu dalībai projektā “Sporta inventāra un aprīkojuma iegāde akreditētajās vispārējās un profesionālās
ievirzes sporta izglītības iestādēs”.
16. Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu rehabilitācijas pakalpojumu segšanai
17. Smiltenes novada pašvaldības SIA “Smiltenes NKUP” pārslēgt īres līgumu, ar
R.L., deklarētā dzīvesvieta: Stacijas ielā 15 dzīv.4, Smiltene, nemainot iepriekšējā
īres līguma nosacījumus.
18. Par L.M. iekļaušanu dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrā.
19. Par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu un nomas maksas samazināšanu
ar AS “SEB banka”.
20. Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu īpašumam “Ķauķi”,
Bilskas pagasts, Smiltenes novads.
21. Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu īpašumam “Sniedzes”,
Bilskas pagasts, Smiltenes novads.
22. Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu īpašumam “Bitītes”,
Bilskas pagasts, Smiltenes novads.
23. Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu īpašumam “Žubītes”,
Bilskas pagasts, Smiltenes novads.
24. Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu īpašumam “Līviņi”,
Bilskas pagasts, Smiltenes novads.

25. Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu īpašumam “Bārbeles”,
Bilskas pagasts, Smiltenes novads.
26. Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu īpašumam “Krūmiņi”,
Bilskas pagasts, Smiltenes novads.
27. Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu īpašumam “Sīļi”, Bilskas
pagasts, Smiltenes novads.
28. Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu īpašumam “Teteri”,
Bilskas pagasts, Smiltenes novads.
29. Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu īpašumam “Lejas Purenes”,
Launkalnes pagasts, Smiltenes novads.
30. Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu īpašumam “Kalna Purenes”,
Launkalnes pagasts, Smiltenes novads.
31. Par zemes nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu īpašumam “Lejiņas”,
Launkalnes pagasts, Smiltenes novads.
32. Par zemes nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu īpašumam “Ielejas”,
Launkalnes pagasts, Smiltenes novads.
33. Par zemes nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu īpašumam “Kalna Noras”,
Launkalnes pagasts, Smiltenes novads.
34. Par zemes nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu īpašumam “Ķirši”,
Launkalnes pagasts, Smiltenes novads.
35. Par zemes nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu īpašumam “Ķirškalni”,
Launkalnes pagasts, Smiltenes novads.
36. Par zemes nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu īpašumam “Lejas Noras”,
Launkalnes pagasts, Smiltenes novads.
37. Par zemes nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu īpašumam “Lūkupe”,
Palsmanes pagasts, Smiltenes novads.
38. Par nekustamā īpašuma “Ilgas 40”, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā atsavināšanu.
39. Par nekustamā īpašuma “Meža Vārniņas” – 7, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā atsavināšanu.
40. Par nekustamā īpašuma “Priednieki 2” – 1, Palsmanes pagastā, Smiltenes novadā
atsavināšanu.
41. Par nekustamā īpašuma “Viļņi” – 3, Blomes pagastā, Smiltenes novadā
atsavināšanu.
42. Par nekustamā īpašuma “Lazdiņu pils”, Variņu pagastā, Smiltenes novadā
atsavināšanu.
43. Par nekustamā īpašuma “Kamaldiņa 28”, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā
atsavināšanu.
44. Par nekustamā īpašuma “Zarvāļapses”, Blomes pagastā, Smiltenes novadā
atsavināšanu.
45. Piešķirt uz zemes vienības, kadastra apzīmējums 9448 003 0340, esošai jaunbūvei
adresi – “Pērlītes”, Vidzeme, Brantu pagasts, Smiltenes novads.
46. Mainīt adresi “Baloži”, Brantu pagasts, Smiltenes novads, LV-4729 (adreses
kods 103781485, zemes vienības kadastra apzīmējums 9448 002 0004, ēkas kadastra
apzīmējumi 9448 002 0004 001, 9448 002 0004 002) uz “Kalna Baloži”, Brantu
pagasts, Smiltenes novads, LV-4729.
47. Mainīt adresi “Līdumnieki”, Brantu pagasts, Smiltenes novads, LV-4708 (adreses
kods 103783593, zemes vienības kadastra apzīmējums 9448 004 0002, ēkas kadastra
apzīmējumi 9448 004 0002 001, 9448 004 0002 002, 9448 004 0002 003, 9448 004
0002 004) uz “Līdumi”, Brantu pagasts, Smiltenes novads, LV-4708.
48. Mainīt adresi “Ziediņi”, Vidzeme, Brantu pagasts, Smiltenes novads, LV-4729
(adreses kods 103782606, zemes vienības kadastra apzīmējums 9448 003 0174, ēkas
kadastra apzīmējumi 9448 003 0174 001, 9448 003 0174 002, 9448 003 0174 003)
uz “Ziedoņi”, Vidzeme, Brantu pagasts, Smiltenes novads, LV-4729.
49. Mainīt adresi “Līdaciņas”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads, LV-4706 (adreses
kods 103669374, zemes vienības kadastra apzīmējums 9444 002 0044, ēkas kadastra
apzīmējumi 9444 002 0044 001, 9444 002 0044 002, 9444 002 0044 003) uz “Līdači”,
Bilskas pagasts, Smiltenes novads, LV-4706.
50. Mainīt nekustamajam īpašumam “Ozoliņi 1”, Blomes pagastā nosaukumu un adresi
“Ozoliņi 1”, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707 (adreses kods 105840028,
zemes vienības kadastra apzīmējums 9446 003 0106, ēkas kadastra apzīmējums
9446 003 0106 001) uz “Līgas”, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV-4707.
51. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar kadastra
apzīmējumu 9415 007 0540 072, piešķirt nosaukumu Valmieras iela 11 k-72, Smiltene,
Smiltenes novads.
52. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar kadastra
apzīmējumu 9415 007 0540 050, piešķirt nosaukumu Valmieras iela 11 k-50, Smiltene,
Smiltenes novads.
53. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar kadastra
apzīmējumu 9415 007 0502 040, piešķirt nosaukumu Valmieras iela 11B k-40,
Smiltene, Smiltenes novads.
54. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar kadastra
apzīmējumu 9415 007 0502 039, piešķirt nosaukumu Valmieras iela 11B k-39,
Smiltene, Smiltenes novads.
55. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar kadastra
apzīmējumu 9415 007 0540 020, piešķirt nosaukumu Valmieras iela 11 k-2, Smiltene,
Smiltenes novads.
56. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no ēkas ar kadastra apzīmējumu
9446 003 0106 001 piešķirt nosaukumu “Līgas”, Blomes pagasts, Smiltenes novads.
57. Atļaut no Smiltenes pagasta nekustamā īpašuma “Jaunriebas”, kadastra numurs
9480 003 0122, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9480 003 0123, 1.74 ha
platībā un mainīt nosaukumu no “Jaunriebas” uz “Jāņasēta”, Brutuļi, Smiltenes
pagasts, Smiltenes novads.
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58. Sadalīt nekustamā īpašuma “Launkalnes veikals”, kadastra numurs 9470 010 0149,
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9470 010 0149 divās daļās:
58.1. zemes vienība (skicē apzīmēta ar Nr.1) paredzēta apmērām 300 m2 platībā,
piešķirt nosaukumu Ezera iela 4A, Launkalne, Launkalnes pagasts, nekustamā
īpašuma lietošanas mērķis – atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas (kods 1105);
58.2. zemes vienība (skicē apzīmēta ar Nr.2) paredzēta apmērām 1520 m2 platībā,
piešķirt nosaukumu “Saulpurenes”, Launkalne, Launkalnes pagasts, nekustamā
īpašuma lietošanas mērķis – neapgūta komercdarbības objektu apbūves zeme (kods
0800).
59. Sadalīt nekustamo īpašumu “Lāčplēši”, kadastra numurs 9470 014 0047, divos
īpašumos “Lāčplēši” un “Lāsītes”.
60. Atļaut sadalīt Brantu pagasta nekustamā īpašuma “Kalna Masaļi”, kadastra numurs
9448 001 0039, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9448 001 0039 četrās daļās.
61. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Smiltenes pilsētas zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 9415 001 0012 0.0516 ha platībā – dabas pamatnes, parki,
zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā
darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods
0501).
62. Iznomāt R.C. zemes vienību “Kamolkalns”, Variņu pagastā, kadastra apzīmējums
9490 004 0111, 1.9 ha platībā lauksaimniecībai.
63. Iznomāt I.P. zemes vienības Rīgas iela 8A, Smiltenē, daļu, kadastra apzīmējums
9415 007 0614, 184 m2 platībā mazdārziņam.
64. Iznomāt M.L. zemes vienības Rīgas iela 8A, Smiltenē, daļu, kadastra apzīmējums
9415 007 0614, 92 m2 platībā mazdārziņam.
65. Iznomāt L.B. zemes vienības Rīgas iela 8A, Smiltenē, daļu, kadastra apzīmējums
9415 007 0614, 184 m2 platībā mazdārziņam.
66. Iznomāt V.J. zemes vienības Kaļķu iela 2B, Smiltenē, daļu, kadastra apzīmējums
9415 004 0215, 620 m2 platībā mazdārziņam.
67. Iznomāt E.B. zemes vienības Priežu iela 6A, Smiltenē, daļu, kadastra apzīmējums
9415 003 0204, 940 m2 platībā mazdārziņam.
68. Iznomāt I.A.G. zemes vienības Dārza iela 29A, Smiltenē, daļu, kadastra apzīmējums
9415 003 0132, 170 m2 platībā mazdārziņam.
69. Iznomāt S.M. papildus zemes vienības Ezera iela 6, Smiltenē, daļu, kadastra
apzīmējums 9415 010 0301, 300 m2 platībā mazdārziņam.
70. Atcelt Smiltenes novada domes 2015.gada 30.septembra lēmumu Nr.14, 27.§.
4.6. “Par nekustamā īpašuma “Lāčplēši”, Launkalnes pagastā nomu”.
71. Iznomāt I.K. zemes vienības “Meži”, Palsmanes pagastā, kadastra apzīmējums
9474 003 0047, daļu 0.3 ha platībā lauksaimniecībai.
72. Pārtraukt zemes nomas tiesības T.D. par zemes vienības Priežu iela 6A, Smiltenē,
kadastra apzīmējums 9415 003 0204, daļu 470 m2 platībā.
73. Pārtraukt zemes nomas tiesības R.K. par zemes vienības Priežu iela 6A, Smiltenē,
kadastra apzīmējums 9415 003 0204, daļu 572 m2 platībā.
74. Iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Smiltenes NKUP”, reģistrācijas
Nr. 43903000435, zemes vienību Pilskalna iela 2, Smiltenē, kadastra apzīmējums
9415 005 0204, 4600 m2 platībā ēku (būvju) uzturēšanai.
75. Pārtraukt zemes nomas tiesības B.T. par zemes vienības Dakteru iela 27, Smiltenē,
kadastra apzīmējums 9415 003 0204, daļu 240 m2 platībā.
76. Apstiprināt zemes ierīcības projektu Raiņa iela 6, Smiltene, Smiltenes novads,
zemes vienības kadastra apzīmējumu 9415 008 0403.
77. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Pūpolkalns”, Variņu pagasts, Smiltenes
novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 9490 007 0016.
78. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Linteri”, Variņu pagasts, Smiltenes novads,
zemes vienības kadastra apzīmējums 9490 001 0033.
79. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Vilciņi 2”, Smiltenes pagasts, Smiltenes
novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 9480 003 0043.
80. Noteikt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9480 002 0060 platība ir 1.32 ha.
81. Par zemes nomas līgumu parādu piedziņas neiespējamību un debitoru parādu norakstīšanu
82. Piešķirt I.J. nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 50 % apmērā par nekustamā
īpašuma “Jaunvēskas”, Smiltenes pagastā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
9480 006 0055, par 2016.gadu.

83. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu par kopējo summu EUR 230,33 (divi
simti trīsdesmit eiro 33 centi), t.sk. pamatparāds EUR 122,55 un kavējuma nauda
EUR 107,78, un izslēgt no debitoru saraksta.
84. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas par kopējo summu EUR 11,82
(vienpadsmit eiro, 82 centi), un izslēgt no debitoru saraksta.
85. piedzīt no Z.C. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 36,82 (trīsdesmit seši
euro, 82 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un
tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
86. Atļaut Gintam Kukainim savienot valsts amatpersonas amatu Pašvaldībā – Pašvaldības domes priekšsēdētāja amatu ar saimnieciskās darbības veikšanu šīs darbības
ietvaros gūstot ienākumus tikai no lauksaimnieciskās ražošanas, mežizstrādes, zvejniecības, lauku tūrisma vai prakses ārsta profesionālās darbības un ar tādu saimniecisko
darbību, kura tiek veikta, pārvaldot šai valsts amatpersonai piederošo nekustamo
īpašumu;
87. Par domes priekšsēdētāja komandējumu.
88. Par domes deputāta komandējumu.
89. Nodot nomā rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Lizdoles ezerā 2016.
gadā un iedalīt zvejas limitu 2016.gadam – vienu zivju murdu, kas atbilst 30 (trīsdesmit)
metru tīklu garumam.
90. Atcelt Smiltenes novada domes 2016.gada 27.aprīļa lēmumu Nr.7, 9.§. “Par projekta “Labiekārtošanas darbi Palsmanes pamatskolā” sagatavošanu un projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu”. Sagatavot un iesniegt biedrībai “Abulas lauku
partnerība” projektu “Labiekārtošanas darbi Palsmanes pamatskolā” projektu konkursam pasākumā 19.2 “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās SVVA Stratēģijas ieviešanai rīcībā Nr.2.1.
“Vietējās teritorijas labiekārtošana pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” par
kopējo summu 18826,86EUR (astoņpadsmit tūkstoši astoņi simti divdesmit seši euro,
86 centi).
91. Atcelt Smiltenes novada domes 2016.gada 27.aprīļa lēmumu Nr.7, 14.§. “Par projekta “Materiālu iegāde aktīvās atpūtas takas izveidei ap Bilskas ezeru” sagatavošanu
un projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu”. Sagatavot un iesniegt biedrībai “Abulas lauku partnerība” projektu “Materiālu iegāde aktīvās atpūtas takas izveidošanai ap Bilskas ezeru” projektu konkursam pasākumā 19.2 “Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās
SVVA Stratēģijas ieviešanai rīcībā 2.1. “Vietējās teritorijas labiekārtošana pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” par kopējo summu 10871,97 EUR (desmit
tūkstoši astoņi simti septiņdesmit viens euro 97 centi).
92. Apstiprināt Palsmanes pamatskolas maksas pakalpojumu par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu Nīderlandes viesiem.
93. Par nedzīvojamo telpu Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā nomas maksas
apstiprināšanu.
Sagatavoja Smiltenes novada domes
Kancelejas nodaļas vadītāja D.Kaupe
Apstiprināti ar Smiltenes novada domes
2016. gada 24.februāra lēmumu (protokols Nr.4, 4.§.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 7/16

