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2016. gada 16. decembris

Smiltenes novada Domes Vēstis

Smiltenes novada pašvaldības informatīvais izdevums

Radīsim
Ziemassvētku
noskaņu
Smiltenes
novadā!
Smiltenes novada dome aicina ikvienu
iedzīvotāju, uzņēmumu un iestādi piedalīties akcijā „Radīsim Ziemassvētku noskaņu Smiltenes novadā!”, kuras mērķis ir
radīt Ziemassvētku noskaņu Smiltenes novadā, iesaistot iedzīvotājus savu īpašumu
un/vai darbavietu vides noformēšanā.
Aicinām novada iedzīvotājus un uzņēmējus aktīvi iesaistīties ikgadējā akcijā
„Radīsim Ziemassvētku noskaņu Smiltenes
novadā!” un kopīgi uzburt svētku noskaņu
gan pilsētā, gan visā novadā, izrotājot ēkas,
pagalmus, dārzus, skatlogus, padarot svētku
gaidīšanas laiku gaišāku.
Izvērtējamos svētku noformējumus
akcijai var pieteikt no 2016. gada 5. decembra līdz 23. decembrim, aizpildot elektronisko pieteikuma anketu novada mājas
lapā www.smiltene.lv vai sūtot pieteikumu
Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas Teritorijas apsaimniekošanas
speciālistei, e-pasts agija.kukaine@smiltene.
lv. Pieteikumu klātienē iespējams aizpildīt
Smiltenes novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 3, Smiltenē. Informācija par akciju, zvanot pa tālruni 64707867,
64707588.
Akcijas vērtēšanas darba grupai ir tiesības vērtēt arī akcijai nepieteiktos objektus,
ja to noformējums rada īpašu Ziemassvētku
noskaņu un uzlabo Smiltenes novada tēla vizuālo kvalitāti.
Par akcijā izvirzītiem objektiem balsošana notiks sociālajās vietnēs http://www.draugiem.lv/smiltenesnovads un https://www.facebook.com/SmiltenesNovads no 2016. gada
30. decembra līdz 2017. gada 8. janvārim.
Labākie noformējumu autori tiks noteikti
summējot sabiedrības balsojuma rezultātus
(70%) un Smiltenes novada domes apstiprinātās darba grupas rezultātus (30%).
Būtiskākie kritēriji, pēc kuriem vadīties,
izvērtējot objektus:
• pirmais iespaids;
• noformējuma atbilstība Ziemassvētku
specifikai un noskaņai;
• noformējuma idejas oriģinalitāte, kvalitāte un kompozīcija;
• noformējuma materiālu pielietojums
un krāsu risinājums;
• noformējuma saderība ar ēkas arhitektūru un apkārtējo vidi;
• noformējumā izmantotie latviskie elementi.
Akcijas uzvarētāji un labāko noformējumu autori tiks pasludināti pēc akcijas rezultātu apkopošanas un godināti 2017. gada
janvārī personīgi. Akcijas uzvarētāji saņem
Smiltenes novada domes – īpaši šai akcijai
veidotu gaismas dekoru; uzvarētāji un labāko
noformējumu autori saņem Atzinības rakstus
un veicināšanas balvas.
Agija Kukaine,
Teritorijas apsaimniekošanas speciāliste
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Valsts svētku pasākumā
pasniegti Smiltenes novada
domes apbalvojumi

2016. gada Smiltenes novada domes apbalvojumu laureāti.
18. novembris latvietim nav tikai kārtējā lapiņa noplēšamajā kalendārā, bet gan
svēts un svinīgs datumus, kurā svinam un
esam laimīgi, ka esam latvieši – brīvas un
neatkarīgas Latvijas ļaudis. Valsts svētku
laiks Smiltenes novadā tradicionāli ir arī
laiks, kad suminām un sakām paldies ļaudīm, kuri ar savu darba sparu, entuziasmu
un pašaizliedzību ir uzlabojuši un bagātinājuši līdzcilvēku ikdienu, rūpējušies par
Smiltenes pilsētas un novada labklājību,
attīstību un atpazīstamību.
2016. gada 18. novembrī Smiltenes pilsētas Kultūras centrā Latvijas Republikas
proklamēšanas 98. gadadienai veltītajā pasākumā „Mans zelts ir mana tauta!” tika pasniegti Smiltenes novada domes apbalvojumi
astoņās nominācijās, kā arī deviņi goda un
divi pateicības raksti.
Smiltenes novada domes priekšsēdētājs
Gints Kukainis savā atklāšanas uzrunā uzsvēra, ka mūsu valsts ir tik stipra, cik stipri
ir tās cilvēki. „Šodien mēs pateicamies mūsu
novada stiprajiem cilvēkiem, kuri savā ik-

dienā ir spējuši izdarīt vairāk – savu darbu
darot un strādājot no sirds un pēc vistīrākās
sirdsapziņas, nedomājot, kas par to būs un
kas pienāksies. Jo vairāk mums būs šādi cilvēki, jo stiprāks kļūs mūsu novads un Latvija.
Turpinājums 4. lpp.

Lai Ziemassvētku miers,
gaisma un mīlestība
mājo jūsu sirdīs un dod spēku
jūsu ikdienas gaitās.
Lai nākamais gads
katrai ģimenei atnes laimi un
labklājību,
bet mūsu Latvijai –
uzplaukumu!

Priecīgus, gaišus
Ziemassvētkus un
Laimīgu
2017. gadu!

Domes priekšsēdētājs G. Kukainis ar
2016. gada Smiltenes novada
Goda cilvēku N. Vīksnu

Smiltenes novada domes vārdā
priekšsēdētājs
Gints Kukainis

Smiltenes Jāņukalnā 35 metru augstumā pacelts
monumentālais Latvijas karogs
11. novembrī Smiltenē Lāčplēša dienas
svinīgā pasākuma laikā Smiltenes novada
pašvaldība cildināja brīvās Latvijas karogu
un tos, kuri mums to izcīnījuši, pieminot
latviešu karavīru un brīvības cīnītāju piemiņu. Šajā dienā Smiltenes Evaņģēliski luteriskajā baznīcā tika iesvētīts un Smiltenes
Jāņukalnā 35 metrus augstā mastā svinīgi
pacelts monumentālais Latvijas karogs, kas
veltīts Latvijas simtgadei.
11. novembra vakarā Lāčplēša dienai veltītajā koncertā „Mūžam plīvot karogam Sarkan–Balti–Sarkanam” Smiltenes Evaņģēliski
luteriskajā baznīcā pulcējās Smiltenes pilsētas
un novada iedzīvotāji, lai būtu vēstures liecinieki monumentālā Latvijas karoga iesvētīšanai. Karogu īpašā ceremonijā baznīcā ienesa
Smiltenes jaunieši – deju kolektīva „Dadži”
Turpinājums 3. lpp.

