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Smiltenes novada pašvald�bas informat�vais izdevums

Smiltenes novada sv�tki ir izskan�juši
….putni ausis pielīgoja, man ar dziesmu skanīgu,
Priedes sirdi piesmaržoja, man ar teiku brīnišķu.
Sirdī modās daiļi tēli, liegi baudot visu to,
Domas spārnos cēlās cēli, nejutu, ka vakaro…
/V.Plūdonis/

Smiltenes novada svētki “Kas kaitēja nedzīvot diža
meža maliņā...” Launkalnē, ir izskanējuši. Lieliem un
maziem bija iespēja iepazīt mūsu zaļo bagātību – mežu,
un ar to saistītas lietas un aktivitātes. Meža tēma visas
dienas garumā vijās cauri dziesmām, dejām un sajūtām...
Lai šie svētki izdotos tik labi, cik vien iespējams –
neiztikt bez atsaucīgiem līdzcilvēkiem, kuri nesavtīgi
iesaistījās svētku organizēšanā.
Liels paldies visiem novadniekiem, kuri piedalījās
svētku izgreznošanā un piedalījās izstādē “Mežs rāmī”.
Jūsu darbiņi bija fantastiski, ar savu “odziņu” katrā no
tiem.
Paldies foršajiem – SIA “Graanul Invest”, Smiltenes
meža pētīšanas stacijas komandai, SIA “Vidzemes koki”
un Kleperu ģimenei par burvīgajām aktivitātēm un meža
izzināšanas programmu.
Īpaši mīļš paldies Zandai Rasimesai ar ģimeni par
izpalīdzēšanu – sirsnīgu viesu uzņemšanu un apčubināšanu 2 dienu garumā.
Ar SIA “Stora Enso Latvija” palīdzību, Launkalnes
pagasts ir ticis pie skaistiem un izturīgiem soliem brīvdabas pasākumiem.

Ļoti liela apmeklētāju interese bija par bezmaksas
izbraukuma ekskursijām, kuras mums laipni piedāvāja
“Stora Enso Latvija”, “Graanul Invest” un atpūtas bāze
“Silmači”. Liels paldies par sniegto iespēju!
Visiem lielu sajūsmu izraisīja grandiozais svētku
salūts, par kuru mums jāpateicas vairākiem Launkalnes
pagasta uzņēmumiem. Paldies par īpašo dāvanu!
Paldies Dzidrai Plūmei un Ardim Roziņam par
iespēju svētkos izmantot privātu zemi un par gardām
dāvaniņām.

Paldies Smiltenes novada kolektīviem (vokālajiem
ansambļiem un dejotājiem), kuri, neskatoties uz atvaļinājumu un burvīgās vasaras baudīšanas laiku, bija kopā
ar mums!
Paldies arī JUMS mīļie apmeklētāji un ciemiņi –
ka atbraucāt ciemos, iepazināt Launkalnes pagastu un
kuplinājāt Smiltenes novada svētkus!
Pateicībā,
Launkalnes Tautas nama vadītāja Signe Baltere
Foto: A.Vērzemnieks

Smiltenes vidusskola
aicina skol�nu vec�kus uz pirmo kopsapulci

Kad dārzā uzzied pirmās asteres un gladiolas, kad krāsoties
sāk pīlādžogas, tuvojas septembris – mēnesis, kas ikviena cilvēka
sirdij liek iepukstēties mazliet straujāk, atsaucot atmiņā savus
skolas gadus, pošot skolas gaitām bērnus un mazbērnus vai gaidot satikšanos ar saviem klasesbiedriem, skolotājiem…
Šis septembris Smiltenes vēstures grāmatā atvērs jaunu lappusi – savu pirmo mācību gadu uzsāks jaunā Smiltenes vidusskola, apvienojot Trīs pakalnu sākumskolu, Smiltenes Centra vidusskolu un Smiltenes ģimnāziju.
Smiltenes vidusskola aicina skolēnu vecākus uz pirmo
kopsapulci:
• 1. – 4. klašu vecākiem sapulce notiks š.g. 15. augustā pl. 18:00
Dakteru ielā 27;
• 5. – 9. klašu skolēnu vecāki tiek gaidīti 16. augustā pl. 18:00
Dakteru ielā 27;
• 10. – 12. klašu vecāki tiek aicināti 18. augustā pl. 18:00
Dakteru ielā 27.
Lai mums visiem – skolēniem, vecākiem, skolotājiem –
darbīgs, interesants un jauks nākamais mācību gads!

Skolas administrācija,
tālruņi informācijai: 64707589 un 64707515

2

2016. gada 14. augusts

Smiltenes novada Domes l�mumi
2016.gada 27.jūlijā notika kārtējā Smiltenes novada domes sēde, kurā tika pieņemti
41 lēmums:
1. Par nekustamā īpašuma ar adresi Marijas iela1, Smiltene; Baznīcas laukums 16A,
Smiltene iegādi pašvaldības autonomo funkciju izpildei.
2. Par grozījumu Smiltenes novada pašvaldības 2014. gada 24. oktobra noteikumos
Nr. 3/14 “Par vienotu atlīdzības sistēmu Smiltenes novada pašvaldības budžeta iestādēs”.
3. Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības 2014. gada 19. decembra noteikumos
Nr.5/14 “Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas, izlietošanas un uzskaites kārtība
Smiltenes novada pašvaldībā”.
4. Par izmaiņām Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas, izlietošanas komisijas sastāvā.
5. Apstiprināt Smiltenes novada mājokļu politikas 2016.- 2021.gadam rīcības plānu.
6. Izveidot Pašvaldības dzīvojamā fonda izvērtēšanas komisiju.
7. Par izmaiņām Smiltenes novada Apstādījumu saglabāšanas komisijas sastāvā.
8. Par ēkas tehnisko stāvokli Cērtenes iela 6, Smiltene, Smiltenes novads.
9. Par būvprojekta “Vecā parka 6. un 8. celiņa seguma atjaunošana un tiem pieguļošo
teritoriju kompleksā pārbūve” īstenošanu un finansēšanas kārtību.
10. Sagatavot un iesniegt Centrālās un finanšu līgumu aģentūrā projektu “Vietējās
sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi Smiltenes novadā” projektu konkursam
pasākumā 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai
un slimību profilaksei” par kopējo summu 151 050, 00 EUR (simtu piecdesmit viens
tūkstotis un piecdesmit euro un 00 centi).
11. Sagatavot un iesniegt Satiksmes ministrijai iesniegumu valsts budžeta programmas
“Valsts autoceļu fonds” par Smiltenes pilsētas Dārza ielas tilta pār Abuls upi pārbūvi
par kopējo summu 100 000,00 EUR (viens simts tūkstoši euro un 00 centi).
12. Par izmaiņām Smiltenes novada administrācijas amatu vienību sarakstā.
13. Par mēneša amatalgu noteikšanu pirmsskolas izglītības pedagogiem pirmsskolas
izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās pie skolām ar 2016. gada 1. septembrī.
14. Pagarināt 2014.gada 17.jūlijā ar J.M. noslēgtā īres līguma termiņu uz vienu gadu
ar tiesībām īres līgumu pagarināt.
15. Piešķirt vienreizēju pabalstu A.S. deklarētā dzīvesvieta – Dakteru ielā 37, dzīv.2,
Smiltenē, Smiltenes novadā, līdzfinansējumu operācijas apmaksai SIA ORTO klīnikā
250,00 EUR (divi simti piecdesmit euro 00 centi) apmērā.
16. Par finansējuma piešķiršanu vasaras nometnes organizēšanai Smiltenes novada
bērniem ar īpašām vajadzībām.
17. Slēgt ar S.J. pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma “Viļņi” – 3,
Blomes pagastā, Smiltenes novadā, pārdošanu par summu 1350 euro (viens tūkstotis
trīs simti piecdesmit euro) ar nomaksu uz 12 divpadsmit mēnešiem un apstiprināt
maksāšanas kārtību.
18. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Stūrīši” Bilskas pagasts, Smiltenes novads,
kadastra numurs 9444 001 0197, brīvo cenu 2193 euro (divi tūkstoši viens simts
deviņdesmit trīs euro).
19. Slēgt ar M.L. pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma “Zarvāļapses”, Blomes
pagasts, Smiltenes novads, ½ domājamās daļas pārdošanu par summu 1800,00 euro
(viens tūkstotis astoņi simti euro) un apstiprināt šādu maksāšanas kārtību:
20. Uzsākt nekustamā īpašuma “Brantu skola”, Brantu pagastā, Smiltenes novadā,
kadastra numurs 9448 004 0133, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9448 004 0133 2.94 ha platībā, skolas ēkas (kadastra apzīmējumu 9448
004 0133 001) un trim palīgēkām, atsavināšanas procedūru.
21. Mainīt ēkām, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9470 010 0112,
adresi “Strautiņi” uz “Mežiņi”, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads.
22. Mainīt nosaukumu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9480 002 0028, “Grāvji”
uz “Čiekuri”, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads.
23. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no jaunbūvēm – dzīvojamās
mājas ar kadastra apzīmējumu 9415 004 0617 001 un saimniecības ēkas ar kadastra
apzīmējumu 9415 004 0617 002, piešķirt nosaukumu Blaumaņa iela 33 A, Smiltene,
Smiltenes novads.
24. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no dzīvojamās ēkas ar
kadastra apzīmējumu 9448 005 0089 001 piešķirt nosaukumu “Kazēkas – 2”, Brantu
pagasts, Smiltenes novads.

25. Atļaut no Palsmanes pagasta nekustamā īpašuma “Kalējiņi”, kadastra numurs 9474
004 0127, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9474 004 0119 4.9 ha platībā
un mainīt nosaukumu no “Kalējiņi” uz “Meža Kalējiņi”, Palsmanes pagasts, Smiltenes
novads.
26. Atļaut no Bilskas pagasta nekustamā īpašuma “Smilgas”, kadastra numurs 9444
004 0033, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9444 002 0033 6.5 ha platībā
un mainīt nosaukumu no “Smilgas” uz “Smilgas Mežs”, Bilskas pagasts, Smiltenes
novads.
27. Atļaut no Smiltenes pagasta nekustamā īpašuma “Upenes”, kadastra numurs 9480
002 0080, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9480 005 0170 7.2 ha platībā
un mainīt nosaukumu no “Upenes” uz “Saulpurenes”, Smiltenes pagasts, Smiltenes
novads.
28. Atļaut sadalīt Grundzāles pagasta nekustamā īpašuma “Kalnupes”, kadastra numurs
9458 002 0084, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9458 002 0053 divās daļās.
29. Atcelt Smiltenes novada domes 2016.gada 29.jūnija lēmumu Nr.10, 23.§.3.4. “Par
nekustamā īpašuma “Jaunrauznieki”, Launkalnes pagastā sadalīšanu”.
30. No Smiltenes novada Smiltenes pagasta nekustamā īpašuma “Smiltenes Lauksaimniecības Tehnikums”, kadastra numurs 9480 006 0035, atdalīt zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 9480 006 0041 1.5 ha platībā, 9480 006 0216 un mainīt nosaukumu no “Smiltenes Lauksaimniecības Tehnikums” uz “Sporta komplekss”, Smiltenes
pagasts, Smiltenes novads.
31. No Smiltenes novada Smiltenes pagasta nekustamā īpašuma “Smiltenes Lauksaimniecības Tehnikums”, kadastra numurs 9470 001 0009, atdalīt zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 9470 001 0033 0.8189 ha platībā un mainīt nosaukumu no
“Smiltenes Lauksaimniecības Tehnikums” uz “Trases ceļš”, Smiltenes pagasts, Smiltenes
novads.
32. Iznomāt M.Z. zemes vienības “Pašvaldības zemes gabals Nr.4”, Launkalnes pagastā,
daļu, kadastra apzīmējums 9470 010 0099, 195 m2 platībā mazdārziņam.
33. Pārtraukt zemes nomas līgumu ar J.D. par zemes vienību Salmiņi, Palsmanes
pagastā, ar kadastra apzīmējumu 9474 004 0269 2.8 ha platībā.
34. Pārtraukt zemes nomas līgumu ar Z.R. par zemes vienību Vāveres, Bilskas pagastā,
ar kadastra apzīmējumu 9444 003 0269 0.5 ha platībā.
35. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “SIA Palsa”, Variņu pagasts, Smiltenes novads,
zemes vienības kadastra apzīmējumu 9490 002 0089.
36. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes vienības daļai, kas atrodas
uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9474 003 0032 1.64 ha platībā – lauksaim-nieciska rakstura uzņēmumu apbūve, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav
pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa (kods 1003).
37. Atzīt nekustamā īpašuma “Salmiņi”, Palsmanes pagastā, Smiltenes novadā, nomas
maksas parāda piedziņu no J.D. (miris 06.06.2015.) par neiespējamu un Smiltenes
novada domei norakstīt zemes nomas maksas 18.31 euro (astoņpadsmit euro un 31 centi)
apmērā.
38. Atzīt nekustamā īpašuma “Vāveres”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā, nomas
maksas parāda piedziņu no Z.R. (miris 29.03.2012.) par neiespējamu un Smiltenes
novada domei norakstīt zemes nomas maksu 10.48 euro (desmit euro un 48 centi)
apmērā.
39. piedzīt no D.Š. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 61,61 (sešdesmit viens
euro, 61 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un
tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
40. piedzīt no A.Z. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 164,10 (viens simts
sešdesmit četri euro, 10 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
41. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības kustamās mantas – automašīnas ŠKODA
FABIA, valsts reģistrācijas numurs FT-7134, 2006. izlaiduma gads, šasijas Nr.
TMBHJ46Y564571134, 2016.gada 27.jūlija izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem izsolē
augstāko cenu 1043,64 euro (viens tūkstotis četrdesmit trīs euro un 64 centi) ieskaitot
pievienotās vērtības nodokli nosolīja A.B.
Sagatavoja: Smiltenes novada domes
Kancelejas nodaļas vadītāja D.Kaupe

Izgl�t�ba
L�mums par pirmsskolas pedagogu
atalgojumu Smiltenes novad�

Smiltenes tehnikum�
turpin�s uz�emšana

2016. gada 5. jūlija Ministru kabineta sēdē apstiprinātie “Pedagogu darba samaksas
noteikumi” paredz pedagogu atalgojumu izglītības iestādēs, ko finansē no valsts mērķdotācijām.
Pirmskolas pedagogiem, kuri strādā ar 5-6 gadu vecuma bērniem tā noteikta 620
eiro par 40 darba stundām nedēļā. Taču 1,5-4 gadu vecuma grupu skolotājiem valsts
šādu atalgojumu neplāno, bet paredz, ka pašvaldībām jānodrošina atlīdzība 560 eiro
par likmi.
Pēc novada domes Kultūras, izglītības un sporta pastāvīgās komitejas ierosinājuma,
sadarbojoties domes Finanšu nodaļai un Izglītības pārvaldei, rasta iespēja ar 2016. gada
1. septembri vienlīdzīgu atalgojumu izmaksāt visiem pirmskolas izglītības pedagogiem.
2016.gada 27.jūlija Smiltenes novada domes sēdē deputāti, nolēma novada pirmskolas
iestādēs un skolu pirmskolas grupu pedagogiem noteikt mēneša amatalgas likmi 620 eiro.
Izglītībaskvalitātes attīstībā mūsdienās ļoti nozīmīgs ir pirmskolas posms: kādu
pamatu ieliksim, tādu māju varēsim uzbūvēt. Esam gandarīti par lēmējvaras atsaucību!