Par Smiltenes novada domes
saistošo noteikumu publicēšanas vietu

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 45.panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka Smiltenes novada domes saistošo noteikumu
publicēšanas vietu.
2. Smiltenes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vieta ir Smiltenes
novada pašvaldības ikmēneša informatīvais izdevums “Smiltenes Novada Domes
Vēstis”.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā noteiktajā kārtībā, nākamajā dienā pēc to
publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
Domes priekšsēdētāja G.Kukainis

Pašvald�b�

Apstiprin�ts projekts “Zivsaimniecisk�s ekspluat�cijas
noteikumu izstr�de Smiltenes novada Lizdoles ezeram”
Zivju fonda padome 2016. gada 22.aprīļa sēdē pieņēma lēmumu apstiprināt Smiltenes novada domes
iesniegto projektu “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Smiltenes novada Lizdoles ezeram”.
Projekta mērķis ir veicināt zivsaimniecības attīstību
Smiltenes novadā, izstrādājot zivsaimniecisko ekspluatāciju noteikumus Lizdoles ezeram. Par izpētes veikšanu
2016.gada 10.maijā tika noslēgts līgums ar Pārtikas
drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu
“BIOR”.
Saskaņā ar „Zemes pārvaldības likums” 15.panta
“Jūras piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu
pārvaldība” otro daļu Smiltenes novada Launkalnes
pagasta Lizdoles ezers (53,45ha) ir Smiltenes novada
domes valdījumā. Smiltenes novada dome vēlas veicināt

ezera potenciālo izmantošanu – makšķerēšanas, zivju
resursu pavairošanu un vides un aktīvā tūrisma attīstību.
Līdz šim Lizdoles ezeram nav veikta zivsaimnieciskās
iespējas izpēte. Lai pašvaldība varētu uzsākt sekmīgu
un lietderīgu zivju resursu atjaunošanu šādi noteikumi
ir nepieciešami, jo tie ļaus izvērtēt esošo zivju krājumu
daudzveidību un to apjomu Lizdoles ezerā.
Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Zivju
fonda līdzekļus. Projekta kopējās plānotās izmaksas
ir 672,29 EUR (seši simti septiņdesmit divi eiro un 29
centi). Zivju fonda līdzfinansējums ir 100% jeb 602,59
EUR no projekta attiecināmajām izmaksām. Pašvaldības
līdzfinansējums ir 69,70 EUR.
Projektu plānots īstenot līdz 2016.gada novembrim.

Lita Kalniņa,
Smiltenes novada domes
Attīstības un plānošanas nodaļas
Projektu vadītāja
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Pašvald�b�

Dzimtsarakstu
noda�a inform�
Maija mēnesī Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 17
dzimšanas reģistrēti, 11 laulību reģistri un 13 miršanas
reģistri.
Kopumā demogrāfiskā statistika Smiltenes novadā
ir iepriecinoša, jo līdz 2016.gada 1.jūnijam reģistrētas
64 miršanas un 69 dzimšanas.
Maija mēnesī reģistrētas 4 meitenes un 13 zēni.
Maikls – Bilskas pagastā, Marta – Blomes pagastā,
Markuss – Launkalnes pagastā, Alise – Smiltenes pagastā,
Rūdis – Rankas pagastā, Kristīne, Elizabete, Roberts
Jānis, Augusts, Renārs, Nikolass, Patriks, divi zēni vārdā
Emīls, Rainers, Valters, Tomass – Smiltenes pilsētā.
No maijā reģistrētajām 13 mirušajām personām 7 ir
vīrieši, 6 sievietes. Visvairāk miruši Smiltenes pilsētas
(6) un Smiltenes pagasta (2) iedzīvotāji. Kā arī viens
Launkalnes, Grundzāles pagasta, Carnikavas, Rīgas un
Valmieras pilsētas iedzīvotājs.
Dace Ērģele,
Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļas

�imenes dien�
Smiltenes novad�
salaul�jušies septi�i p�ri

Satiksmes ministrs Uldis Augulis
viz�t� apmekl� Smilteni

2016.gada 13.maijā Smilteni apmeklēja Satiksmes
ministrs Uldis Augulis. Vizītes laikā ministrs aplūkoja
Smiltenes tehnikumu, kur profesionālo izglītību apgūst
topošie ceļu būves speciālisti. Ministrs tikās ar Smiltenes
novada lielākajiem ceļu būves uzņēmumiem, kā arī ar
Smiltenes novada pašvaldības pārstāvjiem un Vidzemes
reģiona pašvaldību vadītājiem.
Smiltenes novada pašvaldība interesējās par problemātiskajām “Latvijas Valsts ceļu” (LVC) teritorijām
Smiltenes novadā – ceļu posmiem un tiltiem, kuri šobrīd
atrodas sliktā stāvoklī un kuriem nepieciešams finansiāls
ieguldījums to sakārtošanā.
Smiltenes novada ceļu būves uzņēmēji Satiksmes
ministrijas pārstāvjiem un “Latvijas Valsts ceļu” valdes
priekšsēdētājam Jānim Langem vaicāja par to, kāpēc
ir aizkavēti iepirkumi ceļu būvdarbu nozarē, jo šobrīd
ir izveidojusies absurda situācija, ka ceļu būves uzņēmumi aktīvākajā būvniecības sezonā ir palikuši bez
pasūtījumiem. “Izmaiņas būvniecības likumā un iepirkuma likumā ir tās, kuras ir paildzinājušas iepirkumu
izsludināšanu LVC, tāpēc darbus varēs sākt tikai rudens
pusē”, skaidroja J.Lange.

Vidzemes reģiona pašvaldību vadītājus visvairāk
interesēja lauku ceļu attīstība un iespējas piesaistīt
finansējumu to atjaunošanai vai asfaltēšanai, kā arī
finansējuma sadale asfaltēto ceļu seguma atjaunošanai.
LVC valdes priekšsēdētājs Jānis Lange norādīja, ka
ceļu posmi, kas vistuvākajā laikā saņems finansējumu,
tikuši vērtēti pēc satiksmes intensitātes un ceļa stāvokļa,
nevis teritoriālā izvietojuma, tāpēc šobrīd ir situācija, ka
Vidzemē, it īpaši, Smiltenes novadā, ceļu atjaunošanai
netiek piešķirts finansējums, jo tie nav kritiskā stāvoklī.
Vizītes noslēgumā Vidzemes pašvaldību vadītāji,
LVC un Satiksmes ministrijas pārstāvji vienojās, ka nepieciešams atkārtoti izvērtēt un iesniegt prioritāro ceļa
posmu sarakstu, kuriem nepieciešami remonti, jo finansējums ir ierobežots un pašvaldību vēlmes ir plašākas
par reālajām iespējām.
Informāciju sagatavoja:
Līga Hofmane,
Smiltenes novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Šogad starptautisko ģimenes dienu atzīmējām
15.maijā. Par godu šai dienai, Smiltenes novada domes
Dzimtsarakstu nodaļa aicināja pieteikties pārus, kuri
vēlas salaulāties, Smiltenes novada domei dāvinot
(apmaksājot) pārimsvinīgo laulību ceremoniju.
Smiltenes novada domes Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja Dace Ērģele norāda, ka iedzīvotāju atsaucība
bijusi liela un laulībām 14.maijā pieteikušies septiņi
pāri. “Gluži kā iecerēts, laulībām pieteicās pāri, kuri
jau kādu laiku dzīvo kopā un vēlas juridiski nostiprināt
savu attiecību stāvokli. Visi salaulātie ir vietējie, Smiltenes novada iedzīvotāji, kuri skaisto dienu izvēlējās
atzīmēt kopā ar viņu pašiem tuvākajiem cilvēkiem, viņu
vecākiem un bērniem.”
Īpaši ievērojams ir fakts, ka 14.maijā salaulājās arī
pāris, kurš kopā nodzīvojis 50 gadu, bet tikai šogad
nolēmuši viens otram teikt ‘jā’ vārdu.
Smiltenes novada domei pateicas pāriem, kuri atsaucās aicinājumam, piedalījās šajā skaistajā akcijā un
vēl laimīgu laulības dzīvi! Jācer, ka ar šādu praksi izdosies turpināt arī nākamajos gados un noslēgto laulību
skaits Smiltenes novada arvien pieaugs.
Līga Hofmane, Sabiedrisko attiecību speciāliste

Pazi�ojums
par lok�lpl�nojuma
izstr�des uzs�kšanu

Saskaņā ar Smiltenes novada domes 2016.gada 25.maija lēmumu Nr.8, 10.§. “Par
lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Zemes vienībai “Šalkas” (Kad. Nr. 9458 002
0011), daļai zemes vienības (Kad. Nr. 94580020091) un daļai zemes vienības (Kad.
Nr.94580020170) Grundzāles pagasta, Aumeisteros, Smiltenes novadā tiek uzsākta
lokālplānojuma izstrāde.
Lokālplānojuma izstrādes mērķis:
• Mainīt Smiltenes novada Grundzāles pagasta teritorijas plānojumā 2008.-2020.
gadam noteikto funkcionālo zonējumu no Mazstāvu dzīvojamās apbūves zonas,
Parka zonas, mežu teritorijas un savrupmāju apbūves teritorijas uz Jauktas centru
apbūves zonu, kas būs par pamatu teritorijas attīstībai, Kultūrvēsturiskā pieminekļa pārbūves darbiem un būvprojektēšanai.
Lokālplānojuma izstrādes pamatojums
• Lokālplānojuma teritorijā plānots noteikt tādu atļauto izmantošanu, kas ietvertu
plašākas un daudzpusīgākas izmantošanas iespējas, ņemot vērā novietojumu, esošo
apbūvi, kā arī publiskās infrastruktūras nodrošinājumu apkaimes kontekstā.
• Teritorijas plānošanas likuma 24.panta otrā daļa.
Ar esošo Smiltenes novada Grundzāles pagasta teritorijas plānojumu un lokālplānojuma darba uzdevumu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai var iepazīties
Smiltenes novadā novada mājas lapā www.smiltene.lv, sadaļā Attīstības plānošana, kā
arī Smiltenes novada domes attīstības un plānošanas nodaļā, Dārza ielā 3, Smiltenē
(tālr. 64707571).

Par sporta kolekt�vu
l�dzfinans�šanas
konkursa rezult�tiem

Smiltenes novada dome 2016.gada 25.maijā pieņēma lēmumu,Nr.8, 12.§. “Smiltenes novada sporta kolektīvu līdzfinansēšanas konkursa rezultātu apstiprināšana”,
apstiprināt Smiltenes novada sporta kolektīvu līdzfinansēšanas 2016.gada konkursa
rezultātus un slēgt vienošanos par līdzfinansējuma piešķiršanu ar sekojošiem pieteikumu iesniedzējiem:
• Līdzfinansējamais pasākums “OOcup/2016 International 5 day Orienteering
Tarvisio Italy”, starptautiskas 5 dienusacensības trīs valstīs, iesniedzējs Orientēšanās
sporta klubs “Azimuts”. Piešķirts līdzfinansējums 555,00 eiro (pieci simti piecdesmit
pieci eiro un 00 centi) apmērā;
• Līdzfinansējamais pasākums “PITEA CUP”, futbola turnīrs Zviedrijā, iesniedzējs
Futbola klubs “Smiltene”. Piešķirts līdzfinansējums 2873,10 eiro (divi tūkstoši
astoņi simti septiņdesmit trīs eiro un 10 centi) apmērā;
• Līdzfinansējamais pasākums “International Youth Basketball Tournament XXIII
Jōhvi Cup”, starptautiskas basketbola sacensības Igaunijā, iesniedzējs Smiltenes
pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola. Piešķirts līdzfinansējums 586,77 eiro
(pieci simti astoņdesmit seši eiro un 77 centi) apmērā;
• Līdzfinansējamais pasākums “European Kids Athletics games”, starptautiskas
vieglatlētikas sacensības Čehijas pilsētā Brno, iesniedzējs biedrība “Smiltenes
sportacentrs”. Piešķirts līdzfinansējums 1445,00 (viens tūkstotis četri simti
četrdesmit pieci eiro un 00 centi) apmērā.
Smiltenes novada domes
Attīstības un plānošanas nodaļa
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Ieskats noz�m�g�kajos SNPP
veiktajos pas�kumos un re�istr�tajos
notikumos 2016.gada maij�

Apes novadā sastādīti 5 administratīvo pārkāpumu protokoli – visi par Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksā paredzētajiem pārkāpumiem:
- 171.panta pirmā daļa – alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskā vietā – 5.
Smiltenes novada Pašvaldības policija informē, ka par jebkuru sabiedriskās kārtības pārkāpumu vai personu tiesību
un brīvību apdraudējumu Jūs variet ziņot zvanot pa tālruni:

28659933

vai 110
Mums IR svarīga Jūsu drošība!