3x6 metru lielā karoga iesvētīšana Smiltenes Evaņģēliski luteriskajā baznīcā
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Smiltenes novada Domes lēmumi
2016. gada 30. novembrī notika kārtējā Smiltenes novada domes sēde, kurā tika
pieņemti 80 lēmumi, t.sk.
1. Pievienoties Pilsētu mēru paktam un
pilnvarot Smiltenes novada domes priekšsēdētāju G. Kukaini parakstīt Pilsētu mēru paktu.
2. Sagatavot un iesniegt Centrālās un
finanšu līgumu aģentūrā projektu „Autoceļa
Jaunpriedaines – Spicieri rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai” projektu konkursam
pasākumā 5.6.2.2. pasākuma „Ieguldījumi
degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas
nozīmes attīstības centru pašvaldībās” par
kopējo summu 591 372,99 euro (pieci simti
deviņdesmit viens tūkstotis trīs simti septiņdesmit divi euro un 99 centi).
3. Piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu, apstiprinot pašvaldības nozīmes grāvju sarakstu (1.
pielikums) un grāvju attēlojumu kartē.
1. pielikums. Smiltenes novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu statusa piešķirtais meliorācijas koplietošanas sistēmu saraksts

4. Sagatavot un iesniegt LR Zemkopības
ministrijas Lauku atbalsta dienestam projektu „Smiltenes novada pašvaldības nozīmes
koplietošanas meliorācijas sistēmu infrastruktūras uzlabošana 2. kārta” pasākumam
„Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības
un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” par kopējo summu EUR 242000,00 (divi
simti četrdesmit divi tūkstoši euro 00 centi).
5. Apstiprināt Projektu līdzfinansēšanas
konkursa nevalstiskajām organizācijām Smiltenes novadā 2016. gada 2. kārtas konkursa
rezultātus un slēgt vienošanās par līdzfinansējuma piešķiršanu ar sekojošiem pieteikumu
iesniedzējiem:
5.1. Projekts „Kopā būt „Sauleskalnā””,
iesniedzējs nodibinājums „Fonds Saules
kalns”, piešķirt līdzfinansējumu 1000,00
euro apmērā;
5.2. Projekts „Vīriešu svārku iegāde vidējās deju paaudzes kolektīvam „Ieviņa””,
biedrība „Klubs Ieviņa”, piešķirt līdzfinansējumu 524,34 euro apmērā;
5.3. Projekts „Tiesnešu mājiņas – ģērbtuves izbūve”, iesniedzējs biedrība „Smiltenes sporta centrs”, piešķirt līdzfinansējumu
420,00 euro apmērā;
5.4. Projekts „Jaunas orientēšanās kartes
izgatavošana Smiltenes novadā”, iesniedzējs
biedrība „Orientēšanās sporta klubs „Azimuts””, piešķirt līdzfinasējumu 490,00 euro
apmērā;
5.5. Projekts „Dzejoļu grāmata bērniem
„Tauriņziedu klēpis””, iesniedzējs kultūras
biedrība „Harmonija”, piešķirt līdzfinansējumu 110,00 euro apmērā;
6. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Mežiņi” Bilskas pagastā, kadastra numurs 9444
006 0004, brīvo cenu 4050 euro (četri tūkstoši piecdesmit euro). Atsavināt G.G. nekustamo īpašumu „Mežiņi”, Bilskas pagastā,
Smiltenes novadā, kadastra numurs 9444 006
0004, 4,74 ha platībā, kas sastāv no vienas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9444
006 0112 4,74 ha platībā.

7. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Dzeņi” Bilskas pagastā, kadastra numurs 9444
006 0196, brīvo cenu 5000 euro (pieci tūkstoši euro). Atsavināt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Artehno”, reģistrācijas Nr.
44103082177, nekustamo īpašumu „Dzeņi”,
Bilskas pagastā, Smiltenes novadā, kadastra
numurs 9444 006 0196, 3,4019 ha platībā,
kas sastāv no trim zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 9444 006 0086 1,49 ha,
9444 006 0196 0,5619 ha un 9444 006 0158
1,35 ha platībā.
8. I.O. mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas samaksāt 950 euro (deviņi simti
piecdesmit euro) Smiltenes novada domes
kontā LV75UNLA0050014255591, kods
UNLALV2X, AS „SEB banka” vai kontā
LV54HABA0551009315119, kods HABALV22, AS „Swedbank”. Pēc atsavināšanas cenas 950 euro (deviņi simti piecdesmit
euro) samaksāšanas, slēgt pirkuma līgumu
ar I.O. par nekustamā īpašuma „Ilgas 144”,
Smiltenes pagastā, kadastra numurs 9480
005 0394, pirkšanu.
9. Atzīt zemes starpgabala statusu nekustamajam
īpašumam „Stopiņi”, Smiltenes pagastā, Smiltenes
novadā, ar kadastra apzīmējumu 9480 001 0057 un
tā sastāvā esošajai zemes
vienībai „Stopiņi”, Smiltenes pagastā, ar 0,5 ha platību. Uzsākt nekustamā īpašuma „Stopiņi”, Smiltenes
pagastā, Smiltenes novadā,
kadastra numurs 9480 001
0057, kas sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 9480 001 0057 –
0,5 ha platībā un būves ar kadastra apzīmējumu 9480 001 0057 001, publiskas personas
atsavināšanas procedūru.
10. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar kadastra apzīmējumu 9415 001 1232 009, piešķirt
nosaukumu Blaumaņa iela 1A k-15, Smiltene, Smiltenes novads.
11. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas, kura
atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9480 006 0220, piešķirt nosaukumu
„Vārpa 1”, Kalnamuiža, Smiltenes pagasts,
Smiltenes novads.
12. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas, kura
atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9480 006 0245, piešķirt nosaukumu
„Vārpa 35”, Kalnamuiža, Smiltenes pagasts,
Smiltenes novads.
13. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas, kura
atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9480 006 0235, piešķirt nosaukumu
„Vārpa 22”, Kalnamuiža, Smiltenes pagasts,
Smiltenes novads.
14. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar kadastra apzīmējumu 9415 007 0502 037, piešķirt
nosaukumu Valmieras iela 11B k-40, Smiltene, Smiltenes novads.
15. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar kadastra apzīmējumu 9415 007 0502 038, piešķirt
nosaukumu Valmieras iela 11B k-41, Smiltene, Smiltenes novads.
16. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar kadastra apzīmējumu 9415 001 0916 016, piešķirt
nosaukumu Daugavas iela 8B k-29, Smiltene, Smiltenes novads.
17. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar kadastra apzīmējumu 9415 007 0540 082, piešķirt
nosaukumu Valmieras iela 11 k-82, Smiltene,