Smiltenes tehnikumā līdz augusta beigām turpinās audzēkņu uzņemšana Eiropas
Sociālā Fonda (ESF) Jauniešu garantijas programmās.
Gada laikā piedāvājam apgūt pavāra un konditora arodu (no 17 līdz 27 g.v.
ar pamata vai vidējo izglītību).
Mācoties pusotru gadu, iespējams iegūt profesionālo vidējo izglītību ar kvalifikāciju:
• celtniecības un ceļu būves būves mašīnu mehāniķis
• veterinārārsta asistents
• grāmatvedis
• lopkopības tehniķis

Gunta Grigore,
Smiltenes novada Izglītības pārvaldes vadītāja

Stipendija – līdz 130 eiro mēnesi.
Veterinārārsta asistenti var mācīties arī
neklātienē.
Kontakti: Kalnamuiža 10, Smiltenes pag.,
Smiltenes novads.
Tālrunis: 26183654, 64772567; e-pasts: smiltenestehnikums@gmail.com
www.smiltenestehnikums.lv
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Pašvald�b�

Izmai�as Smiltenes novada domes
administr�cijas darba laik�

No 2016. gada 1. septembra Smiltenes novada
domes administrācijai plānots mainīt darba laiku
pirmdienās un piektdienās.
Lai atvieglotu iedzīvotājiem pakalpojumu pieejamību pašvaldībā, Smiltenes novada dome ir nolēmusi
pirmdienās pagarināt darba laiku līdz plkst. 18.00.
Līdz šim pašvaldības darba laiks sakrita ar vairumu
iestāžu un organizāciju darba laiku, tādēļ iedzīvotājiem
pēc 17.00 nebija iespējams nokārtot formalitātes pašvaldībā. Vēlamies ņemt vērā iedzīvotāju ierosinājumus
un dot iespēju mūsu iedzīvotājiem nokārtot formalitātes
sev ērtā laikā.
Savukārt, piektdienās darba laiks būs līdz plkst. 16.00.
Pārējās dienās darba laiks saglabāsies kā ierasts no
plkst. 8.00 līdz 17.00, ar pusdienas pārtraukumu no plkst.
12.00 – 13.00.
Smiltenes novada domes izpilddirektors Kārlis Lapiņš
skaidro, ka lēmums par darba laika izmaiņām pieņemts
ņemot par piemēru citu Latvijas pašvaldību pieredzi un
ar mērķi dažādot pašvaldības darba laiku: “Ņemot par
piemēru citu Latvijas pašvaldību pieredzi Smiltenes
novada dome ar 1.septembri vēlas dažādot pašvaldības
darba laiku, pārceļot vienu stundu darba laika no piektdienas uz pirmdienu. Mēs to darām tāpēc, lai dažādotu
darba laiku un dotu iespēju iedzīvotājiem vienu dienu
nedēļā nokārtot sev interesējošos jautājumus pašvaldībā
līdz plkst. 18.00, jo, kā mēs zinām, strādājošiem novada
iedzīvotājiem ir dažādi darba laiki, tāpēc līdz šim pēc
plkst. 17.00 iedzīvotājiem nebija iespējams saņemt paš-

valdības pakalpojumus. Protams, apzināmies, ka kādai
daļai iedzīvotāju jaunās izmaiņas var nepatikt, tāpēc pašvaldība veiks klientu uzskaiti un nenoraida iespēju pēc
kāda laika atgriezties pie ierastā darba laika. Pašvaldība
vēlas strādā tikai klientu interesēs, tāpēc ceram, ka
jaunās izmaiņas atvieglos un dos iespēju iedzīvotājiem
sev interesējošos jautājumus nokārtot sev ērtākā laikā.”
Darba laika izmaiņas
No 1.septembra Smiltenes novada domes administrācijas darba laiks:
• Pirmdienās pašvaldība strādās no plkst. 8.00 – 18.00;
• Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00 –
17.00;
• Piektdienās – plkst. 8.00 – 16.00;
Pusdienu pārtraukums no 12.00 – 13.00.
Domes priekšsēdētājs Gints Kukainis apmeklētājus
pieņems pirmdienās no plkst.14:00 – 18:00, savukārt
izpilddirektora Kārļa Lapiņa apmeklētāju pieņemšanas
laiks būs pirmdienās no plkst.15:00 – 18:00. Lūdzam
apmeklējumus iepriekš pieteikt pa tālr. 64774844.
Smiltenes novada Valsts un pašvaldības vienotā
klientu apkalpošanas centra darba laiks:
• Pirmdienās no plkst. 8.00 – 18.00;
• Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00 –
17.00;
• Piektdienās – plkst. 8.00 – 16.00;
Klientu apkalpošanas centrs strādā bez pusdienu
pārtraukuma, līdz ar to iedzīvotāji visas formalitātes
var nokārtot arī laikā no plkst. 12.00 – 13.00.

Uzs�kti darbi
pie Smiltenes novada pašvald�bas
noz�mes koplietošanas melior�cijas
sist�mu infrastrukt�ras uzlabošanas
Smiltenes novada dome pēc iepirkuma procedūras
rezultātiem šī gada 15.jūlijā noslēdza līgumu ar SIA
“Ķikuti-99” par būvdarbu izpildi projekta “Smiltenes
novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas
sistēmu infrastruktūras uzlabošana” realizācijā. Projekta
ietvaros paredzēts uzlabot un atjaunot pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas 13 km garumā
lauksaimniecības un meža zemēs Blomes, Palsmanes
un Variņu pagastos. Kopējās būvdarbu izmaksas sastāda
86 696,09 EUR bez PVN. Būvuzraudzības pakalpojumu
nodrošinās SIA “Jelgavas Būvuzraugs”. Būvdarbus
objektos paredzēts pabeigt šogad.
Projekta mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas
uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uz-

labošanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības
nozares konkurētspējas paaugstināšanu (meliorācijas
sistēmu atjaunošana un pārbūve).
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 284 180,60 EUR
(divi simti astoņdesmit četri tūkstoši vienssimts astoņdesmit eiro, 60 eiro centi), no tām Eiropas lauksaimniecības
fonds lauku attīstības finansējums – 211 374,00 EUR
(divi simti vienpadsmit tūkstoši trīs simti septiņdesmit
četri eiro) un Smiltenes novada domes līdzfinansējums
72 806,60 EUR (septiņdesmit divi tūkstoši astoņi simti
seši eiro, sešdesmit eiro centi). Projektu kopumā paredzēts īstenot līdz 01.11.2017.
Lita Kalniņa,
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja

Smiltenes novada Blomes ezer�
ielaisti l�daku mazu�i

Projekta “Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada Bilskas un Blomes ezerā” ietvaros Blomes ezerā
07.jūlijā notika 400 līdaku mazuļu ielaišana. Vidējais
vienvasaras līdaku mazuļa svars bija 10g un garums
8cm. Līdaku mazuļus piegādāja SIA “Rūjas zivju
audzētava” no Rūjienas novada. Projekta ietvaros paredzēta vēl 800 zandartu mazuļu ielaišana Bilskas ezerā.
Zandarta mazuļus arī piegādās SIA “Rūjas zivju audzētava” un to ielaišana plānota līdz šī gada oktobrim.
Projekta mērķis ir palielināt un atjaunot zivju resursus
Smiltenes novada Bilskas un Blomes ezerā, un radīt
pamatu licencētās makšķerēšanas ieviešanai un pilnveidot aktīvā tūrisma attīstību.

Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Zivju
fonda līdzekļus. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir
421,77 EUR, kur zivju fonda līdzfinansējums ir 322,21
EUR un pašvaldības līdzfinansējums ir 99,56 EUR.
Projektu kopumā plānots īstenot līdz 2016.gada
oktobrim.
Informāciju sagatavoja:
Smiltenes novada domes
Attīstības un plānošanas nodaļas
Projektu vadītāja
Lita Kalniņa

Dzimtsarakstu
noda�a inform�
Jūlija mēnesī Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 11
dzimšanas reģistri, 14 laulību reģistri (t.sk. viens –
Palsmanes ev.lut. baznīcā) un 10 miršanas reģistri.
Nodaļā reģistrēti 11 jaundzimušie – 5 meitenes un 6
zēni. Elīza un Ance – Blomes pagastā, Kristers – Brantu
pagastā, Rēzija – Grundzāles pagastā, Armands – Palsmanes pagastā, Eimija, Rebeka, Ričards, Niks, Emīls
un Markuss – Smiltenes pilsētā.
No jūlijā reģistrētajām 10 mirušajām personām 8 ir
vīrieši, 2 sievietes. Visvairāk miruši Smiltenes pilsētas (4)
un Blomes pagasta (2) iedzīvotāji. Kā arī viens Bilskas,
Brantu, Grundzāles un Launkalnes pagasta iedzīvotājs.
Kopumā līdz 2016. gada 1. augustam Dzimtsarakstu
nodaļā reģistrēti 88 jaundzimušie, sastādīti 39 laulību
reģistra ieraksti (t.sk. viens – Palsmanes ev.lut. baznīcā)
un 83 miršanas gadījumi.
Dace Ērģele,
Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Pabalsti uzs�kot
jaunu m�c�bu gadu
Smiltenes novada Sociālais dienests (turpmāk –
Sociālais dienests) no 1.augusta aicina pieteikties
pabalsta saņemšanai mācību piederumu iegādei
skolēniem, lai nodrošinātu ar bērna izglītības apguvi
un audzināšanu saistītās vajadzības.
Uz pabalsta saņemšanu var pretendēt ģimenes, kuras
Sociālais dienests ir atzinis par trūcīgām vai maznodrošinātām. Pabalsta apmērs trūcīgo/ maznodrošināto
ģimeņu bērniem ir EUR 28,46.
Pabalsts mācību piederumu iegādei tiek piešķirts
par katru ģimenes (mājsaimniecības) skolēnu, kurš mācās
vispārējā obligātās izglītības iestādē. Iesniegumi šī pabalsta saņemšanai tiek pieņemti no pirmās augusta
mēneša apmeklētāju pieņemšanas dienas līdz pēdējai
septembra mēneša apmeklētāju pieņemšanas dienai.
Brīvpusdienas pabalstu skolēnam (turpmāk – brīvpusdienas pabalsts) vai maksas atlaides pabalstu pirmsskolas izglītības iestādē (turpmāk – maksas atlaides
pabalsts) piešķir Smiltenes novada ģimenēm, kuras
savu pamata dzīvesvietu deklarējušas un dzīvo Smiltenes novadā un ja viņu bērni mācās Smiltenes novada
vispārizglītojošās skolās vai pirmsskolas izglītības iestādē.
- Tiesības saņemt brīvpusdienas pabalstu ir – trūcīgām/
maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem; personām
ar invaliditāti un aizbildniecībā esošiem bērniem,
daudzbērnu ģimenēm, neizvērtējot ienākumus;
- Tiesības saņemt maksas atlaides pabalstu pirmsskolas
izglītības iestādēs ir: trūcīgām/maznodrošinātām
ģimenēm ar bērniem; personām ar invaliditāti un aizbildniecībā esošiem bērniem, daudzbērnu ģimenēm,
neizvērtējot ienākumus. (daudzbērnu ģimene ir
ģimene, kuras aprūpē ir trīs vai vairāk bērnu līdz 24
gadu vecumam, tai skaitā audžuģimenē ievietoti un
aizbildnībā esoši bērni, kamēr viņi iegūst vispārējo,
profesionālo, augstāko vai speciālo izglītību)
Sociālais dienests aicina vecākus griezties pie
sociālajiem darbiniekiem, lai saņemtu pabalstu
mācību piederumu iegādei, brīvpusdienas skolās,
uzturmaksas atlaides Smiltenes novada pirmsskolas
izglītības iestādēs.
Brīvpusdienas tiek piešķirtas par katru mācību pusgadu. Sākoties otrajam mācību pusgadam, ģimenei atkārtoti jāiesniedz dokumenti. Brīvpusdienu apmaksa tiek
veikta, apmaksājot ēdināšanas pakalpojumu.
Lai saņemtu pabalstus, ģimenēm jāvēršas Sociālajā
dienestā Dārza ielā 3 Smiltenē, vai pagastu pārvaldēs pie
sociālajiem darbiniekiem. Sociālie darbinieki dokumentus
pieņem:
- Pirmdienās: 8.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00;
- Otrdienās: 8.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00;
- Ceturtdienās: 8.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00
Anita Šteinberga,
Smiltenes novada domes Sociālā dienesta vadītāja
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Smiltenes novada Valsts un pašvald�bas
vienotais klientu apkalpošanas centrs aicina
akt�v�k izmantot sniegtos pakalpojumus
Smiltenes novada Valsts un pašvaldības vienotais
klientu apkalpošanas centrs (turpmāk VPVKAC)
iedzīvotājiem durvis vēris jau vienu mēnesi, un novada
iedzīvotāji labprāt izmanto priekšrocību pašvaldības
un valsts pakalpojumus saņemt vienkopus – ātrāk,
ērtāk, izdevīgāk.
Kopš VPVKAC atvēršanas š.g. 1.jūlijā Smiltenes
novada iedzīvotāji visbiežāk izmantojuši iespēju elektroniski deklarēt dzīves vietu, iesniegt iesniegumus gan
slimības, apbedīšanas, Bērna kopšanas un piedzimšanas
pabalstiem, kā arī saņemt konsultācijas par Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) sniegtajiem
pakalpojumiem. Tāpat centra speciālisti palīdzējuši nokārtot ar vecuma pensijas pārrēķināšanu iesniedzamos
dokumentus, konsultēt par zemnieku saimniecības vai
citas darbības likvidēšanas iesniedzamajiem dokumentiem
u.c. jautājumos. Tomēr joprojām iedzīvotāji neizmanto
visas VPVKAC priekšrocības.
Smiltenes Klientu apkalpošanas centrs aicina novada
iedzīvotājus aktīvāk izmantot VPVKAC piedāvātās
priekšrocības – saņemt ne tikai konsultācijas, bet arī
dažādu iestāžu pakalpojumus, piemēram, jaunajiem
vecākiem – te vienkopus, ietaupot laiku, var reģistrēt
bērna dzimšanu, deklarēt dzīvesvietu, kā arī uzreiz
iesniegt pieprasījumu VSAA pabalstiem.
Iedzīvotājiem ir iespēja izmantot e-pakalpojumus
un palīdzību e-pakalpojumu lietošanā. Centra darbinieki
palīdzēs orientēties un saprast kā izmantojamas šīs
iespējas – uzrakstīt iesniegumu pabalstam – deklarēt
dzīves vietu vai elektronisko deklarāciju iesniegšanā, lai
saņemtu atpakaļ attaisnotos izdevumus par izglītību un
veselības aprūpi.”
Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas
centrā Smiltenē privātpersonas un uzņēmēji var saņemt
novada pašvaldības un astoņu valsts iestāžu noteiktus
pakalpojumus.
Valsts ieņēmumu dienests – iedzīvotājus klātienē
pieņem Dārza ielā 3, Smiltenē. Darba laiks: Pirmdiena
- Ceturtdiena no 8:15 – 12:00 12:30 – 17:00. Piektdiena
no 8:15 – 12:00 12:30 – 15:45.
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra – VSAA
speciālisti iedzīvotājus klātienē pieņem Dārza ielā 3,
Smiltenē, katru Otrdienu no 9:00 – 12:30 13:00 – 16:00.
VPVKAC speciālisti sniedz konsultācijas par VSAA
e-pakalpojumiem un pieņem iesniegumus: Darba laiks:
Pirmdiena - Piektdienano 8:00 – 17:00.
• Apbedīšanas pabalsts;
• Bērna invalīda kopšanas pabalsts;
• Bērna kopšanas pabalsts;
• Bērna piedzimšanas pabalsts;
• Ģimenes valsts pabalsts;
• Invaliditātes pensijas piešķiršana un pārrēķins (gadījumos, kad nav jāiesniedz apdrošināšanas stāžu apliecinoši dokumenti);
• Maternitātes pabalsts;
• Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana;
• Paternitātes pabalsts;
• Slimības pabalsts;
• Vecāku pabalsts;
• Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam
(pensionāram);
• Vecuma pensijas pārrēķins sakarā ar uzkrāto pensijas
kapitālu periodā pēc pensijas piešķiršanas/pārrēķināšanas;
• Personas datu vai izmaksas adreses maiņa.
Valsts zemes dienests – VZD speciālisti iedzīvotājus
klātienē pieņem Dārza ielā 3, Smiltenē, katru Pirmdienu
no 9:00 – 12:00; 13:00-17:00
VPVKAC speciālisti sniedz informāciju par VZD epakalpojumiem un palīdzību darbam portālā www.latvija.lv.
Darba laiks: Pirmdiena - Piektdiena no 8:00 – 17:00.
Konsultācija, e-pakalpojums:
• Nekustamā īpašuma sastāva maiņa Kadastra informācijas sistēmā;
• Datu reģistrācija/ aktualizācija Kadastra informācijas
sistēmā uz iesniegtā dokumenta pamata, kas nav
kadastrālās uzmērīšanas dokuments;