Normunds Liepa, SNPP priekšnieks

Izgl�t�ba

AS “Smiltenes Piens” –
izgl�t�bas jomas sadarb�bas partneris
Viena lieta, ikdienā pārtikas veikalos
iepērkoties, ir izvēlēties veselīgu vietējo
produkciju un zināt, ka to ražotājs,
piemēram, AS “Smiltenes Piens” ir
starp lielākajiem un veiksmīgākajiem
piena pārstrādes uzņēmumiem Latvijā.
Uzņēmuma mājaslapā ražotājs sevi piesaka sadaļās “Fakti, ar ko lepojamies”,
“Prasības, kuras uzturam”, “Uzvaras,
kuras svinam”, “Draugi, kurus atbalstām”. Cits piedzīvojums un pārdzīvojums
Smiltenes novada izglītības iestādēm visu
šo vārdu patiesumu aizvadītājā gadā
vairākkārt piedzīvot, sagaršot un pārliecināties savām acīm, saprast, ka AS
“Smiltenes Piens” ir patiesi ieinteresēta
novada izglītības kvalitātes stiprināšanā,
visnozīmīgāk – karjeras izglītībā.
Jau esam dalījušies gandarījumā par ražošanas uzņēmuma izrādīto ieinteresētību izglītības darbā, kad
Ziemassvētku prieku 44 novada izglītības iestāžu
audzēkņiem bagātināja AS “Smiltenes Piens” naudas
balvas 7. – 12. klašu skolēniem par uzcītību un sasniegumiem dabaszinātnēs,brīvprātīgajā darbā un dažādās
sabiedriskajās aktivitātēs. Skolēnu grupa martā viesmīlīgi
tika uzņemta izzinošā mācību ekskursijā kā Blomes
sierotavā, tā Smiltenes ražotnē.
Daudz vērtīgas informācijas ieguva sešas novada
izglītības iestāžu skolotāju grupas, kuras AS “Smiltenes
Piens” laipni uzņēma viesos aprīlī. Skolotāji uzzināja
par “smilteniešu ražoto produkciju, par eksporta iespēju
meklējumiem un realizāciju, par izmaksām, kas veido
produkta cenu” (no Smiltenes ģimnāzijas mājaslapas) un
daudzām citām lietām, par ko ikdienā neaizdomājamies.
“Jutām, ka visi uzņēmuma darbinieki ir savas nozares
speciālisti, kuri nepārtraukti domā par uzņēmuma
attīstību, jauniem produkcijas veidiem un kvalitāti,”
novērtē Palsmanes pamatskolas skolotāji. “Nevarējām
pat iedomāties, ka uzņēmums ir aprīkots ar tik sarežģītām un gudrām iekārtām. Priecēja fakts, ka uzņēmums
domā par savu nākotni, ir dažādi sadarbības partneri arī
tuvākās un tālākās valstīs. No redzētā un dzirdētā radās

pārliecība, ka mūsu “Smiltenes piens” ir stipras un gudras saimnieces rokās, kura ir izveidojusi darbīgu, savu
darbu mīlošu komandu, kas ved uzņēmumu uz peļņu,
sasniegumiem un atpazīstamību.Līdz ar “Smiltenes
Piena” atpazīstamību valstī un pasaulē, izskan arī mūsu
novada vārds. Lai viņiem veicas, lai laba veselība
un radošs gars!” saka Palsmanes PII vadītāja Birute
Mežale. “Iegūtā izpratne par dažādu piena produktu
vērtīgajām īpašībām un ražošanas procesiem palīdzēs
nododot zināšanas tālāk audzēkņiem,” vērtē PII
“Pīlādzītis” metodiķe Ilva Stīpniece, un viņai pievienojas Variņu pamatskolas skolotāji: “Tas noderēs mūsu
turpmākajam darbam gan audzināšanas stundās, gan
karjeras izvēles pasākumos.” Smiltenes Centra vidusskolas skolotāji pievienojas labo iespaidu krājumam ar
atziņu - tas prasa gudrus, izglītotus darbiniekus.
“Lai mūsu veiksmīgā sadarbība vēl ilgi turpinās!”
vēlas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Grigore.
Skolotāji arī piebilst: “Smiltenē ir daudz uzņēmumu,
kurus būtu vērts apmeklēt un iepazīties ar ražošanu
tajos.”
Alda Miķe,
Smiltenes novada domes Izglītības pārvaldes
vadītājas vietniece

KOPĀ

Par transportlīdzekļu stāvēšanas un novietošanas noteikumu neievērošanu sastādīti 7 administratīvā pārkāpuma
protokoli – paziņojumi (bez vadītāja klātbūtnes).

No VP

Par Smiltenes novada domes saistošos noteikumos paredzētiem pārkāpumiem:
- 21.1.punkts – atrašanās publiskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu – 15;
- 21.2.punkts – atrašanās publiskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu atkārtoti gada laikā – 2;
- 20.1.punkts – dabisko vajadzību nokārtošana uz ielas (urinēšana) – 1;
- 27.1.punkts – sēdēšana uz publisko atpūtas solu atzveltnēm – 3.

PĀRKĀPUMA VEIDS

Patrulējot

Par Latvijas APK paredzētajiem pārkāpumiem:
- 42.1 panta pirmā daļa – smēķēšanu neatļautās vietās – 1;
- 42.1 panta ceturtā daļa – smēķēšanu, ko izdarījis nepilngadīgais – 1;
- 171.panta pirmā daļa – personas atrašanās sabiedriskā vietā alkohola reibuma stāvoklī cilvēka cieņu aizskaroša
izskatā (gulēšana zemē) – 10;
- 171.panta otrā daļa – personas atrašanās sabiedriskā vietā alkohola reibuma stāvoklī cilvēka cieņu aizskaroša
izskatā (gulēšana zemē) atkārtoti gada laikā – 1.

SNPP sa�emt� un
re�istr�t� inform�cija
2016.gada maij�
No iedz.

Smiltenes novada Pašvaldības policija (SNPP) 2016.gada maija mēnesī sastādījusi kopā 34 administratīvo
pārkāpumu protokolus, no kuriem 13 par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa, bet 21 par Smiltenes novada
domes saistošo noteikumu pārkāpumiem.

VISA REĢISTRĒTĀ
INFORMĀCIJA

65

57

18

140

Personas alkohola reibuma
stāvoklī sabiedriskā vietā

4

3

7

Nepilngadīgo pārkāpumi

3

2

5

Ģimenes konﬂikti

2

2

Aizdomīgas personas

1

1

Klaiņojoši, pamesti dzīvnieki

3

3

Notriekti krituši dzīvnieki

2

2

Naktsmiera traucēšana,
trokšņošana

4

4

Vides piesārņošana,
piegružošana

1

1

Dabisko vajadzību
nokārtošana publiskās vietās

1

1

Īpašuma bojāšanas gadījumi

2

2

Huligāniski konﬂikti

3

3

1

7

Ceļu satiksmes pārkāpumi

1

7

2

10

Palīdzība NMP dienestam

1

1

Pazudušas personas

3

3

Pārbaudīti makšķernieki

2

2

Personas ar atvērtu
alkoholiskā dzēriena
iepakojumu

6

6

Sabiedriskās kārtības
nodrošināšana pasākumos

3

3

Mutvārdu aizrādījumi

5

3

Personas nogādātas
ārstniecības iestādē

2

1

Personas nogādātas
dzīvesvietā

5

4

Personas nogādātas
atskurbšanai ĪAI

2

3

1

9
3

2

11
5

Sniegta palīdzība valsts/
pašvaldības iestādēm

1

1

Sniegta palīdzība VP

1

1

Sniegta palīdzība bāreņu
tiesai

2

2

Aizturēti velosipēdu vadītāji
reibuma stāvoklī

1

1

Smēķēšanas ierobežojumu
neievērošana

2

2

Gulēšana publiskās vietās

3

Informācija par faktiem, kas
neapstiprinājās

5

Citi notikumi, pārkāpumi

7

Alkohola lietošana
sabiedriskās vietās

2

Sēdēšana uz atpūtas solu
atzveltnēm, tirgus letēm
Kaimiņu domstarpības,
strīdi

1

8

3

8

4

3

14

7

1

10

4

2
3

2
3

Informāciju sagatavoja:
SNPP priekšnieks N.Liepa
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Izgl�t�ba

Pagalma sp�les ir
br�niš��gi kop�
pavad�ts laiks:
vec�kiem −
b�rn�bas atmi�as,
b�rniem − jaunums

30.maijā Grundzāles pamatskolā risinājās jauks
pasākums: Erasmus+ projekta “Spēles – tilts starp trim
paaudzēm” ietvaros skolas teritorija bija kļuvusi par
8 pagalmiem, kuros katrā varēja spēlēt savu pagalma
spēli: viszināmākās bija “Paslēpes” jeb “Tripāteri” un
“Tautasbumba”. Bieži savos māju pagalmos skolēni bija
spēlējuši arī “Augstāk par zemi” un “Pēdējais pāris
šķiras”. Vairāk izskaidrošanas prasīja “Gurķi”, “Lēnāk
brauksi, tālāk tiksi, stop” un “3 par daudz, 2 par maz”. Uz
skolas atjaunotā pludmales volejbola laukuma risinājās
pionierbola mači. Visvairāk prieka un jautrības sagādāja
spēle “Pēdējais pāris šķiras”, bērniem ļoti patika ķert
vecākus.
Liels prieks bija skolā ieraudzīt kopīgi pagalma spēles
spēlējam 20 vecākus un vienu ļoti aktīvu vecmāmiņu,
kas lielajā karstumā turēja līdzi visos uzdevumos.
Pēc pusdienām visi devās pārgājienā pa Grundzāli.
Katrā kontrolpunktā (kur nu bez orientēšanās) bija
jāizpilda kāds uzdevums: jāuzceļ telts, jāuzkāpj kokā un
jāiesit nagla; vai nu jāceļas pār upi ar gaisa pārceltuvi
vai jāiet peldēties, jāšauj pa pretinieku, visai komandai
jāsatilpst uz akmens, jāiziet bērnības džungļu taka. Visi
gribēja izmēģināt pārmest pār upi mugursomu, jo tā
savulaik darīja arī skolotājs Māris. Labi, ka soma šoreiz
bija piesieta auklā, citādi tā sen jau būtu aizpeldējusi
jūriņā, jo upe laikam kļuvusi platāka.
Vakarpusē vakariņu zupa tik gardi smaržoja un
karotes tik naski cilājās, ka prieks!
Kā turpinājums pagalma spēlēm bija nakšņošana
skolas sporta laukumā. Uzceltajās 16 teltīs palika 53
nakšņotāji. Kopīga desiņu un zefīru cepšana, dejošana
ballītē, bumbas spēlēšana volejbola un futbola laukumā,
sarunas un briesmu stāstu stāstīšana teltīs – tas viss paliks skolēnu atmiņās vēl ilgi pēc skolas beigšanas.
Projekta koordinatore
Dace Kalniņa

ERASMUS+ aktualit�tes
Smiltenes �imn�zij�

Pavasaris Smiltenes ģimnāzijas Erasmus+ projekta
“SELFY – Save Earth Life for Youth” (Glābsim dzīvību
uz Zemes jaunatnei) komandai bijis ļoti aizņemts laiks, jo
bija jāpaspēj gan doties mobilitātē uz saulaino Vidusjūras
piekrasti Turcijā, gan jāuzņem visi projekta dalībnieki
pie sevis Smiltenē.
Turcijā skolu pārstāvēja 11.b klases skolnieces Annija
Cunska, Elīna Lanka, Laura Savicka un Zane Zeldere, kur
stāstīja pārējiem dalībvalstu skolēniem un skolotājiem
par to, kā globālo sasilšanu Latvijā ietekmējušas siltās
ziemas, mainīgie laikapstākļi un jaunu dzīvnieku un
augu parādīšanās, kā jūras ūdens līmeņa celšanās dēļ
tiek noskaloti krasti un kā Baltijas jūra lēnām “mirst”, jo
lauksaimniecībā daudz tiek izmantoti nitrāti un fosfāti.
Projekta aktivitāšu daļā visi devās pārgājienā, iepazīt
Seleukeia pilsētu. Tā kā Turcija ir viena no mums tuvākajām valstīm, kurā daudz ir musulmaņu ticības pārstāvju, tad visi dalībnieki apmeklēja arī lielāko Anatolijas
reģiona Küllye mošeju. Katru dienu vairākas reizes pāri
pilsētai skanēja mullas lūgšana, kas, kā atzīst meitenes,
likās dīvaini biedējoša. Neformālās sarunās tika diskutēts
arī par dažādām ticībām, Eiropā aktuālo bēgļu jautājumu
un teroraktiem, kuru dēļ tikšanās reizē nepiedalījās
Francijas un Vācijas skolu komandas.
Otrā diena sākās ar konkursu par apdraudētajām
dzīvnieku sugām pasaulē. Pēc konkursa visi dalībnieki
devās uz Akdenīzas universitāti, kur klausījās eksperta
lekciju par globālās sasilšanas ietekmi. Pēcpusdiena
atkal tika veltīta vēstures izzināšanai, apmeklējot Sides
pilsētas arhitektūras pieminekļus – muzeju, Apolona
templi un seno teātri.
Tā kā skolās tagad ienāk robotika, trešās dienas rīts
tika veltīts aktivitātēm, kurās tika programmēti roboti,
kas no konkrēta laukuma novāca atkritumus. Latvijas
izglītības sistēmas veidotājiem būtu jāmācās no saviem
Turcijas kolēģiem ātra reaģēšanas prasme un elastība,
balstoties uz pasaules izglītības tendencēm, jo gada laikā
Turcijā tika izstrādāta efektīva robotikas apgūšanas programma, tā ieviesta klasēs un jau redzami pirmie rezultāti,
ko uzskatāmi pierāda sekmju līmeņa paaugstināšanās
mācību priekšmetos, kam pamatā ir loģiskā domāšana.
Ceturtā diena visa tika pavadīta ceļā, apmeklējot
Güllük Daği Nacionālo parku, kurā aug arī ļoti daudzi
aizsargājami, unikāli augi. Projekta dalībnieki apmeklēja
arī seno Perges pilsētu, kas savos ziedu laikos bijusi
slavena ar saviem akmeņkaļu darbiem, ražojot un pārdodot mežģīņotas marmora kolonnas, kā arī Aspendos
amfiteātri, kas tiek uzskatīts par vislabāk saglabājušos
amfiteātri pasaulē.
Projekta tikšanās noslēdzošajā dienā skolu komandas
prezentēja vēl vienu mājas darbu “10 veidi, kā samazināt
globālo sasilšanu”, veica eksperimentu, kas pierādīja
CO2 ietekmi uz gaisa temperatūru, veidoja eko plakātus
un veica aktivitāšu vērtējumu.
Pēc atgriešanās mājās, turpinājās steidzīga gatavošanās partnerskolu uzņemšanai Smiltenē. Projekta vadības
komanda – skolotājas Rita Rozīte, Ingūna Rulle un Inga
Savicka – sadarbībā ar projektā iesaistītajiem skolēniem
viesiem piedāvāja ļoti interesantu un radošu nedēļu.