Smiltenes novads.
18. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas, kura
atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9480 006 0239, piešķirt nosaukumu
„Vārpa 26”, Kalnamuiža, Smiltenes pagasts,
Smiltenes novads.
19. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar kadastra apzīmējumu 9415 007 0540 077, piešķirt
nosaukumu Valmieras iela 11 k-77, Smiltene,
Smiltenes novads.
20. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas, kura
atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9480 006 0229, piešķirt nosaukumu
„Vārpa 16”, Kalnamuiža, Smiltenes pagasts,
Smiltenes novads.
21. Iznomāt R.S. zemes vienības „Viesturi”, Palsmanes pagastā, kadastra apzīmējums
9474 001 0064, daļu 0,7 ha platībā lauksaimnieciskai izmantošanai.
22. Iznomāt I.M. zemes vienības Vidzemes iela 16, Smiltenē, daļu, kadastra apzīmējums 9415 008 1414, 0,1 ha platībā mazdārziņam.
23. Iznomāt I.Ž. zemes vienību „Vārpa
22”, Smiltenes pagastā, kadastra apzīmējums
9480 006 0235, 0,0045 ha platībā garāžas
ēkas uzturēšanai.
24. Iznomāt A.K. zemes vienību „Valsts
brīvā zeme (Kamaldiņa 8)”, Smiltenes pagastā, kadastra apzīmējums 9480 006 0121,
0,1615 ha platībā mazdārziņam.
25. Iznomāt I.Z. zemes vienības „Centra
katlu māja”, Palsmanes pagastā, kadastra apzīmējums 9474 004 0354, daļu – 0,3 ha platībā.
26. Pārtraukt zemes nomas tiesības S.Z.
par zemes vienības Ezeru iela 6, Smiltenē,
kadastra apzīmējums 9415 010 0301, daļu
602 m2 platībā.
27. Iznomāt I.O. zemes vienību „Valsts
brīvā zeme (Vārpa Nr. 26)”, Smiltenes pagastā, kadastra apzīmējums 9480 006 0239,
0.0040 ha platībā garāžas ēkas uzturēšanai.
28. Pagarināt U.P. zemes nomas līgumu
par Palsmanes pagasta zemes vienības „Upenieki”, kadastra apzīmējums 9474 004 0213,
daļu 0,16 ha platībā lauksaimnieciskai izmantošanai līdz 2021.gada 31. decembrim
29. Iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu
atbildību „Palsmane” zemes vienības „Lankaskalns”, kadastra apzīmējums 9474 004
0240, 3,2 ha platībā lauksaimnieciskai izmantošanai līdz 2021. gada 31. decembrim.
30. Iznomāt zemnieku saimniecībai
„Smaidas”, reģistrācijas Nr. 44101028585,
zemes vienības „Pie Priedes”, kadastra apzīmējums 9458 008 0183, daļu 1,0 ha platībā
lauksaimnieciskai izmantošanai līdz 2021.
gada 31.decembrim.
31. Iznomāt J.V. zemes vienības Valmieras iela 38, Smiltenē, kadastra apzīmējums
9415 008 1319, daļu 837 m2 platībā mazdārziņam. Nomas līguma termiņu noteikt līdz
31.12.2021.
32. Iznomāt J.B. zemes vienību, kadastra
apzīmējums 9444 004 0429 0,5925 ha platībā lauksaimnieciskai izmantošanai līdz 2021.
gada 31. decembrim.
33. Iznomāt I.P. zemes vienības Valmieras iela 38, Smiltenē, kadastra apzīmējums
9415 008 1319, daļu 468 m2 platībā mazdārziņam. Nomas līguma termiņu noteikt līdz
31.12.2021.
34. Noteikt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9490 003 0228 un uz tās esošajai
dzīvojamai ēkai ar kadastra apzīmējumu 9490
003 0228 001 adresi – „Zaķi”, Variņu pagasts,
Smiltenes novads. Noteikt ēkai ar kadastra apzīmējumu 9490 003 0228 002 adresi „Zaķīši”,
Variņu pagasts, Smiltenes novads.
35. Mainīt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9480 003 0025 un uz tās esošajām
ēkām ar kadastra apzīmējumu 9480 003 0025