• Zemes vienības daļas reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā, neveicot kadastrālo uzmērīšanu “Mans
konts” Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un
e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv;
• Pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei;
• Mani dati Kadastrā;
• Informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko vērtību;
• Tipveida kadastra informācijas teksta dati par kadastra
objektu;
• Dokumenta kopijas saņemšana no Valsts zemes dienesta
arhīva;
• Būvju stāvplānu, telpu grupu plānu saņemšana vektordatu formātā.
Uzņēmumu reģistrs – VPVKAC speciālisti sniedz
konsultāciju par e-pakalpojumiem un sniedz palīdzību
darbam portālā www.latvija.lv. Darba laiks: Pirmdiena
- Piektdiena no 8:00 – 17:00.
Konsultācija, e-pakalpojums:
• Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem
reģistriem (e-pakalpojums portālā www.latvija.lv)
Nodarbinātības valsts aģentūra – VPVKAC speciālisti sniedz konsultāciju par NVA e-pakalpojumiem
un sniedz palīdzību darbam portālā www.latvija.lv. Darba
laiks: Pirmdiena - Piektdiena no 8:00 – 17:00.
NVA speciālisti klātienē klientus pieņem kā līdz
šim Pils ielā 6, Smiltenē. Darba laiks: Pirmdiena Ceturtdiena no 9:00 – 12:00 12:30-16:30. Piektdiena no
9:00 –12:00 12:30 – 15:00.
Konsultācija, e-pakalpojums:
• CV un vakanču reģistrēšana
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde – VPVKAC
speciālisti sniedz konsultāciju par PMLP e-pakalpojumiem un sniedz palīdzību darbam portālā www.latvija.lv.
Darba laiks: Pirmdiena - Piektdiena no 8:00 – 17:00.
Konsultācija, e-pakalpojums:
• Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana;
• Mani dati Iedzīvotāju reģistrā;
• Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē;
• Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā
un vai nav ziņu par personas nāvi;
• Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai;
• Šengenas vīzas pieteikums.
PMLP speciālisti klientus pieņem kā līdz šim katru
Otrdienuno 9:00 – 16:00, Dārza ielā 11, Smiltenē.
Valsts darba inspekcija – VPVKAC speciālisti
sniedz informāciju par VDI e-pakalpojumiem un sniedz
palīdzību darbam portālā www.latvija.lv. Darba laiks:
Pirmdiena - Piektdiena no 8:00 – 17:00.

Konsultāciju sniegšana par šādiem Iestādes e-pakalpojumiem iedzīvotājiem:
• Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas
atbildes saņemšana.
• Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības apdraudējuma faktu darbā
• Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā.
• Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par
notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana.
Konsultāciju sniegšana par šādiem Iestādes e-pakalpojumiem darba devējiem:
• Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā.
• Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas
atbildes saņemšana.
• Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par
notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana.
• Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu
nelaimes gadījumu darbā iesniegšana reģistrācijai.
• Darba inspekcijas atļauja bērnu nodarbināšanai.
• Darba inspekcijas amatpersonas lēmuma apstrīdēšana.
Konsultāciju sniegšana par šādiem Iestādes e-pakalpojumiem citām iestādēm:
• Ārstniecības personas/iestādes paziņojuma par cietušo
nelaimes gadījumā darbā sniegšana.
• Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi
nelaimes gadījumā darbā.
• Darbavietas higiēniskais raksturojums.
• Ziņojums par arodslimības gadījumu.
• Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu, atteikumu
uzsākt kriminālprocesu vai tā izbeigšanu.
Lauku atbalsta dienests – VPVKAC sniedz
informāciju par LAD e-pakalpojumiemun sniedz
palīdzību darbam portālā www.latvija.lv. Darba laiks:
Pirmdiena - Piektdiena no 8:00 – 17:00.
Konsultācija:
• Kā kļūt par Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās
pieteikšanās sistēmas (EPS) lietotāju.
• Platību maksājumu iesniegšanas kārtība.
Vairāk informācijas par VPVKAC sniegto pakalpojumu apmēru iedzīvotāji var uzzināt savā pašvaldībā
un portālā www.smiltene.lv/Pakalpojumi_novads un
www.smiltene.lv/VPVKAC vai valsts un pašvaldību
pakalpojumu vienotajā portālā www.latvija.lv/pakalpojumucentri.
Informāciju sagatavoja:
VPVKAC vadītāja
Jūlija Egle
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P�rskats par
Pašvald�bas policijas re�istr�to
inform�ciju 2016.gada j�lij�

28659933

vai 110
Mums IR svarīga Jūsu drošība!

SNPP priekšnieks Normunds Liepa

Uzs�kta zivsaimniecisk�s
ekspluat�cijas noteikumu izstr�de
Smiltenes novada Lizdoles ezeram
Šī gada aprīlī Zivju fonda padome atbalstīja projekta
“Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde
Smiltenes novada Lizdoles ezeram” realizāciju. Projekta mērķis ir veicināt zivsaimniecības attīstību Smiltenes novadā. Pašvaldība vēlas veicināt ezera potenciālo
izmantošanu – makšķerēšanu, zivju resursu pavairošanu
un vides aktīvā tūrisma attīstību. Tādēļ, lai veicinātu
zivsaimniecības attīstību Smiltenes novadā, projekta
ietvaros tiek izstrādāti zivsaimnieciskās ekspluatācijas
noteikumi Smiltenes novada Lizdoles ezeram. Izpēti
veic Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskais institūts “BIOR”. Augusta sākumā institūts
“BIOR” veica Lizdoles ezera apsekošanu un uzsāka
zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādi.
Līdz šim Lizdoles ezeram šāda veida izpēte nebija
veikta, taču šādi noteikumi ir nepieciešami, jo ļauj izvērtēt esošo zivju krājumu daudzveidību un apjomu
ūdenstilpē. Vadoties pēc izstrādātajiem noteikumiem būs
iespēja veikt sekmīgu un lietderīgu zivju resursu atjaunošanu. Noteikumi pēc to apstiprināšanas būs pieejami
pašvaldības mājas lapā.
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.

INFORMĀCIJAS
SAŅEMŠANAS VEIDS:

KOPĀ

Smiltenes novada Pašvaldības policija informē, ka par jebkuru sabiedriskās kārtības pārkāpumu vai personu tiesību
un brīvību apdraudējumu Jūs variet ziņot zvanot pa tālruni:

No VP

Par Smiltenes novada domes saistošos noteikumos paredzētiem pārkāpumiem:
- 20.1.punkts – dabisko vajadzību nokārtošana (urinēšana) tam neparedzētā vietā – 2;
- 21.1.punkts – atrašanās publiskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu – 2;
- 25.1.punkts – publisko vietu piegružošana (nomesta pudele un izsmēķis) – 1.

Patrulējot

Par Latvijas APK paredzētajiem pārkāpumiem:
- 171.panta pirmā daļa – alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskā vietā – 2;
- 171.panta otrā daļa – alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskā vietā atkārtoti gada laikā – 2.

SNPP sa�emt�
inform�cija par
notikumiem
2016.gada j�lij�
No iedz.

Smiltenes novada Pašvaldības policija (SNPP) 2016.gada jūlija mēnesī kopā sastādījusi 9 administratīvo
pārkāpumu protokolus, no kuriem 4 par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa, bet 5 par Smiltenes novada
domes saistošo noteikumu pārkāpumiem.
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Attīstības un plānošanas nodaļas
Projektu vadītāja
Lita Kalniņa
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Sniegta palīdzība VP

2

2

Smiltenes pag.
“Kalnamuiža 6”

Vija ZVIRGZDIŅA

64772670

vija.zvirgzdina@smiltene.lv

Pirmdienās 13.00-18.00;
Trešdienās 8.00-12.00

Sniegta palīdzība Sociālajam
dienestam

3

3

Variņu pag.
Oktobra iela 3A

Ineta MAZJĀNE

64722368

ineta.mazjane@smiltene.lv

Pirmdienās 13.00-17.00;
Trešdienās 14.00-18.0

Sniegta palīdzība bāreņu
tiesai
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Pirmdienās 8.00-12.00;
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Otrdienās un piektdienās
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Citi notikumi, pārkāpumi
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Reklāmas pārkāpumi

1

Blome, Cēsu iela 9
Brantu pag.
Rīgas iela 71
līdz 11.08.2016
“Palsmanes
pagasta nams”
Launkalnes pag.
“Pilskalni”
no 11.08.2016

Zane BALODE

Laima MIZE

Tālruņi uzziņām: 64707574, 26603348.