Tā kā viesi Latvijā ieradās mūsu valsts svētkos
4.maijā, tad Baltā galdauta svētkus atzīmējām visi
kopā, stāstot par Latvijas vēstures gan skaistajām, gan
traģiskajām, gan varonīgajām lappusēm.
Atklājot projekta sanāksmi, par Smiltenes novadu, tā
attīstību angļu valodā viesiem stāstīja novada mērs Gints
Kukainis, kurš līdz šim ir bijis vienīgais no amatpersonām
visās valstīs, kur jau norisinājušās tikšanās, kas uzrunājis
viesus svešvalodā. Par to dalībvalstu skolotāji bija patīkami pārsteigti. Smiltenes novada dome dāvāja katram
dalībniekam piemiņas veltes un katrai dalībvalstij –
jauno Smiltenes fotoalbumu.
Gandrīz visu pirmo tikšanās dienu skolēni stāstīja par
dabas aizsardzību savās valstīs, nacionālajiem parkiem
un dabas rezervātiem, par aizsargājamajiem augiem un
dzīvniekiem reģionos. Vakarpusē skolotāji apmeklēja arī
bērzu sulu ražotni, kur degustēja ražoto produkciju un
klausījās stāstījumā, cik vērtīga ir bērzu sula.
Otrajā projekta tikšanās dienā jaunieši jauktās grupās
veidoja infografikas par dažādiem aizsargājamajiem
augiem un dzīvniekiem, kā arī sadarbībā ar AS “Latvijas
valsts meži” stādīja priedītes. Stādītajam mežam pat
tika dots nosaukums “SELFY forest” jeb SELFY mežs.
Vakarā skolotāji apmeklēja Smiltenes sidra ražotni, kur
par sidra ražošanu stāstīja Smiltenes ģimnāzijas absolvents Jānis Matvejs.
Sestdien projekta dalībnieki apmeklēja Līgatnes dabas
parku un Siguldu, kā arī baudīja Maģisko sajūtu nakti
Valmierā. Bet svētdien viesus gaidīja pati labākā nedēļas
aktivitāte – laivu brauciens pa Gauju. Mātes dienu vakarā
visi kopā svinējām, baudot koncertu, kurā uzstājās folkloras kopa “Rudzupuķe”, mūsu dejotāji “Knēvelīši” ar
saviem vecākiem, “Dadži” un “Dadzīši”, un muzikālos
priekšnesumus sniedza Smiltenes mūzikas skolas un
pūtēji, kā arī koklētāja Linda Virse un skolotāja Jāņa
Celmiņa vadītā popgrupa “Okey”.
Projekts noslēdzās pirmdien, kad dalībniekiem bija
izglītojošā ekskursija “Piena ceļš jeb kur rodas piens?”,
kopīgi apmeklējot saimniecību “Kalējiņi – 1” un AS
“Smiltenes Piens”. Pēcpusdienas aktivitātes seno amatu mājā “Lejas Varicēni” pie Līgas Krūmiņas-Krīgeres
tematiski ievadīja nākamās projekta sanāksmes tēmu
“Dzīvojam ekoloģiski”. Darbs noritēja grupās – tika
iekārtota siena viesnīca, gatavots biezpiens ar piedevām
un pesto no gārsām, aprūpētas kazas, vākta tēja, uz
ugunskura ceptas maizītes, kā arī baudīts Valda Paegļa
un Gundegas Strazdiņas saimniecības medus.
Mājup viesi devās apmierināti un izteica vēlmi vēl
kādreiz atbraukt šurp, pat pārcelties uz dzīvi, jo Latvija,
viņuprāt, ir ļoti skaista un zaļa valsts, kas ļoti domā par
dabas saglabāšanu. Skolēni nākamreiz tiksies novembra
beigās Vācijas pilsētā Minhenē, bet skolotājus pašā
septembra sākumā uzņems partnerskola tālajā Reinjonas
salā, kas atrodas netālu no Madagaskaras.
Inga Savicka,
Projekta koordinatore Smiltenes ģimnāzijā
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Smiltenes M�kslas skolas izlaidums

Karstā, saulainā 28. maija pēcpusdienā Smiltenes Trīs
pakalnu sākumskolas zālē pulcējās Smiltenes Mākslas
skolas skolotāji, absolventi, viņu vecāki, vecvecāki un
visi pārējie mīļie un svarīgie cilvēki, kas bija ieradušies,
lai sveiktu nu jau deviņpadsmitā mākslas skolas izlaiduma absolventus. Apliecības par profesionālās ievirzes
izglītību “Vizuāli plastiskajā mākslā” šogad saņēma 27
Smiltenes Mākslas skolas audzēkņi.
Kā pavasara košie ziedi, tā skolas absolventu krāsainie mākslas darbi burtiski maija pēdējās nedēļās saplauka
un saziedēja visās varavīksnes krāsās mazās, mājīgās
mākslas skolas telpās.

Laiks ir aizsteidzies nemanot. No pirmajiem bērnišķīgajiem zīmējumiem un otas triepieniem sagatavošanas
grupiņās līdz pat 5. kursa pārbaudījuma kontroldarbiem
un radošajiem noslēguma darbiem.
Šis viennozīmīgi bija mākslas skolas skaistākais brīdis,
kad tik kuplā skaitā, pārvarējuši visas pārbaudījumu
grūtības, varonīgi cīnoties ar sevi, bet lielākoties smejot
un darbu darot ar pacietību un prieku, pulcējāmies, lai
kopīgi svinētu svētkus.
Jau ar augusta otru pusi gaidīsim jaunus, talantīgus
un mākslas pasauli izzināt gribošus audzēkņus!

Konkursa
laure�ti tiekas ar
Valsts prezidentu

R.Putrālis, D.Zelmene, K.Ķelpa un A.Mūrniece
saņemot Atzinības rakstus

Astrīda Ķemere, Direktora vietniece mācību darbā

Salidojums Smiltenes �imn�zij� –
18.j�nij�
Skola. Ceļš. Ceļš uz skolu, caur skolu, skolas ceļš…
Kāds tas bija? Kāds tas ir?
Ceļš iesākas rudenī – krāsainām lapām, zīlēm un
kastaņiem piebiris, ziemā – tas ved ar slēpēm pāri
Vidusezeram, pavasarī – Vecā parka ievu baltumā un
smaržā vīts, izlaidumā – Jāņzāļu un pirmspērkona tvanā
tvīkstošs.
Mūsu katra dzīves ceļš kādu brīdi ir ritējis kopā ar
skolu – pie, caur, no, apkārt tai. Tas ir no mums daudz
prasījis,bet daudz vairāk devis. Skolas ceļš aizveda mūs
mūsu dzīvē un darbā. Tas deva sākotnējo apjausmu
par savu varēšanu, mērķtiecību un gribasspēku, atklāja
mums sirdsapziņas dziļumu. Iziet skolas ceļu nozīmē
– mācīties ieraudzīt, izdzirdēt, sajust, pētīt, uzvarēt un
zaudēt, mīlēt un saudzēt, pagurumā krist un atrast sevī
spēku, lai celtos un dotos tālāk. Tas nozīmē mācēt atzīt
savas kļūdas un šaubīšanos, pieņemt otru, sadarboties,
mācēt lūgt piedošanu un piedot. Skolas ceļš nozīmē –
iet uz priekšu gan zināmajā, gan nezināmajā. Skola ir
kā nemitīga virzība.
Smiltenes ģimnāzija aicina absolventus pulcēties
skolas salidojumā 2016. gada 18. jūnijā, lai vēlreiz atmiņās izstaigātu savus skolas ceļus.
Salidojums sāksies ar koncertu Kultūras centrā plkst.
18.00, pēc tam tikšanās klasēs un balle skolas sporta
laukumā.

K.Ķelpas ģimeni sveic Valsts prezidents R.Vējonis

Plkst.24.00 gaidāma salidojuma uguņošana, lūgums
tuvējo māju iedzīvotājiem to uzņemt ar izpratni.
Lūgums koncertam reģistrēties skolas mājaslapā
www.smigi.edu.lv
Ja jums ir saglabājušies skolas laika lietiskie pierādījumi, piemēram, fotogrāfijas, lūdzam tās ar aprakstu,
kas tajās redzams, atnest sev līdzi, lai tās saglabātu
topošajai skolas vēstures e-grāmatai. Apsolām oriģinālus
atdot atpakaļ īpašniekiem!
Uz tikšanos 18. jūnijā Smiltenē!

21.maijā Krista Ķelpa, Agate Mūrniece un Reinis
Putrālis piedalījās vēstures pētījumu konkursa
“Vēsture ap mums” dalībnieku apbalvošanas pasākumā Rīgā Latviešu Biedrības namā. Konkursu rīko
Vēstures skolotāju biedrība un starptautisks organizāciju
tīkls “Eurostory”, konkursa patrons ir Valsts prezidents.
Krista, Agate un Reinis veica pētnieciskus darbus par
savu tuvinieku dzīvēm vēstures izšķirīgos pagrieziena
punktos un par paveikto saņēma atzinību.
“Aizvadītais gadsimts Latvijai nesis daudz izaicinājumu. Mūsu vecāki un vecvecāki bijuši daudzu sarežģītu
izvēļu priekšā, stāvot dzīves krustcelēs, pieņemot
drosmīgus lēmumus gan attiecībā uz savu dzīvi, gan
Latvijas valsti un tās nākotni,” teica Valsts prezidents
Raimonds Vējonis, sveicot konkursa laureātus.
Konkursa laureātu apbalvošana bija svinīgs pasākums, īpašs notikums bija iespēja tikties ar Valsts prezidentu Raimondu Vējoni neformālā gaisotnē un saņemt
atzinīgus vārdus par cieņpilnu attieksmi pret savas
ģimenes un savas valsts vēsturi.
Daiga Zelmene, Vēstures skolotāja
Foto no K.Ķelpas arhīva

Izlaidums Palsmanes pirmsskol�
MANA BĒRNĪBA AIZIES,
MĪĻA ATMIŅA PALIKS;
PAŠĀ SIRSNIŅAS VIDŪ,
TĀ KĀ PUĶĪTE PLAUKS!
/I.RUKA/
Maijs ir ziedoņa laiks, izlaidumu un svētku laiks
daudzām izglītības iestādēm, tostarp arī mums. 27.maijā
Palsmanes pirmsskolas izglītības iestādei sveikas māja
10 nākamie skolēni: Liene Meinerte, Justīne Šukīte,
Elīna Pēča, Katrīna Kate Ķikase, Renārs Vikmanis,
Daniels Matišiņecs, Tomass Broms, Oskars Jērcītis,
Miks Šakociņš, Kalvis Šakociņš un Oskars Jērcītis.
Kopā ar skolotājām Dinu Ozolu, Andru Ozoliņu un skolotāja palīgu Vitu Ozolu bērni pēdējo reizi, ar dziesmu un
dzejoļu palīdzību, atcerējās bērnības zemē piedzīvoto un