001, 9480 003 0025 002 un 9480 003 0025
003 adresi no „Veseriņi”, Smiltenes pagasts,
Smiltenes novads (adreses kods 102896058)
uz „Veseriņi”, Brutuļi, Smiltenes pagasts,
Smiltenes novads.
36. Mainīt zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 9490 003 0051 un uz tās esošajai ēkai ar kadastra apzīmējumu 9490 003
0051 001 adresi no „Papardes”, Variņi. Variņu pagasts, Smiltenes novads (adreses kods
104106256) uz „Papardes”, Variņu pagasts,
Smiltenes novads
37. Mainīt zemes vienībai „Valsts brīvā zeme (Rauznieku saimn. ēka)”, kadastra
apzīmējums 9470 005 0211, nosaukumu no
„Valsts brīvā zeme (Rauznieku saimn. ēka)”
uz „Rauziņas”, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads.
38. Smiltenes novada domes pašvaldībai
piekrītošam īpašumam „Ugunsdzēsības dīķis
Meža ielā”, Variņu pagastā, Smiltenes novadā ar kadastra numuru 9490 003 0300 mainīt
nosaukumu uz „Ugunsdzēsības dīķis ”, Variņu pagastā, Smiltenes novadā.
39. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi Launkalnes pagasta zemes vienībai
„Valsts brīvā zeme (Rauznieku saimn. ēka)”
ar kadastra apzīmējumu 9470 005 0211 0,18
ha platībā no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods
0201) uz lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūve (kods 1003).
40. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi Launkalnes pagasta zemes vienībai
„Avoti” ar kadastra apzīmējumu 9470 009
0011 0,3299 ha platībā no individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) uz zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
41. Atļaut no Palsmanes pagasta nekustamā īpašuma „Līči”, kadastra numurs 9474
004 0286, atdalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 9474 004 0287 2,6 ha platībā un
mainīt nosaukumu no „Līči” uz „Meža Līči”.
42. Atcelt Smiltenes novada domes 2016.
gada 26. oktobra lēmumu Nr. 16, 11.§.2.5.
„Par nekustamā īpašuma „Vītoliņi”, Blomes
pagastā sadalīšanu”. Atļaut no Blomes pagasta nekustamā īpašuma „Vītoliņi”, kadastra
numurs 9446 006 0095, atdalīt zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 9446 001 0071 5,8
ha platībā un mainīt nosaukumu no „Vītoliņi” uz „Lejas Zariņi”, Blomes pagasts, Smiltenes novads.
43. Atļaut no Variņu pagasta nekustamā
īpašuma „Krasta iela 2”, kadastra numurs
9490 003 0087, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9490 005 0026 3,6 ha
platībā un mainīt nosaukumu no „Krasta iela
2” uz „Kažoki”.
44. Atļaut no Variņu pagasta nekustamā
īpašuma „Jaunvijas”, kadastra numurs 9490
003 0005, atdalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 9490 003 0006 5,8 ha platībā un
mainīt nosaukumu no „Jaunvijas” uz „Vijas”.
45. Apstiprināt zemes ierīcības projektu
„Kūlēni”, Brantu pagasts, Smiltenes novads,
zemes vienības kadastra apzīmējumu 9448
003 0037.
46. Apstiprināt zemes ierīcības projektu
„Jaunīcēni”, Grundzāles pagasts, Smiltenes
novads, zemes vienības kadastra apzīmējumu
9458 001 0026.
47. Apstiprināt zemes ierīcības projektu
Gaujas iela 22, Smiltene, Smiltenes novads,
zemes vienības kadastra apzīmējumu 9415
008 1213.
48. Apstiprināt zemes ierīcības projektu
Mūrnieku iela 4,4A, Smiltene, Smiltenes novads, zemes vienības kadastra apzīmējumu
9470 011 0001.
49. Apstiprināt zemes ierīcības projektu
„Kalna Gāršas”, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, zemes vienības kadastra apzīmējumu 9470 011 0001.
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2016. gada 16. decembris
50. Piedzīt no D.U. nekustamā īpašuma
nodokļa parādu EUR 604,56 (seši simti četri
euro, 56 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam
piederošo kustamo un nekustamo mantu.
51. Piedzīt no V.T. nekustamā īpašuma
nodokļa parādu EUR 71,69 (septiņdesmit
viens euro, 69 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot
piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un
tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
52. Atcelt 2016. gada 26. oktobra lēmumu Nr.16, 13.§. „Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu” par kopējo summu
EUR 2,43 (divi euro, 43 centi).
53. Pieņemt no Ilzes Krūmalas dāvinājumu – Vilhelma Purvīša piemiņas akmeni,
kas atrodas pie autoceļa Smiltene – Strenči,
Brutuļos, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā. Nodot Vilhelma Purvīša piemiņas akmeni
pašvaldības iestādei „Brantu un Smiltenes
pagastu pārvalde” valdījumā.
54. Iznomāt G.N. nedzīvojamās telpas
adresē Blomes pagasts „Pils” , kopējā platība 16, 0 m2 uz vienu gadu ar tiesībām nomas
līgumu pagarināt
55. Izīrēt I.D. dzīvojamās telpas: Skolas
ielā 2, dzīv.1, Grundzāles pagastā, Smiltenes
novads, (kopējā platība 101,30 m2, 3 istabu
dzīvoklis ar malkas apkuri) uz vienu gadu ar
tiesībām īres līgumu pagarināt.
56. Izīrēt D.V. dzīvojamās telpas: „Jauncaunes”, Grundzāles pagastā, Smiltenes novads, (kopējā platība 35,00 m2, 1 istabas
dzīvoklis ar malkas apkuri ) uz vienu gadu
ar tiesībām īres līgumu pagarināt.
57. Izīrēt M.R. dzīvojamās telpas:
„Raibaci”, Grundzāles pagastā, Smiltenes
novads, (kopējā platība 22,00 m2, 1 istabas
dzīvoklis ar malkas apkuri) uz vienu gadu ar
tiesībām īres līgumu pagarināt.
58. Izīrēt K.M. dzīvojamās telpas: Skolas ielā 2, dzīv. 3, Grundzāles pagastā, Smil-
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tenes novads, (kopējā platība 54,50 m2, 2
istabu dzīvoklis ar malkas apkuri ) uz vienu
gadu ar tiesībām īres līgumu pagarināt
59. Reģistrēt A.L. pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrā kā personu,
kurai nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā.
60. Izslēgt no pašvaldības dzīvojamās
telpas izīrēšanas reģistra I.Š.
61. Reģistrēt R.A. pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrā kā personu,
kurai nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā.
62. Reģistrēt E.R. pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrā kā personu,
kurai nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā pirmām kārtām.
63. Pagarināt 2014. gada 30. decembrī
noslēgto īres līgumu ar A.Z. uz vienu gadu
ar tiesībām īres līgumu pagarināt.
64. Pagarināt 2012. gada 2. janvārī noslēgto īres līgumu ar K.K. uz vienu gadu, ar
tiesībām īres līgumu pagarināt.
65. Piešķirt finanšu līdzekļus no pašvaldības sociāliem pabalstiem paredzētā
finansējuma Ziemassvētku saldumu paciņu
iegādei: vientuļiem pensionāriem, bērniem
invalīdiem, novada bērniem – aizbildņu
un audžu ģimenēs par kopējo summu EUR
1783,40 (viens tūkstotis septiņi simti astoņdesmit trīs euro 40 centi).
66. Īstenot projektu „Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas remonts” par kopējo plānoto summu 90743,88
euro(deviņdesmit tūkstoši septiņi simti četrdesmit trīs euro 88 centi).
67. Iecelt par Smiltenes novada bibliotēkas direktori Intu MEŽULI ar 2016. gada 1.
decembri.
68. Par izmaiņām Smiltenes novada
Palsmanes pagasta iestāžu amatu vienību sarakstā.

69. Par izmaiņām Smiltenes vidusskolas
amatu vienību sarakstā.
70. Par izmaiņām Smiltenes novada Bāriņtiesas amatu vienību sarakstā.
71. Par izmaiņu apstiprināšanu Smiltenes
novada domes Publisku izklaides un svētku
pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas
sastāvā.
72. Par izmaiņu apstiprināšanu Smiltenes
novada domes Civilās aizsardzības komisijas
sastāvā.
73. Par izmaiņu apstiprināšanu Smiltenes
novada Apstādījumu saglabāšanas komisijas
sastāvā.
74. Par izmaiņu apstiprināšanu Autoceļu
fonda komisijas sastāvā.
75. Atzīt par nenotikušu 2016. gada 25.
maija (lēmums Nr. 8, 19.§.1.5.) apstiprināto pašvaldības nekustamā īpašuma „Lazdiņu
pils”, Variņu pagastā, Smiltenes novadā, pirmo izsoli, jo izsolei nebija pieteicies neviens
dalībnieks. Atkārtoti otrajā izsolē atsavināt,
pārdodot atklātā izsolē ar augšupejošu soli,
Smiltenes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Lazdiņu pils”, Variņu pagastā, Smiltenes novadā (kadastra numurs
9490 004 0090), kas sastāv no vienas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 9490 004
0126 0,9 ha platībā, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 9490 004 0090 001 un kūts
ar kadastra apzīmējumu 9490 004 0090 002.
76. Atzīt par nenotikušu 2016. gada 25.
maija (lēmums Nr. 8, 19.§.1.6.) apstiprināto
pašvaldības nekustamā īpašuma „Kamaldiņa 28”, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā, pirmo izsoli, jo izsolei nebija pieteicies
neviens dalībnieks. Atkārtoti otrajā atklātā
izsolē atsavināt ar augšupejošu soli Smiltenes novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu „Kamaldiņa 28”, Smiltenes pagastā,
Smiltenes novadā (kadastra numurs 9480 006
0174), kas sastāv no vienas zemes vienības ar
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kadastra apzīmējumu 9480 006 0195 0,1224
ha platībā, saglabājot atsavināšanas cenu
1900 euro (viens tūkstotis deviņi simti euro)
un mainot samaksas kārtību, nosakot, ka nekustamais īpašums tiek pārdots uz nomaksu,
samaksu veicot 5 (piecu) gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas brīža.
77. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma objekta – dzīvokļa
īpašuma „Priednieki 2” - 1, Palsmanē, Palsmanes pagastā, Smiltenes novadā (kadastra numurs 9474 900 0083), kas sastāv no atsevišķa
četristabu dzīvokļa ar kopējo platību 151,9 m2,
kopīpašuma 15630/30970 domājamās daļas no
daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums
9474 004 0310 003) un saimniecības ēkas (kadastra apzīmējums 9474 004 0310 004) 2016.
gada 9. novembra izsoles rezultātus, saskaņā
ar kuriem īpašuma objektu par 5450,00 euro
(pieci tūkstoši četri simti piecdesmit euro un
00 centi) nosolīja A.Ž.
78. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības kustamās mantas – automašīnas Opel
Astra (valsts reģistrācijas Nr. EP-8626, virsbūves Nr. W0L0TGF6935003587, izlaiduma
gads 2002.) 2016. gada 31. oktobra izsoles
rezultātus, saskaņā ar kuriem izsolē augstāko
cenu 420,00 euro (četri simti divdesmit euro
un 00 centi) ieskaitot pievienotās vērtības nodokli nosolīja A.D.
79. Neapstiprināt nekustamā īpašuma
„Brantu skola”, Brantu pagastā, Smiltenes novadā, izsoles rezultātus un atzīt 2016. gada 27.
oktobra izsoli par spēkā neesošu. Atcelt 2016.
gada 27. jūlija lēmumu Nr. 11, 17.§.1.4. Par
nekustamā īpašuma „Brantu skola”, Brantu
pagastā, Smiltenes novadā atsavināšanu.
80. Apstiprināt Smiltenes novada domes
sniegto maksas pakalpojumu cenrādi telpu
nomai Dārza ielā 3, Smiltenē.
Evita Sirmā,
Kancelejas nodaļas vadītāja