64773047

64773398

laima.mize@smiltene.lv

Alkohola lietošana
sabiedriskās vietās
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SNPP priekšnieks N.Liepa

6

2016. gada 14. augusts

Izgl�t�ba

Smiltenes tehnikum� b�s daudz pirmkursnieku
Smiltenes tehnikumā tikko beigusies jauno audzēkņu
uzņemšana programmās ar pamatskolas izglītību.
“Pārsteidzoši labi,” rezultātus komentē skolas direktors
Andris Miezītis, vienlaikus sakot paldies jauniešiem un
viņu vecākiem par uzticēšanos.
“Priecājamies, ka varam saviem audzēkņiem piedāvāt
skaistu un sakārtotu mācību vidi, labu materiālo bāzi.
Tas, protams, ir rezultāts vairāku gadu darbam, tāpēc jo
īpaši liels gandarījums. Audzēkņu no visdažādākajiem
Latvijas novadiem skaits apliecina, ka mūsu piedāvājums
ir pamanīts un novērtēts.
Iesaistīšanās “Erasmus+” stratēģiskās partnerības
projektā ar Igauniju, Franciju un Čehiju skolai jaunajā
mācību gadā būs lielākais izaicinājums. Vienots kompetenču apguves modulis veicinās tehnikuma vēl lielāku
atpazīstamību arī citās Eiropas valstīs. Tāpat domājam
par sadarbību ar citu valstu līdzīga profila skolām ne
vien veterinārmedicīnas, bet arī ēdināšanas un viesnīcu
pakalpojumu jomā.
Pagājušajā pavasarī kopā ar Smiltenes novada sociālo
dienestu, izmantojot tehnikuma materiālo bāzi, veiksmīgi realizējām mūžizglītības programmu daudzbērnu
māmiņām par veselīga uztura nozīmi dzīves kvalitātes
uzlabošanā. Noteikti turpināsim sadarboties arī jaunajā
mācību gadā.
Vairāki uzņēmumi izrādījuši interesi arī par tehnikuma celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķu jauno
materiālo bāzi – greidera, frontālā iekrāvēja, ekskavatora
un buldozera simulatoriem, kā arī auto diagnostikas
iekārtām. Arī viņiem dosim iespēju papildināt savas
zināšanas un profesionālās iemaņas. Tāds ir arī profe-sionālās kompetences centra uzdevums. Ieviešot
tehnikumā jaunākās tehnoloģijas, mums ir jādod iespēja
izmantot savu materiālo bāzi arī skolām ar līdzīgām
mācību programmām, kurām šādu iekārtu nav.”
Andris Miezītis priecājas par jaunajiem kolēģiem,
kas pagājušajā mācību gadā atnāca no Jaungulbenes
profesionālās vidusskolas – Jāni Zarkeviču un Guntaru
Medni – abi lieliski papildinājuši tehnisko priekšmetu
skolotāju rindas. “Tāpatjaunieguvums skolas kultūras
dzīvē ir skolotāja Medņa vadītā estrādes grupa
“M.A.T.R.I.K.”
“No Jaungulbenes profesionālās vidusskolas esam
pārņemuši arī grāmatvedības mācību programmu, ko
ar labiem panākumiem vada skolotājas Inga Grigule un
Santa Kreišmane. Jauniešu vidū grāmatveža specialitāte
ir ļoti pieprasīta, jo viņi labi apzinās, ka šīs zināšanas
noder, strādājot ikvienā profesijā.
Grupas – pilnībā nokomplektētas
Šovasar pēc ilgāka laika Smiltenes tehnikumā atkal
bija konkurss.“Visus, kas vēlējās mācīties par ēdināšanas
pakalpojumu speciālistiem un veterinārārsta asistentiem,
pat nevarējām uzņemt. Arī pārējās grupas – pilnībā
nokomplektētas. 2016./2017. m.g. Smiltenes tehnikumā
mācības sāks 213 audzēkņi ar pamatskolas izglītību. No
tiem 62 izvēlējušies kļūt par celtniecības uz ceļu būves
mašīnu mehāniķiem, 25 – par automehāniķiem, 25 – par
ceļu būvtehniķiem. 1. septembrī Smiltenes tehnikumā
mācības sāks 33 nākamie ēdināšanas pakalpojumu speciālisti un 31 veterinārārsta asistents.
Eiropas Sociālā Fonda (ESF) finansētajās programmās
– jauniešiem no 17 līdz 29 gadu vecumam uzņemšana vēl
turpinās. Divas grupas jau nokomplektētas, bet iepriekšējo
gadu pieredze vēsta, ka audzēkņi šīm programmām
piesakās vēl augusta beigās. Bieži tie ir jaunieši, kuri pēc
vidusskolas ilgi nav varējuši izlemt, ko darīt tālāk. Kāds

Smiltenes vidusskola
aicina

vecākus pieteikt bērnus obligātajai
5 – 6 gadīgo bērnu apmācībai.
(Paredzēta bērniem,
kas neapmeklē bērnudārzu)
Nodarbības notiks no 1.septembra
Dārza ielā 17 katru dienu noplkst. 8:00 līdz 12:00.
Pieteikties Dārza ielā 17 pie lietvedes
no plkst. 9:00 līdz 16:00. Tālr.: 64707589.

varbūt nav ticis augstskolā, kāds jau strādā, bet vēlas
iegūt profesionālo izglītību apstiprinošu dokumentu,
kas arī darba tirgū nav mazsvarīgi.”
Andris Miezītis atzīst, ka audzēkņi līdz šim vismazāko interesi izrādījuši par lopkopības tehniķa profesiju.
“Laikam jau lielā sabiedrības daļā joprojām, izdzirdot
vārdu “lopkopība”, pirmās asociācijas ir: fiziski smags
darbs, mēslu dakšas un gumijnieki kājās. Taču modernajās fermās jau sen nepieciešami pavisam cita veida
speciālisti – zinoši lopkopībā un prasmīgi jaunajās
tehnoloģijās. Ticu, ka laika gaitā cilvēku attieksme pret
šo laukos tik nepieciešamo profesiju mainīsies. Pieņemu,
ka kāds varbūt izvairās savu nākotni saistīt ar šādu profesiju arī lauksaimniecībā ieilgušās krīzes dēļ. Tomēr,
domājot par mūsu valsts nākotni, ja visi gribēsim tikai
“bīdīt biznesu” pie datoriem, bez ražošanas pie stabilitātes netiksim.”
Jauns projekts
Jaunajā mācību gadā Smiltenes tehnikumā turpināsies
vērienīgās pārmaiņas, kas iesākās, realizējot Eiropas
Reģionālā attīstības fonda projektu “Smiltenes tehnikuma
infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija
profesionālās izglītības pilnveidei”. Eiropas Savienības
fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
8.1.3. specifiska atbalsta mērķa (SAM) “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” projekta
ietvaros plānots apgūt 2,1 miljonu eiro. “Ja viss notiks
kā iecerēts, tad līdz 2018. gadam Smiltenes tehnikuma
jaunajai tehnikai būs jauna garāža un manēža. Šī iecere
izmaksās apmēram 700 000 eiro. “Zināma daļa projekta
līdzekļu tiks ieguldīti arī Alsviķu struktūrvienībā, kur
nepieciešams likvidēt problēmasiekštelpu ūdensapgādes
sistēmā,” informē Andris Miezītis. “Vēl šai skolai vajadzīgi arī trīs lifti, kas ļoti svarīgi audzēkņiem ar īpašām
vajadzībām.
Iepriekšējā mācību gadā Alsviķos pabeidzām sakārtot
ārējo ūdens sistēmu. Ir veikts remonts pils kanalizācijas
sistēmā, nobetonēta angāra grīda, sarūpētas modernas
iekārtas virtuvei, ierīces sociālās rehabilitācijas nodrošināšanai. Šobrīd tiek pārbūvētas klases šuvējiem un
datoroperatoriem.
Domājot par audzēkņiem, kas mācās Alsviķu struktūrvienībā, manuprāt, vissvarīgāk – nodrošināt šiem
cilvēkiem tādu sociālo vidi, kas viņiem palīdzētu šajā
pasaulē justies pilnvērtīgiem. Šie jaunieši ir tik patiesi,
neviltoti! Ļoti apzinīgi un centīgi. Tāpēc no sirds vēlos,
lai viņi skolā justos labi. Pats galvenais – lai audzēkņi,
kuriem ir dažādas veselības problēmas, neieraujas sevī,
nenorobežojas no sabiedrības un nāk mācīties.
Ļoti gribētos, lai viņi ar savu attieksmi pret dzīvi, ar
apziņu – mēs varam – iedrošinātu arī pārējos. Tas uzrunā
daudz vairāk nekā žēlošanās.
Jaunā projekta ietvaros iecerēts renovēt arī Smiltenes
tehnikuma kopmītnes Kalnamuižā 44. Tagadējā, padomju
laikā celtā ēka neiederas muižas kompleksā un jau sen
vairs neatbilst mūsdienu prasībām. Ar renovētajām
kopmītnēm Dārza ielā 9 vien nepietiek – tajās nav
iespējams uzņemt tik lielu audzēkņu skaitu. Naktsmītne
nepieciešama arī viesstudentiem, dažādu kursu un konferenču dalībniekiem no citām skolām.
Renovējot ēku Kalnamuižā 44, tās pirmajā stāvā
varētu izvietot bibliotēku ar plašām lasītavas telpām,
ierīkot informācijas centru un arī medpunktu. Pēdējā
laikā ļoti daudziem jauniešiemir nopietnas veselības
problēmas, tāpēc mediķa klātbūtne viestu zināmu drošību
gan skolēniem, gan viņu vecākiem un arī pedagogiem.

Novadnieku
kalend�rs
AUGUSTS

IRBE KĀRLIS (1861. g. 7. aug. – 1934. g. 23. martā) –
pirmais Latvijas ev. – lut. baznīcas bīskaps. Studējis Tērbatas
augstskolā teoloģijas fakultātē. 1886. g. uzsācis praktisko
kandidāta gadu pie mācītāja K.Kundziņa Smiltenē.
OZOLIŅŠ DĀVIS (1856. g. 28. aug. – 1916. g. 24. aug.) –
folklorists. Mācījies Smiltenes draudzes skolā.

Savukārt tagadējās bibliotēkas telpās, ēkā virs muižas
kādreizējā zirgu staļļa, vēlamies iekārtot muzeju ar
ieskatu Kalnamuižas un Smiltenes tehnikuma vēsturē.
Ļoti ceram, ka projektu izdosies pabeigt līdz 2020.
gadam. Tuvākajās dienās tiks lemts jau konkrētāk par
piešķirto līdzekļu izmantošanu.
Dienesta viesnīcas siltināšanai iecerēts piesaistīt
arīEkonomikas ministrijas līdzekļus.”
Jubilejas gads
Andris Miezītis saviem skolotājiem un audzēkņiem
jaunajā mācību gadā novēl būt daudzpusīgiem un
atcerēties – visa pamatā ir dzīves skola, un ikvienam
labākais skolotājs ir darbs profesijā. “Prasme analizēt un
katrai situācijai pieiet radoši ir svarīgāka par iekaltām
formulām. Tāpēc cilvēkam jāmācās visu mūžu un
nepieciešamas zināšanas dažādās jomās.
Attiecībā uz presē daudz pieminēto pedagogu atalgojumu – šobrīd joprojām jautājumu vairāk nekā atbilžu.
Pedagogu alga tiks paaugstināta, bet līdzšinējās 21
stundas vietā skolotāja darba slodze būs 30 stundas...
Ir arī daudz nianšu, kas īsti “neiet krastā” profesionālās
izglītības iestādēs. Parādījušās mistiskas organizācijas,
kas par lielu naudu mācīs, kā tarificēt stundas un citi
“brīnumi”.
Jaunais mācību gads Smiltenes tehnikumā lielā mērā
paies jubilejas zīmē. 2017. gada jūnijā skolai paliks
95 gadi. Par godu šim notikumam top skaista filma.
“Skolas dzimšanas dienas svinības noteikti būs vērienīgs
pasākums, kurā pulcēsies tehnikuma absolventi, pedagogi
un ikviens, kurš sevi uzskata par piederīgu šai vietai.
Tehnikuma jubilejas gadā bijām iecerējuši Kalnamuižā
atklāt pieminekli tās progresīvākajam saimniekam –
firstam Paulam Līvenam. Šis sapnis dažādu iemeslu dēļ
atcelts līdz Latvijas simtgadei. Ja viss notiks kā iecerēts,
tad skolas dzimšanas dienas svinību laikā atklāsim piemiņas vietu, kur vēlāk tiks novietots Paula Līvena piemineklis.
Nākamā gada jūnija pirmajā sestdienā ceram atmodināt Kalnamuižu arī ar vērienīgu amatnieku un mājražotāju tirdziņu. Esam uzsākuši sarunas par to, ka pēc
šā notikuma bruģētais ceļš virzienā uz Kalnamuižu
varētu būt atvērts arī vieglajām automašīnām, tādējādi
nodrošinot saikni ar pilsētu.”
Smiltenes tehnikuma direktors, nesen atgriezies no atvaļinājuma, ir apņēmības pilns turpināt iesākto. “Atšķirībā
no iepriekšējā gada šogad paņēmu divas brīvas nedēļas.
Biju kalnos, savā sapņu zemē Norvēģijā. Uzskatu –
cilvēks ir nācis no dabas, un tā ir arī mūsu lielākais un
skaistākais spēka avots. Esot kalnos, raugoties vārdos
grūti aprakstāmajā dabas varenībā, tā pa īstam saprotam,
kādu postu varam nodarīt, ejot pret dabu.”
Baiba Vahere

Smiltenes novada
bibliot�k�
Izstādes:
• Iritas Stepītes rokdarbu izstāde
• Birutas Žurovskas 85 gadu jubilejai veltīta
piemiņas izstāde “Sirds šūpojas baltajos
mākoņos”.
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Izgl�t�ba, kult�ra

Sveicin�ti miera un klusuma zem�!