pieredzēto. Kā jauku dāvanu šie bērni saņēma ekskursiju,
kas ir jau kā tradīcija mūsu iestādē, kuru dāvina pagasta
pašvaldība. Ekskursijā bērniem bija iespēja pabūt zirga
mugurā, izstaigāt Līgatnes dabas takas, izspēlēties
Minhauzena muzeja kuģī un, ekskursiju noslēdzot,
samērcēt kājas jūrā. Bērniem ļoti patika šī ekskursija,
viņi bija tiešām apmierināti un priecīgi. Paldies pagasta
pārvaldei, bērnu vecākiem un autobusa šoferītim par
jauko, neaizmirstamo piedzīvojumu.
Novēlam visiem nākamajiem skolēniem saulainu un
piedzīvojumiem bagātu vasaru. Lai rudenī ir drošs solis
uz skolu, labas sekmes, jaukas skolotājas un brīnišķīgi
draugi !
Palsmanes PII iestādes skolotāja
Dina Ozola
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Labest�bas un dz�ves skola Smiltenes tehnikum�
2. jūnijā Smiltenes tehnikumā noslēdzās kopā ar novada sociālo dienestu realizētā mūžizglītības programma
ģimenēm ar bērniem “Veselīga uztura nozīme dzīves
kvalitātes uzlabošanā”.
Divdesmit četru stundu apmācība galvenokārt notika
skolas mācību virtuvē un restorānā. Tehnikuma skolotājas jaunajām māmiņām mācīja pagatavot garšīgus un
veselīgu ēdienus, izvēlēties sava ģimenes budžeta ietvaros uzturvērtības ziņā vērtīgākos un ekoloģiski tīrākos,
Latvijā audzētus produktus. Katrs no ēdieniem vienmēr
tika glīti noformēts. Projekta mērķis: rosināt ģimeņu
izpratni par veselīga uztura nozīmi, attīstīt prasmi sarūpēt
ģimenei sātīgas, veselīgas un sabalansētas ēdienreizes, kā
arī – piedāvāt idejas gaumīgam galda klājumam ikdienā
un svētkos, papildināt jauno saimnieču zināšanas par
galda kultūru.
Programmas noslēgumā lielu gandarījumu par paveikto
izjuta gan sociālā dienesta darbinieces, gan tehnikuma
skolotājas un jaunās māmiņas, kas saņēma sertifikātu.
Skolas mācību virtuvē un restorānā valdīja rosība.
Sievietes gatavoja svētku galdam saldos un sāļos biezpiena cepumus, gaļas rullīšus, siera uzkodas, zemeņu –
arbūzu boli, citrona – siera kūku un citus kārumus.
“Pirmās nodarbības pagāja, apzinot, ko jaunās
māmiņas prot un, ko vēlas iemācīties,” stāsta Smiltenes
tehnikuma skolotāja Ira Gaile. “Sākumā dažas vajadzēja
mazliet ieinteresēt, bet tagad jau visām acis mirdz. Nodarbībās gatavojām dažādus ēdienus, īpašu uzmanību
pievēršot tam, lai produkti, saglabātu iespējamu augstāku
uzturvērtību. Nepareizas gatavošanas rezultātā tā ievērojami mazinās. Līdz ar to cilvēks paēd, bet pēc stundas
jau atkal jūtas izsalcis. Centāmies parādīt, kā iespējami
daudzveidīgāk izmantot produktus, kas visbiežāk atrodami daudzbērnu ģimenēm paredzētajās pārtikas pakās.
Piedāvājām idejas, kā virtuvē radoši izmantot auzu pārslas, kas vairumam asociējas tikai ar putru. Arī šajā,
noslēguma pasākumā, jaunās māmiņas no vienas un tās
pašas biezpiena masas (to veido, vienādas proporcijās
liekot biezpienu, kviešu miltus un margarīnu), cepa
četru veidu cepumus.
Nodarbību laikā daudzas sievietes ļoti priecājās par
blendēto kokteiļu smūtiju gatavošanu. Vairums to darīja
pirmoreiz mūžā. Vēl daudz runājām par ziemas krājumu
veidošanu, par ko arī jutu neviltotu interesi.”
Trīs bērnu māmiņai Kristiānai Vincjunai no Blomes
uz rokām pusotru gadu vecais dēliņš Adrians, kurš
sniedzas ar lielo karoti, lai nāktu talkā skolotājai Vitai
Auderei pie našķu pagatavošanas. Kristiānu mājās gaida
vīrs un vēl divi bērni. Jaunā māmiņa ir pateicīga tehnikuma
skolotājām par sniegtajām zināšanām. Īpaši novērtē t.s.
mazās gudrībiņas, kas, strādājot virtuvē noder visvairāk.
“Pirmajā brīdī šķiet – tas tikai tāds sīkumiņš, bet ēdiens
iznāk daudz garšīgāks.” Turpmāk Kristiāna apņēmusies
saviem bērniem pirkto našķu vietā biežāk gatavot griķu
popkornu un priekšroku latviskajai virtuvei. Sievietei
ir nepabeigta juridiskā izglītība. Kad mazie paaugsies,
viņa ļoti vēlētos pabeigt studijas augstskolā. Kristiāna ir
pārliecināta, ka, prasmīgi saimniekojot, tas izdosies.
Smilteniete, piecu bērnu māmiņa Agija Šmite, kad
jaunākais bērniņš sāks apmeklēt bērnudārzu, labprāt
apgūtu pavāra profesiju. “Mājās, ikdienas skrējienā ar
pieciem bērniem, liku galdā pašu vienkāršāko. Šeit
redzēju – garšīgus un veselīgus ēdienus var pagatavot
arī ar ļoti minimāliem resursiem.” Agija rosās tehnikuma
mācību virtuvē kopā ar nodarbībās iegūto draudzeni
Sandu Zvaigzni. Abas gatavo gurķu rullīšus ar biezpiena

Novadnieku
kalend�rs
JŪNIJS

DŪMIŅŠ ARTŪRS (1911.g. 2. jūn. – 1998.g. 10.
maijs) – mācītājs. 1930. gadā absolvējis Smiltenes
ģimnāziju.
GRĪNBLATS JĀNIS (1906.g. 10. jūn. – 1975.g.) –
agronoms, žurnālists. Dzimis Smiltenes pag. “Sieros”.
Sarakstījis brošūru “Smiltenes – Trikātas novads,
saimniekošanas apstākļi un iespējamības”.
GRAUDIŅŠ GAIDIS (1926.g. 11. jūn.) – bijušais
Smiltenes “Park Hotel Brūzis” īpašnieks. 1944. gadā
pabeidzis Smiltenes lauksaimniecības mācību iestādi.

– ķiploku pildījumu. “Arī šī uzkoda ir veselīga un ātri
pagatavojama. Ceļama gan ikdienas, gan svētku galdā.
Līdz šim nekad neko tādu nebiju gatavojusi. Nodarbībās
sasmēlos tik daudz zināšanu. Tagad mūsu ģimenes
ēdienkarte noteikti būs daudzveidīgāka. Lutināšu savus
mīļos ar dārzeņu kokteiļiem, vasarā vākšu zāļu tējas, lai
ziemā nav par dārgu naudu jāpērk veikalā. Iepazīstināšu
ģimeni ar latvisko virtuvi.”
Ar līdzīgu apņemšanos mājup dosies arī Sanda.
“Savā dārziņa šogad izaudzēšu daudz zaļumu. Uzturā
vairāk lietosim dārzeņus. Līdz šim nezināju, cik daudz
dažādos veidos var izmantot burkānus. Vasarā gatavošu
ģimenei garšīgas un veselīgas aukstās zupas. Tagad apzinos, ka līdz šim ēdām diezgan neveselīgi.” Sanda
atzīst, ka mācību nodarbības bijusi arī jauka izraušanās
no ikdienas, kas lielākoties paiet mājās, audzinot pusotru
gadu veco meitiņu. Turpmāk jaunā sieviete savus mīļos
biežāk lutinās ar pašas gatavotiem saldajiem ēdieniem.
Sanda jau no pamatskolas laika vēlas izmācīties par
bārmeni. “Kad meitiņa paaugsies, iespējams, piepildīsies
arī šis sapnis. Varbūt nākšu uz tehnikumu un apgūšu
pavāra profesiju.”
Smilteniete, piecu bērnu māmiņa Monta Ozola turpmāk savā virtuvē vairāk ļausies kulinārajiem eksperimentiem. “Līdz šim mūsu mājās pamata ēdiens bija
zupas. Tagad biežāk gatavošu dažādas omletes un sautējumus. Arī pankūkas var izcept tik dažādas! Nodarbībās
iemācījos pagatavot interesantus gaļas plācenīšus. Ļoti
novērtēju tehnikuma un sociālā dienesta piedāvāto
iespēju. Labprāt nāktu mācīties vēl.”
Tehnikumu mācību virtuvē enerģiski rosās arī Monika
Jakovicka, četru bērnu māmiņa no Blomes pagasta. Tā
kā viens no bērniņiem ir ar īpašām vajadzībām, Monikai
reti paveras iespēja izrauties no ikdienas. Jaunā sieviete
lepojas ar pašas pagatavotajām siera bumbiņām un izstaro neviltotu prieku. “Šajās divdesmit četrās mācību
stundās esmu gan atpūtusies, gan iemantojusi jaunas
draudzenes un iemācījusies tik daudz vērtīgu lietu. Atgriežoties mājās, uzreiz visu gribas izmēģināt vēlreiz
un palutināt arī mājiniekus. Bērni ir tik priecīgi par jaunajiem ēdieniem, kas tagad tiek celti ģimenes galdā. Īpaši
– jau par saldajiem kārumiem. Manā pavārgrāmatā tagad
nākušas klāt daudzas jaunas receptes. Paldies jaukajām
un atsaucīgajām tehnikuma skolotājām Irai Gailei un
Vitai Auderei, kuras vienmēr bija gatavas pamācīt un
neskopojās ar padomiem! Pamācīja, kā, pagatavot ne
vien garšīgu, bet arī sātīgu un uzturvielām bagātu ēdienu.
Līdz šim nezināju, ka dārzeņus, lai tie nezaudētu uzturvērtību, jāliek vārīties verdošā ūdenī...”
“Sākumā jaunās sievietes bija nedrošas. Vienai otrai
acīs jautājums: ko es te daudz iemācīšos,” stāsta Smiltenes novada sociālā dienesta darbiniece darbam ģimenēm

Izstādes:

ar bērniem Arnita Freiberga. “Sociālajiem darbiniekiem
nācās veikt preventīvo darbu, taču tas noteikti bija tā
vērts. Šodien skatos uz viņām un priecājos. Īpaši par
Montiņu, kura savos divdesmit piecos gados audzina
jau piecus bērniņus. Sākumā bija tik noslēgta un klusa,
tagad tā atraisījusies! Šodien visas manas meitenes ir tik
skaistas, saposušās un laimīgas! Šādas zināšanas ir tāds
resurss! Var jau daudz gari un gudri runāt, bet pavisam
cita lieta, ja sievietēm tiek dota iespēja mācīties, pašām
darbojoties. Izjust, kā ir strādāt skaistā un tīrā virtuvē.
Kā pārvērst ikdienu svētkos, izdzīvot un pabarot ģimeni
arī tad, ja rocība nav tā lielākā. Kādai varbūt blakus vēl
ir cilvēks, kas nevis ceļ, bet gluži pretēji... Un tad nākas
pieņemt ļoti smagus lēmumus. Tāpēc mums visiem
jācenšas citam citu vairāk atbalstīt un palīdzēt. Priecājos,
ka, jaunās sievietes, kopīgi rosoties virtuvē sadraudzējās,
atrada viena otrā cilvēku, kuram var uzticēties, kurš
varbūt dzīvo ar tādu pašu sāpu sirdī. Rudenī ļoti vēlētos
viņas visas aicināt kopā dziedāt tautasdziesmas. Vienam
otru atbalstot, iespējams realizēt daudzas skaistas ieceres
arī bez milzīgiem finansiālajiem resursiem. Manā darbā
liels atbalsts ir visas mūsu novada jaukās sociālās darbinieces. Priecājos, ka nodarbības stiprināja ģimeņu saikni
arī ar viņām. Apziņa, ka grūtā brīdī ir vieta, kur atbalstīs
un palīdzēs, ir ļoti svarīga. Taču uzticēšanās, kā zināms,
nerodas vienā dienā...”
“Pasaulē nekad nebūs divas pilnīgi vienādas ģimenes.
Tāpat arī katrs cilvēks šajā pasaulē ienāk ar kaut ko savu,
pilnīgi atšķirīgu. Taču viens gan ir nemainīgs – otram
dāvātais prieks, sapratne un labestība vienmēr dubultīgi
atnāk atpakaļ,” savā dzīvē vairākkārt pārliecinājusies
sirsnīgā Blomes pagasta sociālā darbiniece Gunta Nulle.
“Cilvēki ir jāmīl, tad viņi mīlēs mūs. Un otram kaut
ko iemācīt vislabāk var tad, ja viņš jūt, ka viņu cieni
un vēlies palīdzēt, neraugoties uz grūtībām, kādās viņš
nonācis. Katram dzīve var apmest kūleni. Kādam varbūt
pietrūkst vajadzīgo prasmju un zināšanu, lai sakārtotu
savu dzīvi. Gunta pārliecināta, ka šī mācību programma
ir tikai sākums kam jaunam un skaistam. Izaugsme taču
turpinās visa mūža garumā, vai ne?
Mācību programmas noslēguma pasākumā jaunajām
māmiņām romantisku muzikālo sveicienu bija sarūpējis
grupas “Apvedceļš” Jānis Krūmiņš.
“Laba pēcgarša,” pasākumu vērtē viena no organizatorēm, Smiltenes tehnikuma viesnīcu un restorānu
programmu nodaļas vadītāja Irita Tepere. “Ģimenēs,
kurās aug vairāki bērni un bieži ir tikai viens pelnītājs,
nav viegli izdomāt, ko katru reizi celt galdā. Tāpēc arī
pasākuma pamata moto bija – vienkārši, garšīgi, draudzīgi
maciņam, veselīgi un skaisti.”
Baiba Vahere

Smiltenes novada bibliot�k�

Visu mēnesi apskatāmas:
• Iritas Stepītes rokdarbu izstāde “Dvēselītes stāsti”;
• Birutas Žurovskas 85 gadu jubilejai veltīta piemiņas izstāde “Sirds šūpojas
baltajos mākoņos”.

Piedāvājums:
Datu bāzes news.lv, NAIS, letonika.lv
Valkas, Smiltenes, Strenču novadu bibliotēku kopkatalogs – grāmatu rezervēšana un lasīšanas termiņa
pagarināšana internetā http://valka.biblioteka.lv/Alise/lv/4/home.aspx.
Par jaunākajām grāmatām un pasākumiem bibliotēkā skatieties – http://www.smiltenesbiblio.blogspot.com/
http://www.smiltene.lv/bibliotekas/open/37
Literatūras izstādes un pasākumi bērnu literatūras nodaļā: http://spbbernunodala.blogspot.com
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Kult�ra, t�risms

Smiltenes novads
Vidzemes Uz��m�ju dien�s

Smiltenes TIC
Saulkrastos
Š.g. 28.maijā Saulkrastos norisinājās 3. Latvijas
tūrisma informācijas, amatnieku un mājražotāju gadatirgus vienlaikus ar vasaras sezonas atklāšanas pasākumā “Ieripo Saulkrastu vasarā!”, kurā dalību ņēma arī
Smiltenes novada tūrisma informācijas centrs kopā ar
novada amatniekiem un mājražotājiem. Pavisam no
Latvijas piedalījās 30 Latvijas novadu tūrisma informācijas centri. Tā kā šī ir tradīcija, kas katru reizi tiek rīkota
kādā citā Latvijas vietā, tad nākamgaddosimies ciemos
uz Pļaviņu novadu, lai prezentētu jaunāko tūrisma,
amatnieku un mājražotāju piedāvājumu.