Pašvaldībā
Turpinājums no 1. lpp.

dejotāji un to iesvētīja Smiltenes Ev. lut. baznīcas mācītājs Reinis Kulbergs. Pēc svinīgā koncerta iesvētīto karogu jaunieši nodeva stipriem
un patriotiskiem Smiltenes vīriem – Aigaram
Savickim, Jānim Leitim, Jānim Fabiānam,
Andrim Purmalim, Gunāram Bērzam, Jānim
Dingam un Jānim Līkanam, kas devuši būtisku ieguldījumu novada attīstībā un cīnījušies
par Latvijas neatkarību. Tam sekoja svinīgs
lāpu gājiens cauri pilsētai līdz Jāņukalna augstākajam punktam, kur 35 metru augstā mastā,
155 metrus virs jūras līmeņa, skanot Latvijas
Republikas himnai „Dievs, svētī Latviju”,
tika pacelts monumentālais Latvijas karogs.
Jāpiemin, ka izvēlētā karoga atrašanās vieta
nav nejauša – jo, kā vēsta ieraksts J. Zušmaņa
grāmatā „Smiltene. Laiki un likteņi”, pirmo
reizi sarkanbaltsarkanais karogs Jāņukalna
augstākajā punktā tika pacelts 1988. gada 24.
decembrī, kad pirms Ziemassvētku vakara
dievkalpojuma tur pulcējās simtiem smiltenieši. Toreiz karogu mastā pacēla Smiltenes ģimnāzijas skolēni Egils Butka, Kaspars Markss
un Gatis Jukāms, kuru klases audzinātājs bija
Elmārs Nātra, kurš tajā laikā bija arī Latvijas
tautas frontes aktīvists. Karoga mastu tajā laikā izgatavoja un uzstādīja 7. ceļu remontu un
būvniecības pārvalde.
Smiltenes novada domes priekšsēdētājs
Gints Kukainis pasākuma uzrunā sacīja: „Ir
patiess lepnums – lepnums par to, ka Smiltenes novadā aizvien vairāk tiek godāta un cienīta mūsu valsts simbolika. Lepnums par to,
ka mēs atkal Jāņukalnā spējām pacelt Latvijas karogu un liels prieks, ka tie cilvēki, kas
1988. gadā pirmo reizi Jāņukalna priedēs pacēla sarkanbaltsarkano karogu, šodien daudzi
no viņiem ir kopā ar mums, viņi raugās savās
atmiņās, pārcilā tās un sajūt gandarījumu par
to, ka mēs atkal esam to paveikuši. Šī diena ir īpaša – simboliski mēs parādam spēku

mūsu tautai un novada ļaudīm un iezīmējam
Latvijas valsts un Smiltenes novada mūžību.
Lai mūžam dzīva ir Latvija, lai mūžam virs
Latvijas plīvo sarkanbaltsarkanais karogs, lai
mūžam esam brīvi un godājam tos cilvēkus,
kuri mums šo brīvību atnesa!”
Jau informējām, ka Smiltenes novada pašvaldība iesaistījās biedrības „Latvijas karogs”
īstenotajā projektā „Latvijas karogs”, kura
mērķis ir līdz Latvijas valsts simtgadei (līdz
2018. gadam) izvietot monumentālus Latvijas
karogus valstij nozīmīgās un labi pārredzamās
vietās Latvijā. Biedrības „Latvijas karogs”
valdes priekšsēdētājs Rihards Kols savā uzrunā uzsvēra, ka sarkanbaltsarkanais karogs nes
sevī mūsu lielās vēstures notikumu garu. „Mēs
esam šīs valsts un mūsu tēvu izcīnītās brīvības
mantinieki. Tāpēc šodien jūtu īpašu pagodinājumu, viesojoties tieši pie jums, smiltenieši, šodien atklājot un iesvētot Smiltenes monumentālo Latvijas karogu – simbolu, kas ik dienas
atgādinās par mūsu atbildību savas mantotās
valsts priekšā. Par mūsu vēsturi, mūsu valsti,
mūsu brīvību. Jūsu pašiniciatīva, pašaizliedzība un vēlme ar lepnumu savā ikdienā iekļaut
šo augstāko Latvijas valsts simbolu ir paraugs
un iedvesma visām Latvijas pilsētām. Karogs
mums atgādina, cik daudz darba un pārliecības
jāiegulda, lai izcīnītu un saglabātu savu neatkarību, un veicinātu tās uzplaukumu!”
Pēc monumentālā karoga pacelšanas
Jāņukalnā lāpu gājiena dalībnieki devās uz
Smiltenes pilsētas kapiem, lai pie Brīvības
cīņās kritušo karavīru pieminekļa turpinātu
godināt tos īstenos varoņus, kuru dzimtenes
mīlestība, pašaizliedzība un asinis ir pārkausētas brīvībā. Piemiņas pasākumā tika godināta Pētera Krieva piemiņa, atklājot atjaunoto
piemiņas plāksni. Smiltenietis Pēteris Krievs
– latviešu strēlnieks, atsevišķā jātnieku eskadrona virsleitnants, Lāčplēša ordeņa kavalieris, nāvējoši ievainots 1919. gada 6. martā uz