Sveicināti miera un klusuma zemē! – tādu ziņu
whats app grupā ievietoja turku kolēģis pēc apmešanās Smiltenes viesnīcā “Kalnaligzda”. Un visa
Erasmus + projekta “Spēles – tilts starp trim pa
audzēm” vizīte pagāja šajā noskaņā.
Grundzāles pamatskolā Erasmus + projekta “Spēles –
tilts starp trim paaudzēm” ietvaros no 20.līdz 22.jūnijam
bija ieradušies 15 skolotāji no 7 projekta partnervalstīm
(Turcijas, Bulgārijas, Francijas, Itālijas, Norvēģijas,
Ziemeļīrijas un Rumānijas), lai pārrunātu pirmajā gadā
paveikto un vienotos par darāmo nākamajā gadā. Vizītes
laikā skolotāji iepazinās ar skolu, kurā īpaši priecēja radio
mezgls, slēpju bāze un sakoptais zaļums ap skolu (īpaši
mūs bija pagodinājis stārķis, kas mierīgi pastaigājās gar
skolu).
Viesi nevarēja vien beigt jūsmot par skolēnu sniegto
koncertu un tautisko deju nodarbībām uz brīvdabas
estrādes. Viņi gribēja zināt skolotājas Daigas īpašo
noslēpumu, kā padsmitniekus puišus var pierunāt dejot
tautiskās dejas, jo tāds fenomens kā Grundzāles pamatskola, kurā dejo 75% bērnu, ir apskaužams. Izejot nelielu loku pa Grundzāli un pakavējoties dabas takā pie
Palsas, turku kolēģi brīnījās un apskauda, ka tik mazā
ciemā tiek nodrošināts viss pilnvērtīgai dzīvei. Tā kā
projekts radīts, lai veidotu tiltu starp trim paaudzēm,
tad viesiem savu amata prasmi rādīja 2 skolas bērnu
ģimenes: Martas ome, mamma un pati Marta ierādīja
pīrāgu cepšanu, savukārt Gustava ome un vecvecmamma
demonstrēja, kā top Jāņu ātrais siers. Daudziem tā bija
unikāla pieredze. Gan pīrāgi, gan siers tika notiesāts
ar gardu muti. Vakaru pavadot Apes novada “Grūbēs”,
ķerot zivis un vērojot stārķus, viesi izteica domu, ka
saprotot, kādēļ latvieši esot tik mierīgi un nosvērti, jo,
dzīvojot tik tuvu dabai, tu citāds nemaz nevari būt.
Nākamajā dienā, kārtīgi pastrādājuši no rīta pie
nākamā gada aktivitātēm un noskatījušies skolas bērnu
pašdarināto leļļu teātri “Sniegbaltīte un 7 rūķīši”, viesi
devās uz pieņemšanu pie Smiltenes novada mēra Ginta
Kukaiņa. Vispirms viņus ļoti iepriecināja Jāņu laika
noformējums pilsētas skvēros, un bija diezgan gari un
plaši jāskaidro četras pēdas zem siena kaudzes, kas mums
latviešiem ir pašsaprotama lieta.
Viesus pārsteidza mēra vecums, jo nevienā valstī tik
jaunam cilvēkam vadīt novadu neviens pat neiedomātos
ļaut. Pēc nelielās Smiltenes novada prezentācijas viesi
ar baltu skaudību atzina, ka mēs dzīvojot gandrīz vai
paradīzē zemes virsū, jo visiem strādāt gribošajiem ir
darbs, pilsēta plaukst, tiek domāts par ģimenēm, viss tiek
darīts, lai Smiltene tiešām atbilstu savam izvirzītajam
moto: “Vieta, kur augt”.
Tā kā Smiltene ir ceļinieku pilsēta, tad viesi tika
iepazīstināti arī ar Smiltenes tehnikumu, kurā skolotājus –
vīriešus gandrīz ar varu bija jāizrauj no dažādas traktor-

tehnikas simulatoriem, kā arī skolotāji apbrīnoja VET
klīnikas sniegtās iespējas studentiem. Unikāla pieredze
bija arī rudzu maizes cepšana tehnikumā, kā arī zāļu
vainagu pīšana un sausās pirts izbaudīšana kultūras
namā. Tas bija dziļi latviski un enerģētiski, ka vēl ilgi
paliks atmiņās un iemūžināts emocijās. Žēl, ka, paredzēto
vasaras saulgriežu sagaidīšanu Līgo kalnā iztraucēja
lietus, jo tas būtu atkal kāds neaizmirstams mirklis.
Pēdējā vizītes diena bija veltīta Rīgas iepazīšanai.
Tā kā tas bija 22.jūnijs, tad Vecrīgā bija Zāļu tirgus,
kurā varēja sasmelties latvisko līdz sirds dziļumiem un
atbilstoši maka biezumam: maize, linu drēbes, medus,
koka izstrādājumi, keramika, dzintars, kvass, alus un
uz lielās skatuves mūzika un dejas. Viesi redzēja pat
premjerministru Māri Kučinski mierīgi ejam pa ielu, kas
turkiem šķita kā redzēt gandrīz vai Dievu staigājam pa
zemes virsu tik tuvu vienkāršiem ļaudīm. Arī Vecrīgas
arhitektūra un šaurās ieliņas, baznīcas, Brīvības piemineklis, Saeima,– viss lika kārtējo reizi teikt, ka Latvija
un Rīga ir ļoti skaista un apbrīnas vērta zeme. Atpūtas
komplekss “Lido” arī visos izraisīja sajūsmu un vēlmi
iemūžināt to foto.
Izbaudījuši pirmssvētku sastrēgumu, braucot ārā no
Rīgas, kas metropoļu iedzīvotājiem (Ankarā ir 5 milj.,
Romā – 2,6 milj.) ir ikdiena, devāmies Saulkrastu
virzienā, lai vakaru pavadītu pie jūras. Protams, peldēties
devās tikai ziemeļnieki (īri, norvēģi un franči), jo dienvidniekiem (turkiem, bulgāriem, rumāņiem un itāļiem)
+250 ir knapi silts. Vakars pie jūras, dziedot latviešu,
franču, itāļu, bulgāru dziesmas (paldies mūsu mūzikas
Dacei Purvlīcei), baudot saulrietu, piepildīja visus ar
pozitīvām emocijām.
Šādas bija atsauksmes par vizīti: “Mums bija pilnīgi
citāda pieredze!” (turki). “Kā lielpilsētas iedzīvotājiem
mums ir grūti dzīvot laukos un pierast pie dabas un tās
likumiem, bet mēs iemīlējām jūsu valsti un novērtējām
tās folkloras tradīcijas, puķu vainagus, dejas, tautu
tērpus.”(itāļi) “Bija liels prieks būt Latvijā, un mežu
ainava bija skaista.” (Ziemeļīrija) “Man bija visbrīnišķīgākais laiks jūsu skaistajā zemē. Jūs noorganizējāt ne
tikai apbrīnojamu vizīti, bet daudzus laimīgus mirkļus.”
(franču skolotāja Inga).
Šo trīs dienu laikā mums izdevās mainīt lielākajā
Eiropas daļā vēl joprojām valdošo priekšstatu par Latviju kā atpalikušu valsti. Visi aizbrauca ar pārliecību,
ka Latvija ir plaukstoša iespēju zeme, kas tiešām 2018.
gadā varētu kļūt par zaļāko valsti pasaulē.
Paldies arī visai skolas saimei, kas palīdzēja vizītei
noritēt tik gludi un emocionāli bagāti!
Dace Kalniņa,
Projekta koordinatore Grundzāles pamatskolā

Sveicieni
no saulain�s
Sp�nijas!

Izbaudījuši sauli, Vidusjūras skaistākās pludmales,
vārdos neaprakstāmu Flamenko deju šovu, neatkārtojamo Barselonu, 16. jūlija rītā, Rīgas lidostā
nolaidās deju kolektīvs “Cīrulis”.
Šoreiz teiciens, ”vajadzētu nolaisties uz zemes”, ir
īsti vietā, jo veselu nedēļu pēc atgriešanās dalībnieki
vēl “lidinājās” skaisto atmiņu mākonī. Iemesls Spānijas
apmeklējumam bija piedalīšanās “Latvijas – Katalonijas
kultūras nedēļā 2016” (09.07 – 16.07.)
Uz Spāniju aizvedām sešas sava kolektīva mīļākās
dejas. Piedalījāmies trīs koncertos, katrs no tiem ilga trīs
stundas. Festivāla koncertos satikām vairākus latviešu
kolektīvus no Vācijas, Īrijas, Spānijas un Latvijas.
Koncerti bija ļoti interesanti, jo tika pārstāvēti vairāki
žanri – modernā deja, kora dziedāšana, folklora, balets
un tautas dejas.
Tagad arī pilsētā Lloret de Mar ir skaistā Smiltenes
novada bilžu grāmata un suvenīri, ko uzdāvinājām
festivāla rīkotājiem. Uz mājām visiem Smiltenes novada
iedzīvotājiem atvedām saulainus un siltus sveicienus!
Novēlam vienmēr smaidīt un atrast Sauli sirdī, neskatoties uz to, ka mums Saulītes ir tik maz.
Deju kolektīva “Cīrulis” vārdā saku mīļu un lielu
paldies mūsu viesdejotājiem – arī labiem draugiem:
Ingai, Gatim, Viesturam un Gvido.

Aija Zeibote, deju kolektīva “Cīrulis” vadītāja
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Kult�ra

Blomes
amatierte�tris
ar A. Jurgenas
“Austras
gr�matas’’ izr�di
viesojas Zviedrij�

Blomes amatierteātris no 9. līdz 12.jūnijam viesojās
Zviedrijā, Stokholmas Somu baznīcas latviešu ev. lut.
draudzē. Viesošanās iemesls – A. Jurgenas “Austras
grāmatas’’ izrāde.
Ar Smiltenes novada domes atbalstu un Latvijas
vēstniecības Zviedrijā sekretāres Vitas Viktorsones un
latviešu ev. lut.draudzesprāvestes Ievas Graufeldes labvēlību, kolektīvam bija iespēja pēdējo izrādi parādīt
Zviedrijā dzīvojošiem latviešiem. Atbildība bija milzīga,
jo pārstāvējām ne tikai Blomes pagastu, ne tikai Smiltenes novadu, bet savu zemi Latviju. Spēlēt Stokholmas
centrā, blakus karaļnamam nozīmē, ka ir sasniegts zināms līmenis meistarībā un uz kolektīvu var paļauties.
“Austras grāmatā’’ atainotais laiks Zviedrijas latviešiem
gāja secen, jo lielākā daļa latviešu Dzimteni pameta kara
laikā t.i.1944.gadā. Viņiem izpalika Staļina represijas
1949.gadā, bet sāpes par pāri nodarījumiem Dzimtenē
palikušajiem radiem, draugiem – sāpēja.
Ar Vitas Viktorsones gādību viesojāmies Latvijas
vēstniecībā Zviedrijā, par ko Vitai viss lielākais paldies.
Liels paldies arī prāvestei Ievai Graufeldei par uzticēšanos teātra kolektīvam, jo domāju, ka nebija viegli
izšķirties par atļauju tik lielam kolektīvam /19 cilvēki/
uz brīdi pārbūvēt altāra telpu un nodot to teātra
vajadzībām.
Kolektīva vārdā pateicos Austrai Jurgenai par neatsveramo ieguldījumu, nododot savu dzīves stāstu Blomes
amatierteātrim, kas šo stāstu izstāstīja visu paaudžu
skatītājiem.
Gita Skadiņa,
Blomes amatierteātra režisore

Brantu te�tris
uz�em jaunus apgriezienus

10.jūlija pēcpusdienā Brantu teātris izspēlēja savu šā
brīža svaigāko uzvedumu “Trīnes grēki.” Šoreiz izrāde
risinājās neierastākā vidē. Ar lielu sajūsmu un prāvu
skatītāju pulku – izrāde notika Brantu pagasta divās
lauku viensētās “Veckaktiņos” un “Slavēkās.” Šo ideju,
jeb kā tautā saka – “sveci zem pūra turēja” jau no ziemas
mēnešiem divas aktrises no teātra – Dzintra Sābule un
Selga Ivulāne, kurām arī pieder iepriekšminētās lauku
viensētas. Abas Brantu teātra aktrises ir kaimiņienes,
tāpēc izrāde varēja risināties tik neierastos apstākļos – 3
izrādes cēlieni, divos lauku pagalmos. Skatītāji nemaz
nejutās apbižoti, ka jānes sēžamais līdz uz blakus esošo
viensētu. Skatītāja Ramona Egle saka: “Man viss patika.
Izrāde bija fantastiska! Foršie beņķīši – viegli, ērti un ātri
salokāmi, pārvietojami un panesami pie vienas rokas.
Pāriešana no vienas sētas uz otru bija tieši laikā, varēja
kājas izlocīt. Ejot visiem kopā tādā lielā pulkā uz
kaimiņsētu – sajūtas bija vienkārši lieliskas, jo likās, ka
visi ļaudis vienlīdz domājoši, smaidīgi, atsaucīgi, tas
viss pieder vasarai, brīvdabai! Man šī ideja ļoti patika!
Malači – mūsu meitenes!”
Izrādes pirmais un trešais cēliens risinājās “Slavēku”
pagalmā pie saimnieces un aktrises Selgas: “Sajūtas
neaprakstāmas un ļoti foršas. Varēju līdz galam iejusties
lomā, jo arī lugā esmu saimniece. Visus večus varēju
izkomandēt ne tikai lomas ietvaros, bet arī ģimeniskos,
ikdienišķos un sadzīviskos sīkumos, lai pagalms ir “Pa
smuko!” Šoreiz izrādi spēlēt man palīdzēja mājas sienas,
un uztraukumam nebija pamata.”
Savukārt aktrise un “Veckaktiņu” saimniece, jeb
Trīnes lomas atveidotāja – Dzintra ir ļoti pārsteigta par
ļaužu cieņas pilno attieksmi atbraucot uz mūsu sētām.
“Manā sētā pagāja 2.izrādes cēliens. Skatītāji pieklājīgi ar
atbildības sajūtu. Prieks, ka pēc sapucētiem pagalmiem,
mūsu saimniecības bija tikpat tīras, kā pirms izrādes.
Esmu pārsteigta, ka cilvēkiem var uzticēties. Šie bija īstie
skatītāji, kas brauca un baudīja mākslu. Paldies visiem
skatītājiem.”