Š.g. 20. un 21.maijā Valmierā norisinājās ikgadējā
izstāde “Vidzemes Uzņēmēju dienas”. Šogad izstādē
kopā ar Smiltenes novada uzņēmējiem piedalījās arī
Smiltenes novada pašvaldība. Smiltenes novada stendā
bija iespējams iegūt gan informāciju par tūrisma objektiem un maršrutiem, gan iepazīties ar plašo uzņēmēju
produktu un pakalpojumu piedāvājumu, kā arī nobaudīt
Smiltenes novadā tapušos gardumus.
Smiltenes novada stends bija idejiski sadalīts trijās
daļās – vienābija iespējams aplūkot SIA “TROLL
SMILTENE” bērnu istabas mēbeles un veikt pasūtījumus
savas bērnu istabas iekārtošanai, kā arī aplūkot SIA
“KM-Building” guļbūves māju stūra paraugus. Otrā daļā
apmeklētāji varēja iepazīties ar Smiltenes novada amatnieku un mājražotāju produkciju, kā arī to iegādāties. Tur
bija dzirkstošās bērza sulas “Birzī”, “Smiltenes sidrs”
darītais vīns un ābolu sidrs, SIA “Griezāni” mājas vīni,
Z/S “Buliņi” rupjmaize un lauku mājas “Donas” īpašā
spēka maize, kā arī, lina izstrādājumi no linu šūšanas

darbnīcas IK “Iveta Purmale”, Ivetas Rones keramika,
Unas Dzērves koka rotaslietas, SIA “Balteru attīstības
grupa” koka izstrādājumi, Z/S “Ezerlejas” eko kosmētika,
TLMS “Smiltene” rokdarbi, Ilzes Hakas adītās bērnu
rotaļlietas. Trešajā stenda daļā ikviens apmeklētājs varēja
saņemt plašu informāciju par tūrisma un atpūtas iespējām
Smiltenes novadā, kā arī ceļvežus un maršrutu kartes, kā
arī informāciju par citiem lielākiem un mazākiem pakalpojumu sniedzējiem, produkcijas ražotājiem, uzņēmumiem – IK “EK Construction”, SIA “OUT”, SIA “Metāldekors” u.c. Kopējo stenda noformējumu papildināja
AS “Latvijas Valsts meži” Smiltenes kokaudzētavas
stādi, par kuriem tika izrādīta neaprakstāmi liela interese.
Izstādi organizēja: Latvijas tirdzniecības un
rūpniecības kameras Vidzemes nodaļa sadarbībā ar
Valmieras pilsētas pašvaldību un Vidzemes Plānošanas
reģionu.
Sanda Veismane,
Smiltenes novada TIC vadītāja

II Blomes pagasta
vec�s tehnikas sv�tki
Blomes pagasta pārvaldes vadītājs, š.g. 22.jūnijā,
aicina visus interesentus piedalīties II Blomes pagasta
vecās tehnikas svētkos. Aicināti piedalīties jebkādi transporta līdzekļi ne jaunāki par 1991.gada ražošanas laiku
(t.sk. velosipēdi, motobloki, motocikli, vieglās automašīnas,
dažāda veida traktortehnika un cita ar cilvēka spēku vai
iekšdedzes dzinēju darbināma tehnika). Tiks pasniegta
balva par labāk noformēto Līgo svētku transporta līdzekli.
Pasākuma norise:
- ierašanās pie estrādes “Jeberleja” no plkst.17.30-18.00
- tehnikas parādeplkst.18.00
- tehnikas izbraukšana no estrādes no plkst.19.30-20.00
vai 22.00-22.30
(no 20.00 līdz 22.00 estrādē tiks rādīta teātra izrāde)
Interesentiem zvanīt pa tāl.26420044.

Sports

“Smiltene/ BJSS” g�st asto�us v�rtus un šok� Tukumu

4.jūnijā Smiltenē tika aizvadīta komanda.lv 1. līgas
čempionāta 4. kārtas spēle, kurā vietējais futbola klubs
“Smiltene/ BJSS” ar rezultātu 8:1 sagrāva sev turnīra
tabulā priekšā esošo “Tukums 2000/ TSS” komandu.
Četrus vārtus smilteniešu labā guva Edgars Jansons, trīs
reizes precīzs bija Elvis Teremko, bet vārti un vairākas
rezultatīvas piespēles Kristeram Aldim Puriņam.
Vasarīgajos laika apstākļos vairāk nekā 150 līdzjutēji
pulcējās Tepera stadionā, kur tika aizvadīta 11. kārtas
spēle komanda.lv 1. līgas čempionātā. Tajā vietējais futbola klubs “Smiltene/ BJSS” uzņēma viesus no Zemgales
– “Tukums 2000/ TSS”. Spēle solījās būt ļoti aizraujoša
un spraiga, jo abas komandas turnīra tabulā atradās viena
otrai līdzās. Smiltenieši ieņēma devīto, bet tukumnieki
astoto pozīciju. Pēdējās kārtas spēlēs abas komandas
izcīnīja uzvaras. Smiltenes futbolisti ar 2:0 pārspēja
JDFC “Alberts”, kamēr tukumnieki ar 2:1 pārspēja Ogres
vienību.
Mājinieku sastāvā laukumā bija gatavi visi tie pasāki
futbolisti, kuri kaldināja uzvaru Rīgā pret “Albertu”.
Sākumsastāvā šoreiz Kristaps Ozols nomainīja Elvi
Teremko, bet Eduards Stīpnieks Dāvis Rutku. Vārtu drošība arī šoreiz tika uzticēta komandas kapteinim Dagnim
Sausajam.
Spēles 1. puslaika sākumā neliels pārsvars bija viesiem,
kuri arī izveidoja pirmos momentus pie Sausā sargātajiem
vārtiem. Tomēr pirmie vārtus spēlē guva smiltenieši.
Ceturtajā minūtē pēc lieliska Kristera Alda Puriņa reida,
bumba vārtu priekšā nonāca pie Edgara Jansona, kurš
tika vaļā no pretinieku aizsargiem un ar precīzu sitienu
arī šokēja vārtsargu Adrianu Misu. Turpinājumā labas
iespējas tukumniekiem bija panākt izlīdzinājumu. 22.
minūtē tas arī notika. Pēc precīzas Jevgēņija Kosmačova
piespēles Dagni Sauso pārspēja Alvis Ādamsons. Nedaudz vēlāk nelielu savainojumu guvušā Kristapa Ozola
vietā, laukumā devās Elvis Teremko. Smiltenieši uzbrukumā turpināja vairāk izmantot kreiso flangu, kas arī
deva rezultātu. 36. minūtē kārtējo reizi aktīvs bija Puriņš,
kurš arī šoreiz prata bumbu nogādāt labā situācijā
Jansonam. Smilteniešu rezultatīvākais futbolists nepie-

vīla arī šoreiz un otro reizi pārspēja Misu, panākot 2:1.
Skatītāju atbalstīti, mājinieki turpināja veiksmīgi uzbrukt
un puslaika beigu daļā Jansons jau tika pie sava pirmā
“hat – trick” šajā sezonā. Edgars, saņēmis labu partnera
piespēli, pārcēla bumbu pāri vārtsargam un tā trešo reizi
ieripoja viesu vārtos. Pēc pirmā puslaika 3:1 “Smiltene/
BJSS” labā.
Otrajā puslaikā Jurģi Dudeli nomainīja Mārtiņš
Rakštelis. Jau puslaika pirmajā minūtē mājiniekiem
izdevās vēlreiz sodīt Tukuma spēlētājus par paviršību
aizsardzībā. Pēc veiksmīgi izspēlēta uzbrukuma, pirmos
vārtus spēlē guva Elvis Teremko. Tikai nedaudz vēlāk
smilteniešu faniem uzgavilēt kārtējo reizi lika Kristers
Aldis Puriņš. Veiksmīgu spēli aizvadījušais spēlētājs,
tehniski apspēlēja pretinieku un ar precīzu sitienu guva
savas komandas piektos vārtus. Nonākuši zaudētājos ar
1:5, tukumnieki veica vairākas spēlētāju maiņas, kas gan
rezultātu nedeva. Nomainīts tika arī Kosmačovs, kurš bija
viens no labākajiem savā komandā laukuma vidusdaļā.
Spēles 65. minūtē ātrā pretuzbrukumā bumba nonāca
pie Teremko, kurš to daudz nedomājot raidīja pretinieku
vārtos. Smiltenieši otrajā puslaikā veica vairākas spēlētāju
maiņas. Tostarp vārtsargu Dagni Sauso nomainīja Toms
Mežulis. 77. minūtē Elvis Teremko tika pie sava pirmā
“hat – trick” šajā sezonā. Punktu graujošajai spēlei pielika Edgars Jansons, kurš uzstādīja spēles galarezultātu
– 8:1. Šī ir Raimonda Dūmiņa un Anda Rozīša vadītās
komandas otra pārliecinošākā uzvara 1. līgas vēsturē.

Divus gadus atpakaļ ar 8:0 savās mājās tika pārspēta
Pļaviņu komanda. Tomēr šis panākums ar vēl treknākiem
burtiem ieies Smiltenes futbola vēsturē.
“Smiltene/ BJSS” uzbrucēja Edgara Jansona komentārs pēc izcīnītās uzvaras: “Biju gaidījis vēl grūtāku
spēli, tomēr izmantojām savus momentus, kas izšķīra
spēles likteni. Pēc ielaistajiem vārtiem bija lielāks satraukums, tomēr, kad guvu otros vārtus, tas mazinājās.
Iepriekšējās divās sezonā man labāku sniegumu liedz
parādīt savainojumi, tomēr šajā gadā no traumām izvairījos. Treneris arī man uzticas, kas ir ļoti svarīgs faktors,
lai spēlētu rezultatīvi. Šogad komandā esam labāk saspēlējušies un cīnīsimies par uzvaru katrā spēlē!”
“Tukums 2000/ TSS” pussarga Jevgēņija Kosmačova
komentārs pēc piedzīvotā zaudējuma: “Mērķis pirms
spēles bija uzvarēt, lai arī mums ir problēmas ar sastāvu.
Diskvalifikācijas un traumas bija tie faktori, kas traucēja
uz šo spēli pulcēt labākos spēlētājus. Arī es nevarēju pabeigt spēli traumas dēļ. Šajā spēlē nemācējām izmantot
savas iespējas, pievīla arī spēle aizsardzībā. Pats kopumā
jūtos arvien labāk. Kad atvērsies transfēru logi, domāšu,
ko darīt tālāk. Neizslēdzu, kad varētu turpināt karjeru
augstākā līmenī. Man bija prieks spēlēt šādā atmosfērā.
Smiltenē līdzjutēji prot atbalstīt savu komandu!”
Savu nākamo spēli 1. līgā smiltenieši aizvadīs nākamsestdien, kad izbraukumā tiksies ar “Staiceles Bebru”
komandu.
FK “Smiltene/ BJSS” – FK “Tukums 2000/ TSS” –
8:1 (Jansons 4., 36., 43., 84. minūte, Teremko 47., 65.,
77. minūte. Puriņš 49. minūte)
FK Smiltene/ BJSS sastāvs: D. Sausais (līdz 73. min),
Eduards Veģeris, Eduards Deičs, Dāvis Gaigals, Dairis
Zariņš, Jurģis Dudelis (līdz 46. min), Kristers Aldis
Puriņš (līdz 68. min), Eduards Stīpnieks (līdz 66. min),
Raimonds Dūmiņš, Kristaps Ozols (līdz 23. min), Edgars
Jansons, Toms Mežulis (no 73. min), Reinis Putrālis (no
66. min), Ričards Rullis (no 68. min), Mārtiņš Rakštelis
(no 46. min), Dāvis Rutks (rezervē).
Toms Markss, FK Smiltene
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Maz� balva ieso�o
piecdesmitgad�

14.-15. maijā jau 41 reizi Smiltenes apkārtnē notika
orientēšanās sacensības Mazā balva. Šīs sacensības vienlaicīgi bija arī Smiltenes novada atklātās meistarsacīkstes.
Sacensībās piedalījās 350 dalībnieki no visas Latvijas.
Mazajā balvā jau tradicionāli startēja ārī ciemiņi no
Igaunijas kluba OK Voru, kura vadītājs Sikstens Silds
runā tīrā latviešu valodā, jo viņa sieva ir latviete.
Uz sacensībām bija ieradies arī tālās Norvēģijas pārstāvis, viņš šogad apceļo Latviju un piedalās orientēšanās
sacensībās.
Sacensību apvidus, kartes un distances Brantos palika
neatrisināta mīkla daudziem Mazās balvas dalībniekiem
un reti kurš iztika bez kļūdām. Tādēļ arī rezultātu izkliede bija ļoti ievērojama un bieži vien labākos no
pārējiem šķīra vairāk kā desmit minūtes.
Pirmo riezi Mazās balvas sacensību vēsturē otrajā
sacensību dienā sacensības notika iedzīšanas distancē.
Azimuts OK-Sm BJSS sportisti šoreiz bija diezgan
viesmīlīgi, tomēr bez panākumiem neiztika arī mūsējie.
Visu goda pjedestālu aizņēma mūsu S-8 grupas
meitenes. Pirmajā vietā Kitija Abula, otrajā Anna Godiņa
un trešajā Elīna Bačka.
Šī vecuma puišiem otrajā vietā Emīls Tarass un
trešajā vietā Markuss Jānis Pommers.
Divpadsmitgadīgo grupās trešās vietas medaļas izcīna Agnese Jaunmuktāne un Renārs Kļaviņš.
Trešās vietas tiek vēl Jānim Bormanim V21B, Andrim
Lapiņam V-35, Ievai Godiņai S-40 un Jānim Nullem
V-50.
S-45 grupā mums divas medaļnieces. Uzvaru svin
Vita Cīrule un trešā vieta Dacei Ikšelei.
Sudraba godalgas izcīnīja Otārs Putrālis V-40 un
Gunta Dudele S-50.
Sacensību rīkotājs Aldis Lapiņš saka paldies Smiltenes pienam par garšīgajiem Smūtijiem, ko balvās
saņēma visi astoņ un desmit gadīgo grupu sportisti kā
arī trešo vietu ieguvēji. Paldies arī Smiltenes novada
domei, Smiltenes BJSS, Avon, aptiekai “Inta”, Vidzemes
darījumu centram, TOP, Madarai 89, kā arī Latvijas
orientēšanās federācijas sponsoriem.
Lielais organizatoru paldies “Kauliņu” māju saimniekiem Birutai un Dainim Jansoniem, sacensību tiesnešiem.un audzēkņu vecākiem.
Māris Stabiņš