Skrundas – Saldus ceļa pie „Airītēm”, kopā ar
pulkvedi Oskaru Kalpaku un kapteini Nikolaju Grundmani cīnoties par Latvijas brīvību.
Pārapbedīts no Liepājas Lielajiem kapiem uz
Smiltenes kapiem. Plaknes atjaunošanu, atsaucoties uz iedzīvotāju ierosinājumiem, veica Smiltenes novada dome. Pateicību vēlamies
izteikt Valdim Porietim no SIA „Valpor”, kurš
dāvināja pašvaldībai plāksnes atjaunošanu.
Lāčplēšu dienai veltīto pasākumu organizēja Smiltenes pilsētas Kultūras centrs sadarbībā ar Smiltenes novada domi. Paldies
visiem, kas bija klāt un izrādīja godu mūsu
tautas varoņiem. Lai mūžam Latvijas karogs
plīvo par brīvu un neatkarīgu valsti!
Informācijai:
Šāda nozīmīga un patriotiska objekta
izveide Smiltenē – vienā no latviskākajām
Latvijas pilsētām – ir Smiltenes novada pašvaldības dāvana Latvijai 100 gadu dzimšanas dienā, tādējādi godinot to, kā arī vairojot
patriotismu pilsētas un novada iedzīvotājos.
Šis projekts vienlaicīgi ir arī viens no vides
iniciatīvas „100 darbi Latvijai” darbiem, ko
īsteno SIA „ZAAO” sadarbībā ar Vidzemes
pašvaldībām. Iniciatīva veltīta Latvijas simtgadei ar mērķi apvienot vidzemnieku gudrību,
idejas, resursus un darbaspēku, lai līdz 2018.
gada 18. novembrim kopīgiem spēkiem Vidzemē paveiktu vismaz 100 nozīmīgus darbus vides sakopšanā un pilnveidošanā, kā arī vides
izglītībā.
Karoga masta būvniecības darbi Smiltenes
Jāņukalnā tika uzsākti š.g. oktobrī, tos veica
SIA „Nejss”. Kopējas būvniecības izmaksas ir
38 376,12 euro, tai skaitā pievienotās vērtības
nodoklis. Projekts tika finansēts no Smiltenes
novada dome finanšu līdzekļiem un valsts piešķirtās dotācijas (7500 euro) – valsts budžeta
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Dzimtsarakstu nodaļa
informē
2016. gada novembra mēnesī reģistrēti 4 jaundzimušie un 13 miršanas gadījumi.
Novembra mēnesī reģistrēti 4 zēni. Tomass
Jānis – Blomes pagastā, Eldars – Launkalnes
pagastā, Kristiāns Lībis – Burtnieku pagastā,
Emīls – Smiltenes pilsētā.
Novembra mēnesī reģistrēti 13 miršanas
gadījumi. Miršanas apliecības izsniegtas 5 vīriešiem un 8 sievietēm. Miruši 4 – Smiltenes
pagasta iedzīvotāji, 3 – Smiltenes pilsētas iedzīvotāji, 2 – Launkalnes pagasta iedzīvotāji,
kā arī viens Bilskas, Blomes, Grundzāles un
Variņu pagasta iedzīvotājs.
Kopumā līdz 2016. gada 1. decembrim
dzimtsarakstu nodaļā reģistrēts 121 jaundzimušais, 133 miršanas gadījumi un noslēgtas 52
laulības. Palsmanes evaņģēliski luteriskā baznīcā noslēgta viena laulība.
Lai miers un prieks, ko Ziemassvētki nes,
vienmēr mājo sevī un savos mīļajos. Jaunajā
gadā raudzīties ar drošu skatu uz priekšu un
paturēt siltumu smaidā, nosargāt laimi sirdī un
mīlēt ar mīlestību.
Dace Ērģele,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Ir noslēdzies projekts
„Palīdzi trūcīgiem
mazuļiem!”
Projekta ietvaros ģimenes ar mazuļiem
kritiskajās situācijās saņēma pašu neatliekamo
palīdzību – piena maisījumus un autiņbiksītes.
Projektu īstenoja Ziedot.lv sadarbībā ar labdarības organizācijām visā Latvijā, tai skaitā ar
fondu „Saules kalns.” Smiltenes novadā divu
gadu laikā tika izdalītas autiņbiksītes un piena
maisījumi 10,324 euro vērtībā.
Ļubova Ņikiforova,
Bērnu un ģimenes atbalsta centra vadītāja
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Būsim stipri par savu novadu, par savu valsti, lai mūžam tā būtu brīva un neatkarīga,
lai virs tās mūžīgi plīvo sarkanbaltsarkanais
karogs!”
Šogad Smiltenes novada domes augstāko pašvaldības apbalvojumu „Smiltenes
novada Goda cilvēks” saņēma AS „Latvijas valsts meži” Silvas meža iecirkņa vadītājs NORMUNDS VĪKSNA. Normunds
Vīksna ir Smiltenes novada iedzīvotājs,
mežsaimnieks un šajā profesijā strādā vairāk
nekā 20 gadus, vispirms virsmežniecībā, bet
no 1999. gada uzņēmumā AS „Latvijas valsts
meži”. Viņa darbs šajos gados ir saistīts gan
ar cirsmu sagatavošanu mežistrādei, gan
mežu stādīšanu, mežaudžu kopšanu un dabas
vērtību saglabāšanu. Šos darbus ievēro un
novērtē galvenokārt mežinieki, bet darbus,
kas saistīti ar atpūtas vietu uzlabošanu, izveidošanu un saglabāšanu, pamana sabiedrība.
Daudzas brīvdienas un vakari tiek tērēti no
privātā laika, lai gādātu par izveidoto atpūtas
vietu kārtību. Ar sakoptām vietām lepojas ne
tikai vietējie novada iedzīvotāji, bet ikviens
novada ciemiņš.
Gada balvu Izglītībā par teicamu
pedagoģisku darbu,
skolvadību,
skolas
tēla un prestiža veidošanu, kam pamats
ir regulārs skolēnu
skaita pieaugums, saņēma Palsmanes pamatskolas direktore
DACE PĒRLE. Turpat 20 gadus Palsmanes
pamatskolu vada Dace Pērle, bet kopumā
šajā skolā aizvadīti jau 35 darba gadi – vispirms kā sākumskolas skolotāja, tad latviešu
valodas skolotāja un tagad skolas direktores
amatā. Daces sirds pieder skolai, mīlestība
pret savu darbu un pret bērniem. Dace Pērle:
„Man nav vienaldzīgs šīs skolas liktenis, tā ir
mana dzīve – šī skola, šī ēka, šie bērni, kolektīvs – tas ir mans prieks!”.
Gada balvu Kultūrā saņēma SMILTENES TAUTAS TEĀTRIS. Pēdējos 50
gadus par teātra tradīciju kopšanu un attīstību, talantīgas jaunās aktieru paaudzes audzināšanu un Smiltenes novada popularizēšanu
Latvijas mērogā rūpējas Smiltenes Tautas
teātris. Šoruden nosvinēja 50 gadu jubileju,
un ikkatrs tā darbības gads un uzvestā izrāde
apliecina rūpīgu un skrupulozu darbu, aizrautību un mīlestību pret teātri, kas tikusi pamanīta un atzinīgi novērtēta Vislatvijas mērogā.