Mīļu paldies sakām skatītājiem – bez jūsu apmeklējuma nekas neizdotos! Paldies Smiltenes kultūras centra
vadītājai Ilzei Jēkabsonei, Dacei un Vitautam Celmiem
– par muzikālo aprīkojumu, Ilzei Briedei – par gardo
zupu pēc izrādes, Selgas Ivulānes un Dzintras Sābules
ģimenēm, visiem aktieriem par personisko ieguldījumu
un milzīgs PALDIES Gitai Skadiņai.
“Esmu ļoti gandarīta par paveikto! Galvenais noticēt
aktieru ansamblim, ka viņi to var. Un tagad es par to esmu
pārliecināta, ka viņi var! – atzīst Brantu teātra režisore
Gita Skadiņa. Gribu piebilst, ka ar ļoti lielu atbildības
sajūtu uz skatuves dēļiem kāpām arī 21.jūlija pievakarē,
kur mūs uzaicināja spēlēt ikgadējā teātru festivālā, kas
šogad risinājās Valmierā. Kā paši aktieri atzina – tik
lielam skatītāju lokam spēlējām pirmo reizi. Valmieras
kultūras centra zāle piepildījās ar 300 skatītājiem. Dažam
aktierim kājas sāka trīcēt, dažs aizkulisēs pārtrauca
ierastos izrādes jokus un pilnīgi apklusa, kad saprata –
cik lieta nopietna!” Selga piebilst: “Bet Valmierā arī
bija ļoti laba publika. Bieži negadās, ka katrā teikumā
skatītāji emocionāli dzīvo kopā ar izrādes aktieriem.
Manā skatuves pieredzē to izbaudīju pirmo reizi.”
Spēlējot Brantu sētās – režisore starp izrādes cēlieniem arī uzņēmās rūpes par melno un draudīgo mākoņu
izkliedēšanu. Kad ar skatītāju iesaistīšanu, buramvārdiem
un žīda aurošanu bija panākts vajadzīgais efekts un
melnie padebeši aizdzīti – vakars varēja sekmīgi turpināties brīnišķīga saulrieta pavadībā.
Šobrīd norit sparīgs mēģinājumu darbs pie izbraukuma izrādes, kas risināsies – Kārsavā, “Krosta” estrādē,
13.augustā, plkst.18.00.
“Ļoti skaista, patīkama, interesanta izrāde. Iesaku
noskatīties tiem, kas to vēl nav redzējuši!” – piebilst
smilteniete Mārīte Ozola.
Aktieri – patiesā cieņā, uz jūsu entuziasmu un lielu
sadarbību – darbojoties kopā, gatavosimies nākošā gada
novadu svētkiem.
Apvienotā Smiltenes un Brantu pagasta kultūras
darba organizatore Ieva Klāva - Bunga
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Šobr�d Smiltenes novada muzej� rit
darbs pie muzeja kr�juma uzskaites
Pēdējo nedēļu laikā vairāku laikrakstu publikācijās Smiltenes novada dome un tās iestāde Kultūras
pārvalde ir saņēmusi pārmetumus par to, ka Smiltenes novada muzejā esošā kolekcija ir izvazāta.
Vēlamies viest skaidrību šajā jautājumā, paužot savu
viedokli.
Smiltenes novada dome un Kultūras pārvalde vēlas
uzsvērt, ka šobrīd nav pamata apgalvot, ka muzejā esošā
manta tiktu izvazāta. Atzīstam, ka ir ļoti daudz lietu, kas
nav sakārtotas, taču šobrīd muzejā rit darbs pie muzeja
dokumentācijas izveides un krājuma uzskaites, ko veic
līgumdarbinieks, kam ir LU vēstures un filozofijas fakultātes vēstures bakalaura diploms un kurš ir piesaistīts
uz vasaras sezonu vēstures priekšmetu apstrādei.“Darbs
norit, konsultējoties ar Kultūras ministrijas Muzeja
nodaļas darbiniekiem un lielu Pāvilostas muzeja palīdzību. Šobrīd primāri ir uzņemt un sakārtot muzeja
krājumu atbilstoši akreditēta muzeja prasībām. Tikai
tad, kad mēs skaidri redzēsim reālo situāciju, mēs
varēsim kvalitatīvi sagatavot dokumentāciju muzeja akreditēšanas prasībām un izstrādāt vīziju un stratēģiju
turpmākajai muzeja attīstībai, plānot budžeta līdzekļus
to sasniegšanai,” uzsver Kultūras pārvaldes vadītāja
P.Jansone.
Smiltenes novada domes un Kultūras pārvaldes mērķis
kopš muzeja dibināšanas ir nemainīgs – akreditēt muzeju,
piesaistīt finanšu līdzekļus, lai restaurētu vēsturisko ēku
un tās interjeru, sakārtotu, izvietotu un atjaunotu muzeja
ekspozīcijas. No tā mēs ne soli neatkāpsimies!
Ar 2011.gada 1.septembri tika izveidota Smiltenes
novada Kultūras pārvaldes tiešās pakļautības struktūrvienība “Smiltenes novada muzejs”, kas atrodas vēsturiskajā Mēru muižas kompleksā, Bilskas pagastā. Mēru

muižas pils ir piemērota vieta muzejam, jo ir kultūrvēsturisks objekts, kuras apbūve veidojusies 19.gs. vidū,
bet muižas pils būvniecība romantiskā eklektisma stilā
pabeigta 1906.gadā. Pilij bijuši grezni interjeri un līdz
pat šodienai ir saglabājušās koka durvis, koka apšuvuma
paneļi, koka griestu apdare.
“Ņemot vērā, ka kopš 2009.gada ēka netika apdzīvota,
šo redzējām kā iespēju saglabāt vēsturisko mantojumu.
Ar muzeja izveidi redzējām iespēju apzināt tās vērtības,
kas ir uz vietas. Cildināt tos cilvēkus, kuri dzīvo novadā.
Iet uz dziļumu – uz vietas izjūtu, kas mums ļautu vienuviet
apkopot novadnieku diženumu un gara mantu bagātību.
Mēru muiža ir ļoti piemērota vieta, taču tā prasa lielus
finanšu ieguldījumus, ko pēdējos gadus nav vēl izdevies
piesaistīt,” skaidro Smiltenes novada Kultūras pārvaldes
vadītāja Pārsla Jansone.
Par Ilzes Krūmalas seno priekšmetu, dokumentu
un fotogrāfiju kolekciju
Ilzes Krūmalas seno priekšmetu kolekciju dokumentu
un fotogrāfiju kolekcijukopš 2008.gada apsaimnieko
nodibinājums “Smiltenes muzeja fonds” (valdes priekšsēdētāja Z.Bērza, kā arī muzeja vadītāja laika posmā no
2011.-2015.gadam, darba attiecības uzteica pēc pašas
vēlēšanās). Pēc nodibinājuma “Smiltenes muzeja fonds”
valdes priekšsēdētājas Z. Bērzas teiktā tajā ir ap 3000
vienību (fotogrāfijas, priekšmeti, atmiņu pieraksti), kā arī
citas vēsturiskās kolekcijas ar dažādiem priekšmetiem.
Izveidojot pašvaldības muzeju, bija plānots pārņemt pašvaldības īpašumā visus nodibinājuma savāktos vēstures
priekšmetus, lai sistematizētu, sakārtotu un virzītu muzeju
akreditācijai. Z.Bērzas, kā muzeja vadītājas darbības
laikā (2011.–2015.g.), pašvaldībai no nodibinājuma tika
nodoti 603 muzejiskie priekšmeti, par ko atbildību nes

Smiltenes novada dome, Kultūras pārvalde vadītājas
Pārslas Jansones personā. Pārējie vēstures priekšmeti
joprojām atrodas nodibinājuma “Smiltenes muzeja fonds”
īpašumā.
Par Smiltenes novada muzeja vadītājas vakanci
Smiltenes novada domes un Kultūras pārvaldes pamatvērtība ir darbinieki – speciālisti katrs savā nozarē,
taču arī prasības pret viņiem ir augstas. Savā darbībā mēs
pieturamies pie pamatvērtībām – godīgums, atbildība,
lojalitāte, profesionalitāte, cieņa un komunikācijas ētika.
Tas ir efektīgākais virzītājspēks laba rezultāta sasniegšanai.
Par muzeja vadītāju kopš 2011.gada 1.septembra līdz
2015.gada decembrim strādāja Zinaida Bērza, kas pagājušajā gadā pieņēma lēmumu pārtraukt darba attiecības
pēc pašas vēlēšanās.
2016.gada sākumā tika izsludināts konkurss uz Smiltenes novada muzeja vadītāja vakanci. Konkursa rezultātā
tika izvēlēta Ina Rubene, jo bija vienīgais kandidāts,
kuram bija kaut neliela, tomēr pieredze muzeja darbībā
pārējo kandidātu vidū. 2016.gada 13.jūlijā darba tiesiskās
attiecības ar muzeja vadītāju I.Rubeni tika uzteiktas pārbaudes laikā, saskaņā ar Darba likuma 47.panta pirmo daļu.
Šobrīd konkurss uzSmiltenes novada muzeja
vadītāja amatu netiks rīkots, jo Smiltenes novada
Kultūras pārvaldei ir uzdots uzskaitīt un pārbaudīt
visus muzejā esošos eksponātus, sakārtot nepieciešamo dokumentāciju. Atgādinām, ka šobrīd muzejā
rit darbs pie muzeja dokumentācijasizveides un
krājuma uzskaites, ko veic līgumdarbinieks.
Sagatavoja:
Pārsla Jansone, Kultūras pārvaldes vadītāja
Marita Mūze, Sabiedrisko attiecību speciāliste

Aizvad�ti Smiltenes pils�tas sv�tki
“Smilten�, kur Abuls…”
(..) Smiltene, pasaules krustceļos
pati vislabākā vieta,
Mezgliem trejdeviņiem atmiņā
līdz pat mūžībai sieta.
/K.Apškrūma/
Pašā jūlija viducī, no 15.līdz 17. jūlijam, savus
svētkus svinēja Smiltenes pilsēta, un šoreiz to vadmotīvs bija “ūdens”. Galvenās svētku aktivitātes
norisinājās Vidusezera, Abula un Tepera ezera apkārtnē.
Svētki aizsākās jau 14.jūlijā ar smiltenietes, musli
produktu “InGo” radītājas Ingas Ērgles vadītu semināru
“Ēdienkartes ravēšana jeb esi kustīgs un zini, ko ēd”.
Savukārt 15.jūlijā Smiltenes pilsētas svētkus ieskandināja divi krāšņi un neaizmirstami koncerti. Koncertā
“Skaistākais balsij un ērģelēm” brīnišķīgu muzikālo
baudījumu sniedza Sergejs Jēgers (kontrtenors) un Diāna
Jaunzeme-Portnaja (ērģeles). Nedaudz vēlāk Baznīcas
laukumā bija iespējams baudīt Ļvovas apgabala Jurija
Drogobiča muzikāli dramatiskā teātra izrādes “NatalkaPoltavka” dziesmu vernisāžu “Dzimtā novada dziesmas”.
Pasākuma apmeklētājiem īpašu sajūsmu radīja teātris uz
koka kājām un grandiozais uguns šovs.
16.jūlijā, krustu šķērsu izbraukājot Smiltenes šaurās
ieliņas, smilteniešus svētkos modināja Smiltenes Pūtēju
orķestris. Kad pilsēta pamodināta, izskanēja svētku
atklāšanas koncerts ar zēnu grupas “Skolas rokenrols”
un meiteņu popgrupas “Okey” piedalīšanos, kam sekoja
danči un sadziedāšanās ar folkloras kopām “Rudzupuķe”
(Smiltene) un “Remte” (Brocēnu nov.). Vecajā parkā
izrādījās aldari un pavāri, skanēja “Abula mūzika uz
Vidusezera”, risinājās novadu konkurss “Biezpiena un
maizes gardumi uz svētku galda”, Donu Ilze cienāja
ar Abula zivju zupu no 7 veidu zivīm, kā arī izskanēja
vairāki ielu koncerti un bija iespējams satikt “dzīvās
statujas”. Dienas garumā dažādus labumus bija iespējams
iegādāties amatnieku un mājražotāju tirdziņā.
Pie Tepera ezera izlustēties varēja paši mazākie.
Tur – piepūšamā atrakcija, saldumu stendi, izjādes ar
zirgiem, gleznošana uz ūdens, muzikāla tikšanās ar Pifu,

Krustmāti Agati un Herkulesu un vēl daudz kas cits.
Tepera ezera ūdeņiem viļņoties lika izbraucieni ar plostu
un turbīndēli, kā arī ūdensslēpošanas kluba “Partizāņu
ugunskurs” grandiozais ūdens akrobātikas šovs. Muzikālu
baudījumu dvēselei sniedza koklētājas Laimas Jansones
koncerts.
Dienas programmas izskaņā tika atvērti Tepera ezera
hidrobūvju ūdens izlaišanas ventiļi, un Abula ūdeņi
svētku apmeklētājus simboliski aizveda uz Jāņukalna
estrādi, kur norisinājās grupas “Apvedceļš” 16 gadu
jubilejas festivāls.
Pasākuma dienā bija iespējams apmeklēt Smiltenes
3D kinoteātri, kas piedāvāja īpašu svētku programmu,
apskatīt tematisku izstādi Smiltenes novada bibliotēkā,
kā arī sastapt ZAAO vides iniciatīvas “100 darbi Latvijai”
vēstnešus.
Svētku noslēgumā, 17.jūlijā, tautā iemīļotās stāsta
“Vella kalpi” uzvedumu piedāvāja Strenču novada
amatierkolektīvi.
Smiltenes pilsētas Kultūras centrs saka milzīgu paldies
visiem, kas atbalstīja un iesaistījās svētku organizēšanā!
Foto: Agnis Melderis, Evija Ziemiņa
Madara Mūrniece,
Smiltenes pilsētas Kultūras centra
mākslinieciskā vadītāja
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Sports