Skolu sports finiš�
Kā ierasts, ar vieglatlētikas sacensībām noslēdzas
mācību gada Smiltenes novada atklātās skolu sacensības.
10.maijā Valkā 6.-12.klašu vieglatlēti piedalījās starpnovadu sacensībās “Ziemeļu stīga”, kurās startēja Valkas,
Apes, Rūjienas, Naukšēnu, Strenču un Smiltenes novada
skolu komandas.
Godalgoto vietu ieguvēji jauniešu grupā
(1996. – 1999.g.dz.):
Smiltenes tehnikums – 1.v. komandu vērtējumā
(skolotāji Leons Peļņa un Mārtiņš Sorokins). Elizabete
Erdeli – 1.v. lodes grūšanā; Larisa Mihailova – 2.v. 100m
un 3.v. 200m skrējienā; Liena Zazerina – 1.v. augstlēkšanā
un šķēpa mešanā; Kristīne Lipstova – 2.v. 800m; Santra
Vēberga – 1.v. tāllēkšanā; Madars Melbārdis – 2.v.
lodē; Emīls Muhins – 2.v. šķēpā; Edgars Alksnis – 2.v.
tāllēkšanā un augstlēkšanā; Ervīns Ķuzis – 1.v. lodē un
3.v. šķēpā; Elmārs Šīre – 2.v. 800m.
Smiltenes Centra vidusskola (6.v.; skolotāji Liene
Brūvele un Ivars Joksts). Lauma Melece – 3.v. tāllēkšanā;
Mārtiņš Rakštelis – 2.v. 100m un 3.v. 200m.
Smiltenes ģimnāzija (7.v.; skolotājs Jurģis Jurka).
Matīss Velps – 1.v. tāllēkšanā un šķēpa mešanā.
2000. – 2001.g.dz. grupā:
Grundzāles pamatskola – 1.v. komandu vērtējumā
(skolotājs Māris Stabiņš). 2.v. mazā zviedru stafetē;
Daniela Šakociņa 2.v. augstlēkšanā, 1.v. šķēpā; Ralfs
Kauliņš – 1.v. 100m; Klāvs Ozoliņš – 1.v.augstlēkšanā
un šķēpa mešanā; Renārs Akmins – 2.v. 800m un
augstlēkšanā; Oto Rainers Strazdiņš – 1.v. lodē.
4.v. Smiltenes Centra vsk. – Elvīra Miesniece 3.v.
200m; Alise Sīmane 1.v. 800m; Karīna Čuhnova – 2.v.
800m; Ieva Ābola – 2.v. tāllēkšanā un 3.v. augstlēkšanā.
10.v. Palsmanes pamatskola (skolotāja Aina Pūce) –
Toms Ābele 2.v. lodē un 3.v. šķēpā.
Lauku skolu grupā līdz 70 audzēkņiem 2.vietu izcīnīja
Variņu pamatskolas komanda (skolotāja Zanda Beitika).
Una Selīna Muižniece – 2.v. lodē.
5.v. Bilskas p-sk. (skolotājs Leons Peļņa)
2002. – 2003.g.dz.
Smiltenes Centra vsk. – 1.v. komandu kopvērtējumā
(skolotāja Margarita Mikarta). 1.v. mazā zviedru stafetē;
Sabīne Marksa – 1.v. lodē un šķēpā; Marta Marksa 1.v.
100m un tāllēkšanā; Ance Ozola – 2.v. 200m; Ilvars
Joksts – 1.v. 100m; Daniels Blāķis – 2.v. 100m un 3.v.
tāllēkšanā; Andris Miesnieks 1.v. 800m un 2.v. tāllēkšanā; Mareks Baumanis – 1.v. tāllēkšanā; Toms Kalniņš
– 1.v. augstlēkšanā un 3.v. šķēpā.
Smiltenes ģimnāzija (3.v.) – Estere Ponciusa – 3.v.
šķēpā un lodē; Dāvis Krauklis – 1.v. lodē un šķēpā.
4.v. – Grundzāles pamatskola. Ramona Rubņikoviča –
1.v. augstlēkšanā; Daniela Karazieja – 2.v. augstlēkšanā.
Komandu vērtējumā lauku skolu grupā līdz 70
audzēkņiem 1.vieta Variņu pamatskolas komandai. 3.v.
mazā zviedru stafetē; Sanija Reičela Feldmane – 3.v.
augstlēkšanā; Aleksis Buņko 2.v. 200m; Jurģis Penezis
– 3.v. 200m; Roberts Beitiks – 2.v. šķēpā.
17.maijā Smiltenē sacentās 1.-6.klašu skolu sportisti.
1.-2. un 3.-4.klašu grupās sacensības notika trīscīņā,
bet 5.-6.klašu sportisti sacentās individuālās disciplīnās.

Individuālie uzvarētāji
3-cīņā 2007.g.dz. un jaunāki:
Meitenēm – Daniela Kainaize (TPS, 126 p.), Valērija
Čuhnova (SCV, 118 p.), Ance Kukaine (Grundzāle, 118 p.).
Zēniem 1.v. Renārs Skorenko (SCV, 124 p.), 2.v.
Adrians Muraška (TPS, 93 p.) 3.v. Jēkabs Šube (SCV, 85 p.).
3-cīņā 2005.-2006.g.dz. grupā:
Meitenēm – 1.v. Paula Rudīte (SCV, 206 p.), 2.v.
Elīza Miglava (SCV, 161 p.), 3.v. Katrīna Kontere (SCV,
161 p.)
Zēniem – Jorens Miķelsons (TPS, 181p), Regnārs
Tamms (TPS, 176 p.), Markuss Petrovs (TPS, 173 p.)
2003.-2004.g.dz. grupas godalgoto vietu ieguvēji:
SCV (skolotāja Margarita Mikarta) – Laura Veģere –
2.v. 100m; Marta Āboliņa – 3.v. 100m un 400m; Ilva
Baškere – 3.v. šķēpā; Laura Ceriņa – 1.v. lodē; Kristiāna
Kļaviņa – 2.v. 200m; Tīna Kukurīte – 2.v. 400m; Mareks
Baumanis – 1.v. 100m un tāllēkšanā, 2.v. šķēpā; Andris
Miesnieks – 1.v. 400m, 3.v. šķēpā un tāllēkšanā; Roberts
Lazdāns – 1.v. lodē, 3.v. 400m;
Variņu p-sk. (Zanda Beitika) – Sanija Reičela
Feldmane (Variņi) 1.v. 100m un 200m, 3.v. tāllēkšanā,
Undīne Kaņipova – 1.v. 400m, 2.v. šķēpā un lodē, Jurģis
Penezis – 3.v. 100m, 3.v. 200m;
Grundzāles p-sk. (Māris Stabiņš) – Ramona
Rubņikoviča (Grundzāle) 1.v. tāllēkšanā; Hanna Gabriela
Ziemiņa – 1.v. šķēpā; 2.v. tāllēkšanā; Ginters Ķelps –
1.v. 200m, 2.v. 100m un tāllēkšanā; Renārs Kļaviņš –
1.v. šķēpā, 2.v. 400m, 3.v. lodē; Ronalds Kalniņš – 2.v.
200m;
Ance Nata Pilsnubere – 3.v. lodē; Andis Zvirbulis –
2.v. lodē (abi Blome, skolotājs Juris Bērziņš); Rebeka
Graudiņa – 3.v. 200m (TPS, skolotāja Laila Cīrule)
Mazā zviedru stafetē:
2005.-2006.g.dz. grupā – 1.v. SCV (Edgars Timermanis,
Paula Rudīte, Reinis Kaņipovs, Elīza Miglava); 2.v. TPS;
3.v.Grundzāle;
2003.-2004.g.dz. grupā – 1.v. SCV (Andris Miesnieks,
Laura Veģere, Mareks Baumanis, Kristiāna Kļaviņa)
2.v. Variņi; 3.v. Grundzāle.
Kopvērtējums vieglatlētikā
1.-6.klašu grupā – Smiltenes Centra vidusskola
(359,7 p.), Grundzāles pamatskola (320,7 p.) Smiltenes
Trīs pakalnu sākumskola (307,2 p.),
7.-9.klašu grupā – Smiltenes Centra vidusskola
(240 p.), Grundzāles pamatskola (237,5 p.), Variņu pamatskola (208,5 p.)
Vidusskolu grupā – Smiltenes tehnikums (249 p.),
Smiltenes Centra vidusskola (188 p.), Smiltenes ģimnāzija (148,5p.).
2015./2016.mācību gadā par skolu sacensību
kopvērtējuma uzvarētājiem ir kļuvuši:
1.-6.klašu grupā – Smiltenes Centra vidusskola (98 .),
Grundzāles pamatskola (90 p.), Smiltenes Trīs pakalnu
sākumskola (86 p.).
7.-9.klašu grupā – Smiltenes Centra vidusskola
(98 p.), Grundzāles pamatskola (86 p.), Bilskas pamatskola (79,5 p.).
Kitija Klempnere, Smiltenes BJSS metodiķe

Kult�ra

Nosl�dz labdar�bas akciju “Balta, balta mana sirds”

1. jūnijā, starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā,
Smiltenē norisinājās labdarības pasākums “Balta, balta
mana sirds”. Tika saziedoti 839,69 eiro, kas novirzīti
Smiltenes novada bērnu ar īpašām vajadzībām ārstēšanai un rehabilitācijai.
Labdarības akcija aizsākās 31. maijā ar filmu maratonu
Smiltenes kinoteātrī. 1. jūnijā notika tirdziņš “Andelīte –
Sandelīte”, kā arī aktivitātes bērnu rotaļu laukumā.
Apmeklētāji iepirkās labdarības tirdziņā “Labas lietas,
lētas lietas – nāciet un pērciet!”, kopā ar “Kalbaku”
māju saimniekiem cepa pankūkas, baudīja bitenieka
Jāņa Haka medu, izmēģināja jumiķu arodu, rotaļājās ar
“Vudii” rotaļlietām un izzināja Smiltenes pašvaldības
policijas darbu. Uzvedumu “Desmitnieks un viņa pils”
demonstrēja Smiltenes centra vidusskolas (SCV) skolēni,

bet muzikāli priecēja ansambļi “Šurumburums” un
“Melodija”, un solistes. Ar bērniem kopā bija iemīļotie
Bērnu rīta varoņi kaķenīte Raķetīte un suņuks Sprintiņš.
Noslēgumā interesenti vēroja Jaunatnes teātra izrādi
“Un atkal Pifs”.
Milzīgs paldies:
• Pasākuma “dzinējspēkam”, Sarkanā Krusta Smiltenes
nodaļas vadītājai Marutai Vīgantei;
• Ingunai Slapjumai, Guntai Mežulei un PII “Pīlādzītis”;
• Lauku māju “Kalbakas” saimniekiem Līgai un Intam
Augām;
• Biteniekam Jānim Hakam;
• Jumiķiem Mārim Mūrniekam, Dāvim Zārdiņam un
Reinim Apinim;
• Eko rotaļlietu ražotājiem “Vudii”;

• Smiltenes Jauniešu domei;
• SCV 1.klasei un skolotājai Regīnai Zariņai;
• Bērnu ansamblim “Šurumburums” un vadītājai Evai
Uldriķei;
• Bērnu ansamblim “Melodija” un vadītājai Kristīnei
Ziediņai;
• solistēm Kristai Dancei, Loretai Džuibei un Lainei
Osmai;
• Smiltenes pašvaldības policijai;
• Danai Langenfeldai un Vismantam Treisneram;
• un visiem labdarības tirdziņa preču gatavotājiem.
Madara Mūrniece,
Smiltenes pilsētas
Kultūras centra mākslinieciskā vadītāja
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Smiltenes tehnikuma
kartinga komandai – otr� vieta

Smiltenes tehnikuma komanda “LMT Autosporta
Akadēmijas” Skolu kartinga kausa pirmajās sacensībās
vienpadsmit Latvijas skolu konkurencē izcīnījusi otro
vietu.
“Tagad galvenais – eksperimentēt un tad neizpaliks
arī nākamie panākumi,” uzskata tehnikuma ceļu būves
mašīnu mehāniķu bāzes vadītājs Zigurds Purmalis.
Savukārt skolas direktors Andris Miezītis sola maksimāli atbalstīt savus audzēkņus un jau tuvākajā laikā
iegādāties vēl vienu kartu. “Svarīgi,lai jauniešiem būtu
vairāk iespēju trenēties. Savstarpējā konkurencē augs
arī sportiskā meistarība. Vislielākais prieks, ka audzēkņi
patiešām uztver viens otru kā komandu. Ka, stāstot par
to, kā gāja sacensībās, visbiežāk izskan vārds “mēs”,
nevis “es”. Tas ir ļoti svarīgi. Protams, mānītos, ja teiktu,
ka nepriecājos par jauniešu labajiem panākumiem. Bet
nekādā gadījumā nevēlos, lai komandā nepārtraukti
valdītu uztraukums par rezultātu. Galvenais tomēr ir augt
un attīstīties. Centīšos, lai uz nākamajām sacensībām
varu arī pats aizbraukt paskatīties, kā mūsu puišiem iet.
Kad uzcelsim jauno angāru, tad tajā noteikti ierīkosim
nelielu darbnīciņu. Priecē, ka pašvaldības pārstāvji sola
iespējami drīz veikt arī nepieciešamos remontdarbus
kartinga trasē.”
Karta pilots, vidusskolas transporta kursa audzēknis
Rinalds Bērziņš par autosportu sapņu jau kopš bērnības.
Pirmo reizi pie karta stūres sēdies sešu gadu vecumā.
“Vietējā avīzē atradu kuponus, kas deva iespēju Valmierā desmit minūtes vizināties ar kartu. Sameklēju un
izgriezu vairākus, bet pie braukšanas gan gan vairāk par
divdesmit minūtēm netiku,” atceras jaunietis. “Sacensību
pieredze man nav sveša. Vairākus gadus pēc kārtas esmu
piedalījies sacīkstēs ar klasiskās piedziņas žiguli. Arī
tētis ir autosportists. Septiņkārtējs čempions braukšanā
ar GAZ automobili. Pats pirmo autoprieku guvu vecumā,
kad ar kājām “knapi” spēju aizsniegt mašīnas pedāļus.”
Rinalds pagaidām vēl nav izdomājis, ko darīs rudenī,
kad absolvēs Smiltenes tehnikumu. Iespējams, turpinās
mācības Rīgas Tehniskajā universitātē un pēc dažiem
gadiem atgriezīsies dzimtajā Smiltenē kā tehnikuma
skolotājs. “Taču viens gan skaidrs – autosportam manā
dzīvē vienmēr būtiska loma. Sacensības ar žigulīti un
skolu kartinga kauss ir tikai sākums.”
Jauniešiem no pirmajām skolu kartinga sacensībām
visvairāk paliks atmiņā draudzīgā atmosfēra. “Visi bija
gatavi cits citam palīdzēt, atceras komandas mehāniķis
un reizē arī psihologs Māris Čakāns. “Nevienam pat prātā
neienāca, ka kāds varētu aizbraukt mājās, jo izgājusi no
ierindas kāda detaļa. Zinājām – ja vajadzēs, tiks sagādāts
pat karta motors.”
“Gadījās jau arī neliela sadursmīte,” kursabiedru
papildina Rinalds. “Vienā līkumā sabraucām cits citam
pārāk tuvu, negribēju izraisīt sadursmi, uzsitu stingrāk pa
bremzi, karts sagriezās un saskrējāmies. Bet viss beidzās
labi, bez būtiskiem sarežģījumiem. Katra pieredze ir
laba skola. Sacensībās daudz labu padomu guvām arī
no komandām piesaistītajiem treneriem.”
Jaunietis uzskata – lai autosportā gūtu panākumus,
jābūt gatavam izaugsmē ieguldīt lielu darbu. “Vispirms