Smiltenes Tautas teātris ir ne tikai pilsētas
lepnums, bet arī etalons visiem novada amatierteātriem. Tā sastāvā darbojas cilvēki no
visa novada, un, kā bieži nākas dzirdēt no
pašiem aktieriem, spēlēt Smiltenes Tautas
teātra sastāvā un strādāta kopā ar tā režisoru
Agri Masēnu ir augstākā latiņa, ko sasniegt
ikkatram novada amatierteātru aktierim. Sasniegumiem bagāts, Latvijas mērogā atzīts
un novērtēts, aizrautīgs un līdz detaļām perfekts savā ikdienas darbā. Smiltenes Tautas
teātris savu 50 gadu darbības laikā ir atstājis
nenovērtējamu, spilgtu un neaizmirstamu ieguldījumu Smiltenes novada kultūras dzīvē.

Gada balvu Sportā par izciliem sasniegumiem un novada vārda popularizēšanu
pasaulē saņēma sportiste, Riodežaneiro Paralimpisko spēļu dalībniece IEVA
MELLE. Pēc negadījuma pirms desmit gadiem, kad Ieva guva
mugurkaula skriemeļu
traumu, kuras dēļ tālākā dzīve rit ratiņkrēslā, viņa piemērojās
negaidītajai situācijai
un nolēma turpināt
pilnvērtīgu dzīvi. Viņa
pabeidza augstskolu,
pastiprināti apguva datorprasmes, tagad strādā šajā jomā un vienlaikus mācās par juvelieri. Iepazīstoties ar likteņbiedru pieredzi, Ieva nosprieda, ka viens
no ceļiem atpakaļ uz plašo pasauli varētu
būt sports. Viņai vispiemērotākā likās tieši
loka šaušana. Meitene no Smiltenes devās uz
Rīgu un kopš 2012. gada aktīvi nodarbojas ar
paraolimpisko loka šaušanu un ir sasniegusi
vērā ņemamus rezultātus – izcīnīta 9. vieta
paraolimpiešu pasaules čempionātā, zelta
medaļa 2016. gada IV Latvijas Olimpiādē un
augstā dalītā 5. – 8. vieta Riodežaneiro Paralimpiskajās spēlēs. Ieva ir pirmā loka šāvēja
sieviete no Latvijas, kas ir piedalījusies paralimpiskajās spēlēs. Ieva ir apburoša, jauna
dāma, kura dara to, ko mīl un dara to izcili,
no viņas noteikti mēs katrs varam ko mācīties. Saņemot balvu, Ieva savā uzrunā atzina, ka ir ļoti pagodināta saņemt balvu tieši
no dzimtās pilsētas. Viņa pateicās par atbalstu Guntaram Marksam, Ivetai Purmalei par
skaistajiem parādes tērpiem un ziedojumu
akcijas izveidošanu jauna loka iegādei, kas
bija liels pārsteigums.
Gada balvu Tautsaimniecībā par ieguldījumu novada iedzīvotāju labklājības nodrošināšanā, novada uzņēmumu un infrastruktūras attīstībā pasniedza – IVETAI
PURMALEI un šūšanas salonam IK „IVETA PURMALE”. Šūšanas salona IK „Iveta
Purmale „trumpis” ir
apģērbu kolekcijas no
lina auduma. Tos dažādos tirdziņos klientiem piedāvā jau vairāk kā desmit gadus.
Darbus ar zīmi „Iveta
Purmale” var iegādāties Brīvdabas Muzeja Amatnieku dienās,
Zāļu tirgū, Simjūdu tirgū Valmierā u.c., kā arī
dažādos pilsētu svētkos. Pieprasīti tie ir arī
Igaunijā, Norvēģijā. Labprāt tos iegādājas tūristi no Skandināvijas.
Salons 2016. gadā paveica sava uzņēmuma
un Smiltenes novada
vēsturē unikālu darbu,
darinot parādes tērpus
Latvijas Paralimpiskās
komandas delegācijai
dalībai Riodežaneiro
Paralimpiskajās spēlēs. Paralimpiskās komandas 19 meitenēm
un 13 puišiem tika darināti lina krekli, bikses, kleitas, arī vīriešu
žaketes ar kokvilnas oderi. Ivetas Purmales
uzņēmuma veikums nenoliedzami ir atzinības vērts. Tas kalpo kā paraugs ikvienam
uzņēmējam, vairo novada iedzīvotāju pašapziņu, ļauj skanēt novada vārdam valsts un
starptautiskajā mērogā.
Gada balvu Tūrismā par aktīvu un radošu darbību tūrisma nozarē un par sniegto ieguldījumu Smiltenes novada popularizēšanā valstī un pasaulē saņēma dzirkstošo bērzu sulu „Birzī” ražotnes saimnieks
ERVINS LABANOVSKIS. Jau pāris gadus
SIA „Kainaiži” top dzirkstošās bērzu sulas