Smiltenes BJSS
orientieristiem
meda�as

Iel�dz uz Smiltenes novada
Sporta sv�tkiem
27. augustā ikviena pagasta, uzņēmuma, iestādes vai draugu izveidota
komanda tiek aicināta piedalīties tradicionālajos Smiltenes novada Sporta svētkos.
Šogad pasākuma norises vieta šogad būs SIA “Mežroze IG” atpūtas bāzē “Silmači”,
kas atrodas Lizdoles ezera krastā, Launkalnes pagastā.
Sacensību dalībniekus šogad gaida pārbaudījumi sekojošos sporta veidos: “Teniss”,
“Akadēmiskā airēšana”, “Barjerotā sprinta stafete”, “Augstlēkšana”, “Basketbols” (spēle
notiek bez bumbas driblēšanas), “Tūrisma taka”, “Vasaras biatlons”, “Tālmetējs” un
pludmales volejbols.
Kopējais dalībnieku skaits komandā ir 13 dalībnieki: 7 vīrieši un 5 sievietes. Komandas dalībnieku vecuma
ierobežojums – ne jaunāki, par 2000. gadā dzimušajiem.
Komandu pieteikšanās Smiltenes sporta centrā (tel. 26460704) līdz 25. augustam. Tur saņemama arī sīkāka
informācija par sporta svētku norisi.
Guntars Markss,
Smiltenes novada Sporta pārvaldes vadītājs

“Smiltene/ BJSS” 1. l�gas pirmo
apli nosl�dz ar “Saldus” sagraušanu
un 8. vietu turn�ra tabul�

Vasaras izaicinājuma sacensības šogad 6. – 7. augustā
norisinājās Dienvidlatgales augstākajā punktā – Egļukalna apkārtnē. Sacensību organizatori dalībniekiem
piedāvāja jauktu koku mežu ar dažādu caurejamību un
lielām reljefa formām, kas mijās ar purviem. Apvidū
netrūka arī dažāda vecuma izcirtumi un jaunaudzes.
Dominēja lielas reljefa formas. Apvidus kopumā tehniski
sarežģīts. Maksimālā augstumu starpība apvidū – 60m.
Jaunaudzēs ziemas mēnešos veikta tīrīšana un uz
zemes atstāti zari, kas apgrūtina pārvietošanos. Neizteikts
ceļu un taku tīkls. Šis apvidus izaicināja dalībniekus divu
dienu garumā.
Uz tālo Daugavpils novadu devās arī 11 Azimuts
OK-Sm BJSS orientieristi.
Sacensību pirmajā dienā vidējā distancē uzvaras
izcīnīja Kitija Abula S-8, Anete Stabiņa S-10, Matīss
Kalniņš V-10 un Laura Savicka S-20. Trešajās vietās
Matīss Slikšjānis V-20, Anete Anna Strazdiņa S-14,
Renārs Kļaviņš V-12 un Māris Stabiņš V-40.
Otrajā dienā garā distance tiešām bija īsts vasaras
izaicinājums, jo tieši starta brīdī sākās spēcīgs lietus,
kas piestāja dažas minūtes pirms apbalvošanas. Distancē
dubļi, slidenas kalnu nogāzes un daudz zemē atstātu
zaru, uz kuriem uzkāpjot slīpumā atbalsta kāja izslīd un
kritiens ir neizbēgams. Arī šo rindu autors distancē
piedzīvoja divus sāpīgus kritienus.
Otrajā dienā daudz kas jau bija atkarīgs no psiholoģiskās sagatavotības, jo ne visi sportisti psiholoģiski ir
gatavi nosargāt iepriekšējā dienā izcīnīto līdera lomu
distancē.
Ar dienas labākajiem laikiem savās grupās finišē
Kitija Abula un Matīss Slikšjānis.
Otrie rezultāti Anetei Stabiņai un viņas klasesbiedram
Matīsam Kalniņam, kā arī Elīnai Skopānei S-16 grupā.
un Mārim Stabiņam. Trešie rezultāti Renāram Kļaviņam,
Anetei Annai Strazdiņai, Laurai Savickai un Zandai
Stabiņai S-16.
Divu dienu summā uz apbalvošanas pjedestāla augstākā
pakāpiena tika aicināti Kitija Abula S-8 grupā, Matīss
Kalniņš V-10 un Renārs Kļaviņš V-12. Otrās vietas
izcīnīja Anete Stabiņa S-10, Māris Stabiņš V-40 un Elīna
Skopāne S-16, kā arī Laura Savicka S-20.
Pie bronzas godalgas tika Matīss Slikšjānis V-20.
Ceturtie divu dienu summā finišē Anete Anna
Strazdiņa un Aigras Savickis V-50. Piektajā vietā Zanda
Stabiņa.
Nākošās Latvijas kausa sacensības Malienas kauss
notiks 20.-21. augustā Kornetos un pie Raipala ezera.
Māris Stabiņš, OK Azimuts

Pirmo apli komanda.lv 1. līgas čempionātā noslēgusi
futbola kluba “Smiltene/ BJSS” komanda, kas 14. kārtas
spēlēs izbraukumā ar rezultātu 5:0 sagrāva “Saldus”
komandu. Smilteniešu labā vārtus guva pieci dažādi
spēlētāji, tostarp vārtsargs Dagnis Sausais. Pirmo apli
“Smiltene/ BJSS” noslēgusi turnīra tabulas astotajā vietā.
Pēc spēka otrais Latvijas futbola turnīrs – komanda.lv
1. līgas čempionāts – sasniedzis savu ekvatoru. Nedēļas
nogalē tika aizvadītas noslēdzošās pirmā apļa spēles,
pēc kurām varēja prognozēt arī izmaiņas turnīra tabulā.
Raimonda Dūmiņa un Anda Rozīša vadītā “Smiltene/
BJSS” komanda, kas aizvada savu līdz šim veiksmīgāko
sezonu, turnīra tabulā pirms pirmā apļa pēdējās spēles
ieņēma dalītu 8. vietu ar “RTU” vienību. Jāizceļ, ka pirmā
apļa noslēguma spēlē pret “Saldu”, vidzemniekiem bija
iespēja pakāpties uz septīto vietu.
Spēle pret “Saldus” komandu notika Brocēnu stadionā.
Ja smilteniešiem šī ir veiksmīga sezona, tad Saldus
aizvada savu līdz šim neveiksmīgāko čempionāta pirmo
pusi. Komanda spējusi gūt tikai vienus vārtus, bet pie
punktiem tā arī nav tikusi. Smiltenieši uz Brocēniem
devās 16 futbolistu sastāvā. No ierastajiem pamatspēkiem
palīdzēt nevarēja vien pussargs Kristers Aldis Puriņš un
komandas otrais vārtsargs Toms Mežulis. Abi spēlētāji
izpelnījās Latvijas jaunatnes izlases trenera uzaicinājumu
uz treniņnometni.
Spēles pirmais puslaiks iesākās ar nelielu Smiltenes
komandas pārsvaru, tomēr pirmais bīstamais moments
radās pie Dagņa Sausā sargātajiem vārtiem. “Saldus”
komandas spēlētājam izdevās izskriet vienatnē pret
Sauso, tomēr sitiens sekoja garām vārtiem. Turpinājumā
ar katru minūti izpaudās smilteniešu tehniskais un ātruma
pārākums. Rezultāts tika atklāts puslaika vidusdaļā, kad
mājinieku vārtu tuvumā izveidojās ilgstošs uzbrukums.
Labu reidu veica Reinis Putrālis, bet jau mirkli vēlāk
bumba nonāca pie Elvja Teremko, kurš, daudz nedomādams, raidīja to vārtos. Nonākuši vadībā vidzemnieki
neapstājās. Jau neilgi pirms pārtraukuma rezultāts tika
dubultots. Izmantojot saldinieku nelielo nesaprašanos,
veiksmīgu pretuzbrukumu izveidojas Teremko un komandas rezultatīvākais futbolists Edgars Jansons. Pēc
vairākām piespēlēm abu starpā, bumbu vārtos raidīja
Jansons. Vēl vairāk situācija mājiniekiem pasliktinājās
puslaika pašā izskaņā, kad sarkano kartiņu par spērienu
pretiniekam nopelnīja Anrijs Rozenfelds.
Otrā puslaika sākumā “Saldus” komanda pārkāpa
noteikumus savā soda laukumā, tādējādi galvenā tiesnese
Viola Radziņa nolēma piešķirt 11 metru soda sitienu
uz mājinieku vārtiem. To precīzi realizēja smilteniešu
spēlējošais galvenais treneris Raimonds Dūmiņš.
Atlikušajā daļā laukumā pilnībā dominēja Smiltenes
spēlētāji, kuri neļāva pretiniekiem nostiprināties savā
laukuma pusē. Sekoja virkne spēlētāju maiņas. Debiju
1. līgā piedzīvoja Tomass Ozols. Jaunais futbolists pat
guva vārtus, tomēr mirkli pirms tam, tika fiksēts aizmugures stāvoklis. Ceturto reizi saldinieki bija spiesti

bumbu no saviem vārtiem izņemt 67. minūtē, kad pēc
sekmīgas Dāvja Rutka piespēles, ar skaistu un precīzu
sitienu izcēlās Kristaps Ozols. Šie gan nebija pēdējie
vārti spēlē. Jau pašā cīņas izskaņā mājinieki vēlreiz
neatļauti kavēja smilteniešus savā soda laukumā. Šoreiz
11 metru soda sitienu izpildīt devās “Smiltene/ BJSS”
vārtsargs Dagnis Sausais, kurš ar precīzu sitienu panāca
jau 5:0. Šie bija Sausā pirmie vārti šajā sezonā. Tomēr
īpaši jāizceļ jau kārtējā spēlē, kurā Sausais ar komandas
biedru palīdzību savus vārtus atstāja neskartus.
Pirmo apli “Smiltene/ BJSS” komanda.lv 1. līgā noslēdza ar iegūtajiem 23 punktiem, kas ir vairāk nekā visā
pagājušajā sezonā kopumā. Turnīra tabulā 15 vienību
konkurencē tas ļāva nostiprināties 8. vietā, jo tiešie
konkurenti “RTU” piedzīvoja zaudējumu pret “Audu”
(1:3). Līdz labāko trijniekam smilteniešus šķir vien
četri punkti. Tikmēr 10. vietā esošā “Alberts” komanda
atpaliek jau par 9 punktiem.
Savu nākamo spēli komanda.lv 1. līgas čempionātā
“Smiltene/ BJSS” aizvadīs sestdien, 30. jūlijā, kad savā
laukumā uzņems “Rēzeknes FA”. Pirmā apļa spēlē
Rēzeknē tika ciests zaudējums ar 0:7, bet nesen kā aizvadītajā Latvijas kausa izcīņā, Tepera stadionā līdzīgā
cīņā tika atzīts latgaliešu pārākums ar 1:2.
Saldus – Smiltene/ BJSS –0:5 (0:2) Teremko 20’,
Jansons 37’, Dūmiņš 52’, Ozols 67’, Sausais 90’
Smiltene/ BJSS sastāvs: Dagnis Sausais, Eduards
Veģeris, Eduards Deičs, Eduards Stīpnieks (līdz 61.’),
Dāvis Gaigals, Jurģis Dudelis, Raimonds Dūmiņš, Dāvis
Rutks (līdz 68’), Reinis Putrālis (līdz 73’), Elvis Teremko
(līdz 64’), Edgars Jansons (līdz 70’), Mairis Paeglis (no
61.’), Kristaps Ozols (no 64’), Jānis Priede (no 68’),
Ričards Rullis (no 70’), Tomass Ozols (no 73’)
Toms Markss,
FK Smiltene
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Orient�jas trij�s valst�s
Aldis Lapiņš un Agnija Caune no sacensībām
atgriežas ar medaļām.
Kā jau katru gadu arī šovasar Azimuts OK-Sm
BJSS orientieristi devās uz sacensībām ārzemēs.
Šoreiz devāmies uz sacensībām OO Cup, kas notika
jūlija beigās piecas dienas trijās valstīs. Piedalīšanās
šajās sacensībās notika projekta ietvaros par sportistu ārzemju braucieniem, ko ar 555 Euro atbalstīja
Smiltenes novada dome.
Pa ceļam uz sacensībām vienu dienu viesojāmies pie
trenera Māra māsas, kas dzīvo Bavārijā. Šo dienu izmantojām, lai atpūstos no tālā brauciena un devāmies
ekskursijās. Pirmā sacensību diena Austrijas pilsētas
Willach apkaimē. Dalībnieku skaita ziņā šīs bija visu
laiku apmeklētākās OO Cup sacensības, jo piedalījās
ap 1900 dalībnieku. Interesanti, ka Latvija bija ceturtā
lielākā valsts pārstāvniecības ziņā ar 125 dalībniekiem.
Lielāks dalībnieki skaits bija tikai Čehijai, Francijai un
Vācijai.
Pirmās dienas karte tiek raksturota ar sarežģītām
kontūrām un klinšu veidojumiem
Šajā dienā no Smiltenes BJSS audzēkņiem veiksmīgākie starti Agnijai Caunei, izcīnot 3.vietu 64 dalībnieču
konkurencē W-16 grupā un Matīsam Slikšjānim 5. vieta
M-18 grupā. Veiksmīgākais starts no visām piecām
dienām Renāram Kļaviņam, finišējot septītajā vietā M12
grupā. Pirmās sacensību dienas rezultātus ietekmēja
spēcīgā lietus gāze. Vēlākajās minūtēs startējošajiem
nācās vismaz pusdistanci veikt spēcīgā lietū. Šoreiz izloze
bija lēmusi, ka arī mūsējiem ir vēlās starta minūtes.
Kad visi bijām finišējuši, devāmies uz Slovēniju
pilsētiņu Lesce, kur iekārtojāmies hotelī.
Sacensību otrā un trešā diena Itālijā. Sacensību apvidus
raksturojums: Ļoti sarežģīta orientēšanās ar simtiem
akmeņu un milzīgiem klinšu veidojumiem.
Autobuss jāatstāj Slovēnijas tramplīnlēkšanas centrā
(tur trenējās arī Siguldas jaunie tramplīnlēcēji). Tālāk
uz Itāliju kalnos sacensību dalībniekus ved sacensību
organizatoru autobusi. Sacensību otrā diena veiksmīga
Aldim Lapiņam, uzvarot grupā M-65. Veiksmīgākā
sacensību diena ir Ilgvaram Caunem. Viņam izdodas
uzrādīt otro rezultātu M-18 grupā 55 dalībnieku konkurencē. Savā grupā ceturtā vieta Agnijai Caunei.
Sacensību trešajā dienā pēc otrās dienas neveiksmes
ir atguvies Matīss Slikšjānis, uzrādot sesto rezultātu.
Agnija Caune 5. vietā. Savu uzvaras skrējienu turpina
Aldis Lapiņš. Pēc sacensībām dodamies uz Bledas ezeru
atveldzēties. Gaisa temperatūra ir +29 grādi un pelde
smaragdzaļajā ezera ūdenī ir tieši laikā. Pie reizes ap0skatam arī Slovēnijas airēšanas centru.
Tā kā šajā laikā Slovēnijā viesojas Krievijas prezidents Vladimirs Putins un viņa vizītes mērķis ir arī krievu
baznīca, kas atrodas ceļa malā pa kuru jābrauc sacensību
dalībniekiem, ceturtās dienas starta laiki divas reizes tiek
mainīti.
Sacensību ceturtā un piektā diena notiek Slovēnijā
netālu no Bohinjas ezera. Sacensību apvidus tiek raksturots kā viens no visinteresantākajiem orientēšanās
apvidiem Slovēnijā. Lai nokļūtu sacensību centrā jāveic
33km. Tas aizņem veselu stundu, jo vispirms ir jāizstāv
sastrēgums pirms Bledas un pēc tam jāpārvar kalnu
serpentīns. No sacensību centra uz startiem jādodas ar
pacēlāju. Pēc šīs dienas saprotam, ka iespējams sacensību