jau – jāuztur sevi labā fiziskajā formā. Pirms sacensībām
nedrīst žēlot laiku treniņbraucieniem.” Ikdienā Rinalds
nodarbojas ar kikbosu un skriešanu. Viņam ir arī pašam
savi, lielāki un mazāki skriešanas maršruti. “Esmu piedalījies vairākos pusmaratonos. Ziemā gan neskrienu.
Tad vairāk padarbojos pa tehnikuma svaru zāli.”
Komandas treneris Uldis Siliņš ar autosportu ir
uz “tu” jau vairāk nekā divdesmit gadus. “Autokrosus
apmeklēju, kopš vien sevi atceros. Piecpadsmit gadu
vecumā kļuvu par tiesnesi, vairāk nekā sešpadsmit gadus
sportoju arī pats, piedalos Vaira Trallas organizētajā
vasaras rallijā “Supersprintā “Smiltene”. Gadā iznāk
tiesāt vairāk par desmit sacensībām. Tiesājot, labi
redzamas sportistu kļūdas, no kurām vērts mācīties.”
Rinalds nav Ulda pirmais audzēknis. Viņam ir arī
pašam sava autosportistu komanda. “Interesanti, ka
par puišu panākumiem reizēm vēl lielāks prieks nekā
pašam par savējiem,” atzīst treneris, kuram vairāk
par visu gribas saviem audzēkņiem nodot mantojumā
atbildības sajūtu, neatlaidību un spēju saglabāt mieru arī
vissarežģītakajās situācijās. “Man to savulaik iemācīja
tētis (Smiltenes tehnikuma skolotājs Ivars Siliņš – B.V.)
Lai jaunietis sacensībās justos droši, viņam pie sava
kartinga jāpierod, tas jāizjūt. Tāpēc arī ir tik būtiski
regulāri trenēties. Būtiskākā kļūda, kas rezultātus sabojā
visbiežāk – sportists, pieļaujot kļūmi, sāk uztraukties,
rezultātā kļūdās vēlreiz, tas pavisam izsit no līdzsvara un
beigās neatliek nekas cits kā piedzīvot zaudējumu. Tāpēc
saviem puišiem cenšos iemācīt – kamēr tiec līdz finišam,
nedomā par to, kas bijis iepriekšējā līkumā! Jāskatās
tikai uz priekšu! Trenerim jāprot savus audzēkņus sagatavot labam braucienam, vienlaikus viņus neuztraucot.
Mums ar Rinaldu vēl jāvienojas par žestiem, ar kādiem
turpmāko sacensību laikāsazināsimies.”
“Dalība skolu kartinga kausa sacensībās mums visiem
ir laba pieredzes skola,” atzīst komandas mehāniķis, vidusskolas transporta kursa audzēknis Māris Čakāns. “Līdz
šim ar kartingu nebiju darbojies. Tāpēc, ja ko nezinu,
uzreiz prasu skolotājiem, trenerim.” Māris, īpaši neplānojot, ticis arī komandas psihologa godā. “Pirms
sacensībām, lai mazinātu pilota spriedzi, cenšos ar viņu
aprunāties. Sarunas tēmai nav nozīmes. Pārsvarā tās ir
tādas visparastākās vīru runas, kas Rinaldam palīdz tik
ļoti nesasprindzināties par to, kā būs. Un, protams, komandas meiteņu atbalsts. Tas jau vienmēr dara brīnumus!“
Pirmajās skolu kartinga kausa sacensībās uzvarēja
Rīgas Tehniskā koledžas komanda. Trešā vieta – Kandavas Lauksaimniecības tehnikumam, ceturtā – PIKC
“Rīgas Valsts tehnikums”, piektā – PIKC “Liepājas
valsts tehnikums”.
Nākamais “ProKart kauss 2016” posms un “LMT
Autosporta Akadēmijas” Skolu kartingu kausa ieskaites
sacīkstes notiks 11. jūnijā Madonā. Tad – 2. jūlijā
Ropažos, Sporta kompleksā “333”, 10. septembrī Jelgavā
un noslēdzošais posms – 1. oktobrī atkal Ropažos, Sporta
kompleksā “333”.
“LMT Autosporta Akadēmijas” ģenerālsponsors jau
sesto gadu ir “Latvijas Mobilais Telefons”.
Baiba Vahere

Pašvald�ba

Izgl�t�bas un
zin�tnes ministrs
K�rlis Šadurskis
apmekl� Smilteni

19.maijā, Smiltenes tehnikumā ar Izglītības un
zinātnes ministru Kārli Šadurski tikās Smiltenes
novada izglītības iestāžu vadītāji un Smiltenes novada
domes pārstāvji. Pēc tikšanās ministrs apmeklēja
Cēsu pulka Skolnieku rotas piemiņas karoga maiņas
pasākumu Smiltenes pilsētas Kultūras centrā.
Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints
Kukainis ministru K.Šadurski, ministra padomnieku
M.Langrātu un Izglītības departamenta vadītāju A.Geižānu
iepazīstināja ar Smiltenes novada attīstību kultūras,
sporta, tūrisma, infrastruktūras un, protams, izglītības
nozarē. G.Kukainis paskaidroja arī Smiltenes pilsētas
izglītības iestāžu reorganizācijas nepieciešamību, proti,
skolēnu izvietojums skolās ir ļoti nevienlīdzīgs, tāpēc
telpu noslodzes līdzsvarošanai, kā arī finansējuma piesaistei skolu tīkla optimizācija ir ļoti būtiska.
Būtiskākais, kas interesēja visus Smiltenes pilsētas
un pagastu izglītības iestāžu vadītājus, bija jaunais
pedagogu algu modelis. K.Šadurskis pamatoja valsts
izglītības reformas nepieciešamību ar likumsakarību visā
pasaulē – ja pedagogu algas, salīdzinot ar sabiedriskajā
sektorā strādājošajiem ir augstas, motivētākie skolēni ir
vērsti uz labākiem sasniegumiem un ir ieinteresēti strādāt
skolās. Latvijā notiek pretējais – pedagogu vidējais
vecums turpina arvien pieaugt, un jaunieši izglītības
iestādes nesaskata kā potencionālas darbavietas. “Tāpēc
atalgojuma pieaugumam ir jābūt būtiskam,” uzsvēra
ministrs.
K.Šadurskis izglītības iestāžu vadītājus iepazīstināja
ar paredzamo finansējuma pieaugumu, proti, Smiltenes
novada summārā mērķdotācija pieaugs par 162 891 EUR
(pie šā brīža skolēnu skaita). Attiecīgi Smiltenes novada
pedagogiem šis pieaugums darba samaksas stundas
likmei paredzams 7,4% apmērā. Viņš arī skaidroja, ka
šobrīd izglītības reforma skar tikai vispārizglītojošās
izglītības iestādes, taču šobrīd Izglītības un zinātnes
ministrijas iekšējā sistēmā ir atrasti 27 miljoni, lai spētu
palielināt pedagogu atalgojumu arī augstskolās, koledžās,
profesionālajās, pirmsskolas, interešu izglītības, profesionālās ievirzes izglītības iestādēm. Pirmsskolas izglītības
iestādēs darba samaksa tiks palielināta tikai ar nākamā
gada 1.janvāri, bet citur – jau ar š.g. 1.septembri.
Izglītības un zinātnes ministrs informēja izglītības
iestāžu vadītājus par turpmākajiem plāniem nozarē,
piemēram, 2018./2019.m.g. sākt skolēnu izglītošanu
1.klasē, sākot no 6 gadu vecuma, kā arī par ieceri 1.-4.
klases skolēnu ēdināšanas apmaksu nodot pašvaldību
kompetencē un ietaupīto naudu izmantot pirmsskolas
izglītības iestāžu pedagogu algu palielināšanai.
Pēc diskusijas Smiltenes tehnikuma direktors Andris
Miezītis ministrijas pārstāvjus iepazīstināja ar pagājušajā
gadā noslēgto, vērienīgo Smiltenes tehnikuma rekonstrukciju, kuras laikā tehnikuma ēkās un iekārtās tika
ieguldīti teju 9 miljoni eiro no Eiropas fondu līdzekļiem.
Ministrs apmeklēja arī Cēsu pulka Skolnieku rotas
piemiņas karoga maiņas pasākumu Smiltenes pilsētas
Kultūras centrā.
Sagatavoja:
Līga Hofmane,
Smiltenes novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Pas�kumi Smiltenes pils�tas
Kult�ras centr�
JŪNIJĀ

14.jūnijā plkst.10.00 komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis pie pieminekļa “Sašķeltā ģimene”. Plkst.10.30 Smiltenes kinoteātrī filma “Tēvi Tur”.
Ieeja: bez maksas.
21.jūnijā no plkst.16.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra pagalmā sausā zāļu
pirts, vainagu pīšana, cienāšanās ar Jāņu sieru un zāļu tēju, radošās darbnīcas
un Līgo sadziedāšanās.
16.00 Smiltenes Tautas teātra izrāde “Līgošanas nerātnības”. Autore – Anita
Grīniece; režisors – Agris Māsēns; režisora asistente – Zinaida Bērza.
Ieeja: bez maksas.
23.jūnijā plkst.22.00 Jāņukalna estrādē Līgo nakts balle ar grupu “Lustīgais
blūmīzers”. Ieeja: 2,00 EUR. Līgām un Jāņiem ieeja bez maksas, uzrādot
personu apliecinošus dokumentus.

JŪLIJĀ

7.jūlijā plkst.19.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centrā Maksima Trivaškeviča
stand-up monoizrāde.
No 15. līdz 17.jūlijam Smiltenes pilsētas svētki “Smiltenē, kur Abuls…”.
Sīkāka informācija www.smiltene.lv.

Kult�ras pas�kumi Smiltenes novad�
JŪNIJĀ

11.jūnijs – Palsmanes kultūras nams, Palsmanes pagasts:
18.00 Palsmanes pamatskolas izlaidums, svinīgā daļa un balle. Slēgtais vakars.
21.jūnijs – Līgo kalns, Smiltenes pagasts:
21.00 Vasaras Saulgriežu svinēšana. Ieeja: bez maksas
22.jūnijs – Bilskā pie ezera, Bilskas pagasts:
20.30 Līgo svētki “Sauli pinu vainagā”. Līgosim kopā ar JDK “Piesitiens”;
Jaukto vokālo ansambli “Sabalsis”, ugunskura iedegšana, zīlēšana, zaķīšu pirtiņa
ar atdzesēšanos ezerā, daiļākā vainadziņa konkurss, skaistuma meklēšana rīta
rasā, brīvais mikrofons un deju grupas “Kaugurieši” muzikālais pavadījums
līdz saullēktam! Ieejas maksa: zāļu vainadziņš. Darbosies kafejnīca “Pie
Muižkundzes”.
Variņu pagasta sporta laukums, Variņu pagasts
22.00 Jāņu ielīgošanas zaļumballe.Par līksmību gādās grupa “Kalvadoss”.
Darbosies kafejnīca. Ieeja brīva.
23.jūnijs – Palsmane, Palsmanes pagasts:
“Stipro Līgu un Jāņu skrējiens” Palsmanē. Netradicionālas aktivitātes komandām.
Ieeja: bez maksas.
21.00 Koncerts Palsmanes estrādē. Ieeja: bez maksas.
22.00 Balle ar grupu “Deficīts”. Ieeja: bez maksas.
Grundzāles brīvdabas estrāde, Grundzāles pagasts:
23.00 Līgo balle. Spēlēs grupa “Velves”. Pulcēšanās estrādes teritorijā no 21.00,
ugunskura kuršana, siera ēšana, kvasa dzeršana.

JŪLIJĀ

2., 3.jūlijs – Palsmane, Palsmanes pagasts:
2. un 3.jūlijā – Dejotāju radošās dienas “Danči zaļā pļavā”
3. jūlijā plkst. 19:00 Koncertuzvedums stadionā. Piedalās novada un viesu tautas
deju kolektīvi.
16.jūlijs – Grundzāles brīvdabas estrāde, Grundzāles pagasts:
18.00 Vietējā amatierteātra “Cik jaudas!” pirmizrāde – Hugo Raudsepa luga
“Mikumerdi jeb Mārtiņciems”.
30.jūlijs – Launkalne, Launkalnes pagasts:
“Smiltenes novada svētki “Mežs”” Meža iepazīšanas un medību atrakcijas,
meža izzināšana un meža terapijas, Smiltenes novada sakoptāko sētu īpašnieku
apbalvošana, u.c. pasākumi. Ieeja: bez maksas.

23.jūnijā
plkst. 22.00
Jāņukalna estrādē,
Smiltenē
Ieeja: 2,00 EUR
Jāņiem un Līgām
ieeja
BEZ MAKSAS
Izdevējs: Smiltenes novada dome, Dārza iela 3, Smiltene, LV-4729.
Reģ. nr. LV90009067337. Metiens 6000 eks. Iespiests: SIA “Valmieras tipogrāfija LAPA”.
Smiltenes novada domes oficiālā informācija: www.smiltene.lv