kopvērtējumā tiksim pie godalgām. Savu pārākumu pār
citiem jau trešo dienu apliecina Aldis Lapiņš, un otrā
finišē Agnija Caune.
Atpakaļceļā atkal apmeklējam Bledas ezera peldvietu.
Sacensību piektā diena sākas ar sastrēgumu, jo tā kā
ir svētdiena rinda uz pilsētu Bleda, caur kuru ir jābrauc
uz sacensību centru, sākas jau mūsu pilsētiņā Lesce.
Saprotam, ka suvenīru pirkšana nesanāks, mēs dodamies
ceļā pusstundu ātrāk kā paredzēts.
Sacensību piektajā dienā Aldis Lapiņš vēl vairāk
palielina savu pārsvaru pār konkurentiem. No pārējiem
veiksmīgākais šo sacensību starts ir Mārim Lapiņam
M60 grupā, izcīnot 7. vietu. Septītā arī Agnija Caune. Ar
šo viņai pietiek, lai varētu kāpt uz goda pjedestāla otrā
pakāpiena. Balvās medaļa, tējas paciņa un bezmaksas
ielūgums uz nākamā gada sacensībām. Šajā grupā no
mūsējiem vēl startēja Zanda Stabiņa, izcīnot 16. vietu.
Vienu vietu aiz Zandas finišē Elīna Skopāne.
Iespēja uzgavilēt rodas otrreiz, kad uz apbalvošanas
pjedestāla augstākā pakāpiena tiek aicināts Aldis Lapiņš.
Jāatzīmē arī mūsu 18-gadīgo grupas puišu sniegums.
Šī viņiem bija ļoti vērtīga pieredze sarežģītajā apvidū.
Ilgvars izcīnīja septīto vietu un Matīss devīto vietu. M12
grupā 11. vieta Renāram Kļaviņam. Šajās sacensībās
startēja arī Latvijas orientēšanās prezidents Viesturs
Tamužs. Par šīm sacensībām viņš raksta:
“Dažos vārdos vēlos raksturot OO Cup sacensības.
Katru gadu tās ir raksturīgas ar ārkārtīgi izaicinošām
distancēm – klintis, akmeņi, karsta bedres tiešām uzdod
grūti atrisināmas orientēšanās mīklas. Šogad sacensībās
piedalījās ārkārtīgi liela Latvijas delegācija, vērojot finiša
koridoru, bija sajūta kā Kāpas finišā – vai katrs ceturtais
sportists mūsējais! Sportiskā ziņā visaugstvērtīgāko
sniegumu demonstrēja Smiltenes orientēšanās leģenda
Aldis Lapiņš M65 grupā konkurentiem neatstājot nekādas
cerības, uzvarot visās piecās dienās un arī kopvērtējumā.
Priecēja arī mūsu sešpadsmitgadnieki: Fricis Spektors
un Agnija Caune izcīnīja sudraba medaļas. Īpašas pieminēšanas vērta ir grupa W16 – no pirmā desmitnieka
četras ir mūsējās – lūk mūsu jaunā izlases maiņa!”
Mājupceļš no sacensībām sākas ar lēnu braukšanu,
jo pirms Bledas un cauri tai ir 10 km garš sastrēgums.
Pēc pusotras stundas tas ir aiz muguras un varam doties
augšā kalnu pārejā, lai tiktu uz tuneli, kas ved uz Austriju.
Smiltenes BJSS orientieristiem priekšā cīņa par
iekļūšanu Latvijas izlasē startam Pasaules skolēnu
čempionātā Itālijā. Tas notiks Sicīlijā Palermo nākamā
gada aprīlī.
Māris Stabiņš

Pašvald�b�

Aicina iedz�vot�jus par pakalpojumiem
nor��in�ties ar nor��inu kart�m
Sakarā ar to, ka AS “SEB banka” no šā gada 8.augusta pārtrauc bankas filiālē pieņemt skaidru naudu,
Smiltenes novada pašvaldība aicina novada iedzīvotājus par valsts un pašvaldības sniegtākiem pakalpojumiem norēķināties ar norēķinu kartēm caur POS (Bezskaidras naudas) termināliem.
POS termināli atrodas visās Smiltenes novada pagastu pārvaldēs. Smiltenes novada nekustamo īpašumu nodaļā,
Dārza ielā 11, Smiltenē var norēķināties ar norēķinu kartēm par NĪN un zemes nomu.
Smiltenes novada TIC, Dārza ielā 3, Smiltenē var norēķināties ar norēķinu kartēm par TIC maksas pakalpojumiem un suvenīru iegādi.
Smiltenes pilsētas Kultūras centrā var norēķināties ar norēķinu kartēm par Sarīkojumiem kultūras iestādēm
un kino izrādēm.
Smiltenes novada domes Finanšu nodaļa

Pašvald�b�

Konkursa
“Smiltenes novada
sakopt�kais
�pašums 2016”
laure�tu
godin�šana

Sestdien, 30.jūlijā, Smiltenes novada svētkos
Launkalnē tika godināti konkursa “Smiltenes novada
sakoptākais īpašums 2016” laureāti un dalībnieki.
Šis konkurss tiek organizēts jau vairākus gadus
ar mērķi ieinteresēt un mudināt Smiltenes novada
iedzīvotājus un uzņēmējus savas darba un dzīves vietas
sakopšanā un latviskās kultūrvides veidošanā, motivēt
novada iedzīvotājus būt atbildīgiem par savu īpašuma
sakopšanu, kā arī novērtēt iedzīvotāju un uzņēmēju
veikumu.
Īpašumus dalībai pieteica gan paši īpašnieki, gan
kaimiņi, gan pagastu pārvalžu vadītāji. Kopumā no
visiem Smiltenes novada pagastiem un pilsētas tika
pieteikti un izvērtēti 12 īpašumi.
Jau iepriekšējos gados konkurss parādīja, ka Smiltenes novadā ir ļoti daudz sakoptu un skaistu īpašumu.
Arī šogad par to pārliecinājāmies, ka novada cilvēki ar
lielāko prieku, entuziasmu un aizrautību turpina sakopt
vidi sev apkārt, tā veidojot mūsu novada kopējo tēlu.
Tāpēc Smiltenes novada dome, rīkojot šo konkursu,
vēlas turpināt iesākto tradīciju, jo novada ziedošo tēlu
un skaistumu mēs veidojam visi kopā.
Konkurss “Smiltenes novada sakoptākais īpašums
2016” laureāti:
• Nominācija “Sakoptākā ģimenes māja pilsētas un
ciema teritorijā” – “Lauciņi”, Palsmane, Palsmanes
pagasts, Smiltenes novads;
• Nominācija “Sakoptākā viensēta pagasta teritorijā” –
“Jaunzarvāļi”, Blomes pagasts, Smiltenes novads;
• Nominācija “Vides elements vai “Odziņa”” – “Oktobra
iela 1a – 8”, Variņi Variņu pagasts, Smiltenes
novads.
Paldies visiem konkursa dalībniekiem, kuri viesmīlīgi
atvēra savas namdurvis, lai visiem ļautu priecāties par
rūpīgi koptajām un lolotajām dobēm, par dārzu, pagalmu, tā apliecinot, ka Smiltenes novadā dzīvo strādīgi
un radoši cilvēki.
Visi konkursa uzvarētāji kā pateicību par ieguldīto
darbu saņēma goda mājas plāksni “Smiltenes novada
sakoptākais īpašums 2015” un atzinības rakstus, kā arī
dāvanu kartes turpmākai attīstībai. Šogad SIA ZAAO par
ieguldīto darbu apkārtējās vides labiekārtošanā trīs māju
saimniekiem piešķīra sešas reizes bezmaksas atkritumu
konteineru tukšošanu un ziedus. Balvas saņēma māju
saimnieki Palsmanes pagasta “Lauciņos”, Blomes pagasta “Garoziņās” un Launkalnes pagasta “Kalīšos”.
Paldies, visiem novada iedzīvotājiem, kas piekrita
piedalīties konkursā, deva iespēju iepazīt savu īpašumu
un dalījās ar savām idejām!
Agija Kukaine,
Teritorijas apsaimniekošanas speciāliste
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Pas�kumi Smiltenes pils�tas
Kult�ras centr�
AUGUSTĀ

12.augustā plkst. 22.00 Jāņukalna estrādē Vasaras ballīte kopā ar grupu
“Flame & The Rolltones” un Ati Zviedri. Pasākuma laikā darbosies kafejnīca.
Ieeja: 3,00 EUR
27.augustā Vasaras sezonas noslēgums Jāņukalnā. 19.00 Baltinavas teātra
“Palādas” izrādes “Ontans i Anne” 8.daļa “Ontans i sābri”. Režisore-Anita
Ločmele. Ieeja: 2,00 EUR
22.00 vasaras izskaņas balleballe kopā ar grupām “Kreisais pagrieziens”,
“Velves” un “CrazyDaisy”. Ieeja: 3,00 EUR

SEPTEMBRĪ

4.septembrī plkst.11.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra pagalmā Bērnu
rīts kopā ar kaķenīti Raķetīti un suņuku Sprintiņu. No 12.00 Bērnu rotaļu
laukumā jautrā bērnu disenīte. Ieeja: 1,00 EUR
10.septembrī plkst.18.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra pagalmā
Dzejas dienām veltīts pasākums “Pie dzejas ugunskura…”. Dzejas “brīvais
mikrofons” (pieteikšanās pa tālr.28688101 vai 26472818 vai, rakstot uz
kulturascentrs@smiltene.lv); īpašie viesi – dzejnieki Jānis Tomašs un Aivars
Eipurs, muzicē Signe Baltere. Ieeja: bez maksas
15. septembrī plkst.19.00 deju izrāde “Ēnas”. Vairāk informācijas portālā
www.smiltene.lv.
22.septembrī plkst.19.00 “Valmieras kinostudija” izrāde bērniem “KungFu
Panda”. Vairāk informācijas portālā www.smiltene.lv
23.septembrī plkst.19.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centrā koncertprogramma “Kungi uzlūdz dāmas”. Piedalās – Guntis Skrastiņš, Artis
Robežnieks, Andris Skuja, Žoržs Siksna, Dainis Porgants, Raivo Stašans.
Biļetes iepriekšpārdošanā “Biļešu Paradīze” tirdzniecības vietās: 7,00 EUR,
10,00 EUR, 12,00 EUR un 15,00 EUR

Pas�kumi pagastos august�
27.augustā plkst. 22:00 Grundzāles brīvdabas estrādē būs vasaras sezonas
noslēguma balle ar grupu “Muiža” no Cēsīm. Ieejas biļetes cena € 3.00.
27.augustā plkst. 22:00 Palsmanes brīvdabas estrādē būs vasaras sezonas
noslēguma balle ar grupu “Eža jūtas”. Ieejas biļetes cena € 3.00.

1.septembr� plkst. 12.00, Smilten�,
Bazn�cas laukum�
notiks vienreiz�ja zibakcija

“Kantr� radies Smilten�”
Plaš�ka inform�cija sekos!

Ir s�kusies pieteikšan�s
vok�listu konkursam
“Smiltenes balsis 2016”
Pēc neliela pārtraukuma šī gada 15.oktobrī norisināsies vokālistu
konkurss “Smiltenes balsis”. Pieteikšanās dalībai konkursā ir sākusies.
Katram konkursantam ir jāsagatavo vien dziesma latviešu valodā atbilstoši
savam vecumam un vokālajām spējām. Muzikālo pavadījumu, instrumentālo
grupu, nodrošina Smiltenes pilsētas Kultūras centrs. Aicinām dalībniekus
piestrādāt pie horeogrāfijas, atraktivitātes un sava vizuālā tēla, kas ietekmēs
kopējo vērtējumu par priekšnesumu. Vokālisti tiks vērtēti vecuma grupās,
kas tik sadalītas, balstoties uz kopējo dalībnieku skaitu. Dziedātāju sniegumu
vērtēs profesionāla, Smiltenes pilsētas Kultūras centra žūrija četru locekļu
sastāvā.
Dalību konkursā iespējams pieteikt līdz 23.septembrim (ieskaitot), iesniedzot
pilnībā aizpildītu pieteikuma anketu, kas pieejama Smiltenes novada interneta
vietnē www.smiltene.lv un Smiltenes pilsētas Kultūras centrā. Anketu var
nosūtīt elektroniski uz e-pastu kulturascentrs@smiltene.lv, vai nodot personīgi
Smiltenes pilsētas Kultūras centrā.
Madara Mūrniece,
Smiltenes pilsētas Kultūras centra mākslinieciskā vadītāja

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