„Birzī”, kas ir kvalitatīvs, ekoloģisks un
gaumīgi iepakots produkts. Tas īsā laikā ir
izpelnījies daudzu pircēju cieņu un atzinību.
E. Labanovskis piedāvā interesentiem apmeklēt dzirkstošo bērzu sulu ražotni, iepazīstinot ar ražošanas procesu, uzzināt par šo latviešu tradīciju un degustēt produkciju. Šis piedāvājums ir saistošs gan latviešu, gan ārzemju
viesiem. Produktu prezentējis starptautiskās
izstādēs gan Latvijā, gan Ķīnā, arī daudzos citos pasākumos. „Birzī” ir gada lielākais ieguvums Smiltenes novada tūrisma piedāvājumā.
Gada balvu Sabiedriskajā darbībā par
aktīvu sabiedrisko darbību un ieguldījumu novada vārda popularizēšanā valstī un
pasaulē saņēma biedrības „Abulas lauku
partnerība” valdes priekšsēdētāja SVETLANA ROZĪTE. Svetlana bija aktīva biedrības „Abulas lauku partnerība” dibinātāja,
dokumentu sagatavotajā un pirmās stratēģijas
izstrādātāja, no 2008.
gada valdes priekšsēdētāja un administratīvā vadītāja. Svetlanas
Rozītes vadībā biedrība
dod redzamu ieguldījumu Smiltenes novada
teritorijas, iedzīvotāju
dzīves kvalitātes uzlabošanā un novada vārda
popularizēšanā Latvijā un pasaulē. Realizējot attīstības stratēģiju 2009. – 2013. gadam,
izsludinātas 10 projektu kārtas un apgūts
publiskais finansējums no ELFA gandrīz 460
tūkstošu euro apmērā. Lauku atbalsta dienestā apstiprināti un sekmīgi īstenoti biedrības
stratēģijai atbilstoši 109 projekti. Pateicoties
šiem projektiem atjaunoti vēsturiski objekti,
izveidotas atpūtas vietas, dabas takas, iegādāti tautas tērpi, instrumenti un aprīkojums
pašdarbības un sporta kolektīviem. Biedrības
„Abulas lauku partnerība” desmit darbības
gados Svetlana Rozīte izaugusi no biklas
iesācējas par prasmīgu, zinošu, novērtēt un
izskaidrot protošu speciālisti. Prot strādāt ar
kolektīvu un projektu iesniedzējiem. Ir iejūtīga, saprotoša, arī izlēmīga un stingra.
Gada balvu Veselības aizsardzībā un
sociālajā aprūpē par
ieguldīto darbu novada iedzīvotāju sociālās
labklājības nodrošināšanā un veselības
aprūpē saņēma aptiekas „Inta” vadītāja
un farmaceite INTA
PAPIŅA. Inta visu mūžu dzīvojusi Smiltenē
un 60 gadus veltījusi medicīnai, vairāk kā 20
gadus strādājot un vadot savu aptieku. Neskatoties uz cienījamo vecumu, Inta turpina
strādāt un neatsaka nevienam aptiekas klientam savu padomu par medikamentiem.
Goda rakstu par nopelniem un ieguldījumu sociālajā nozarē saņēma Smiltenes novada bāriņtiesas locekle MARINA
EINBERGA. Marina bāriņtiesā strādā jau 12
gadus. Darbā viņa ir precīza un zinoša, ar lielu atbildības sajūtu un pienākuma apziņu veic
viņai uzticētos pienākumus. Šobrīd Smiltenes novada bāriņtiesa nodrošina notariālo
pakalpojumu kvalitatīvu veikšanu Smiltenes
novada iedzīvotājiem, kuru galvenā speciāliste un koordinētāja ir tieši Marina. Viņa ir
veiksmīgi risinājusi dažādas ar darbu saistītas
situācijas un ir vērtīga padomdevēja saviem
kolēģiem.
Goda rakstu par nopelniem un ieguldījumu kultūrā un sabiedriskajā darbā sa-
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ņēma ilggadīgā Grundzāles kultūras kluba vadītāja un amatierteātra aktrise AIJA
FREIMANE. Organizējot kultūras un atpūtas pasākumus, vadot sieviešu vokālo ansambli, iesaistot grundzāliešus teātra spēlē, Aija
ir ierakstījusi nozīmīgu lappusi Grundzāles
vēstures grāmatā. Kopā ar meitu Daci Aija
ir rūpējusies, lai pagasta iedzīvotāji, dziedādami korī, izskandētu sava ciema vārdu visā
Latvijā – gan Dziesmu un deju svētkos, gan
sadraudzības koncertos ar citiem novadiem.
Šobrīd viņa kā aktrise un padomdevēja turpina darboties amatierteātrī „Cik jaudas”. Aijas
rosīgo garu un talantu ir pārmantojušas arī viņas meitas – Dace Purvlīce un Baiba Kovala.
Bez Freimaņu ģimenes Grundzāles kultūras
dzīve nebūtu iedomājama. Jāpiebilst, ka šogad Aija nosvinēja skaistu un apaļu jubileju.
Goda rakstu par nopelniem un ieguldījumu tautsaimniecībā saņēma ziedu veikala „Lotoss” īpašniece, floriste INESE
BRŪVELE. Klienti Inesi raksturo kā laipnu
un smaidošu. Viņa spēj kvalitatīvi un radoši realizēt ikviena klienta ziedu pasūtījumu.
Inese allaž sniedz profesionālu padomu ziedu
izvēlē, iesaka ko jaunu un oriģinālu.
Goda rakstu par nopelniem un ieguldījumu kultūrā un sabiedriskajā darbā
saņēma Smiltenes pilsētas Kultūras centra
kinozāles kinooperators GUNĀRS LIEDAGS. Gunārs Liedags dzimis Smiltenē,
kurai veltījis lielāko daļu savas profesionālas
darbības. Gunārs ir darbojies gan kino, gan
žurnālistikā, gan palīdzējis vietējiem literātiem pie grāmatu izdošanas. 90. gadu sākumā
Gunārs realizēja šķietami neiespējamu ideju –
tapa Smiltenes televīzija, kas bija otrā lokālā
televīzija Latvijā un kas bija nozīmīgs medijs
un informācijas izplatītājs smilteniešu vidū.
Vēlāk viņš ir sācis nodarboties ar izdevējdarbību – radīja pilsētas avīzi „Smiltenīte”,
vēlāk „Mazpilsēta”, kur apkopoja gan pilsētā
aktuālos notikumus, gan aprakstus par Smiltenes vēsturi un smilteniešiem. Gunāra neatlaidīgā apņēmība un entuziasma pilnā darba
rezultātā Smiltenē šodien darbojas viens no
Latvijā esošajiem digitālajiem kinoteātriem
ar 3D formātu iespēju.
Goda rakstu par nopelniem un ieguldījumu izglītībā saņēma Smiltenes tehnikuma veterināro priekšmetu skolotāja,
veterinārste RUDĪTE BENTA. Rudīte šā
gada augustā nosvinēja 35 gadu darba jubileju, no kuriem 16 aizritējuši Smiltenes
Tehnikuma veterinārās klīnikas vadītājas
amatā. Dienu un pat nakti glābjot dzīvniekus un atvieglojot viņu ciešanas, atklājas ne
tikai Rudītes profesionālisms, bet arī viņas
cilvēciskās īpašības – iejūtība, līdzjūtība, atsaucība. Veterinārārsta darbs viņai vienlaikus
ir aicinājums, dzīvesveids un misija. Savas
labās īpašības, dzīves filozofiju un zināšanas
ir atdevusi saviem audzēkņiem, ar kura panākumiem un veiksmēm lepojas daudzi.
Goda rakstu par izciliem sasniegumiem sportā saņēma Palsmanes pamatskolas 6. klases skolēns, talantīgs dambretists KRISTERS LAPIŅŠ. Viņš ir trīskārtējs
šī gada Latvijas valsts čempions savā vecuma
grupā dambretes spēlē. 2016. gadā Kristers
izcīnīja valsts čempiona titulu gandrīz visos
iespējamos dambretes veidos. Pārstāvot Latviju Eiropas čempionātā Baltkrievijā, izcīnīja
2. vietu, iegūstot sudraba medaļu un kļūstot
par Eiropas vicečempionu, kas ir ļoti augsts
rezultāts. Klases audzinātāja Kristeru raksturo kā gudru, mērķtiecīgu un nopietnu skolēnu.
Goda rakstu par nopelniem un ieguldījumu kultūrā un tautsaimniecībā saņēma „STV studija” žurnāliste, reportiere
EVITA ŪDRE un video operators JĀNIS
ŪDRIS. Evitas un Jāņa veikums vislabāk ir
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redzams, atverot „STV studijas” mājaslapu,
no kuras iknedēļu var saņemt profesionālu
informāciju par aktualitātēm novadā. Novada iedzīvotāji atzinīgi novērtē Evitas un
Jāņa inteliģenci, augsto darba kultūru, Evitas
prasmi ar savu iejūtīgo, mierīgo un pat mīļo
attieksmi „piedabūt” intervējamo pie mikrofona. Viņu reportāžas no notikumiem un
pasākumiem vienmēr ir ar pozitīvu gaišumu
pildītas. Evitas un Jāņa darbs ir ļoti nozīmīgs
Smiltenes novada un valsts mērogā.
Goda rakstus par nopelniem un ieguldījumu kultūrā saņēma Smiltenes jauniešu kora „Lido” diriģente VALDA SEDOLA un koncertmeistare ILZE MEGNE.
Šogad abu vadītais koris „Lido” nosvinēja 25
gadu jubileju, bet „Lido studija” 15. pastāvēšanas gadu. Kori ar izciliem panākumiem ir
piedalījušies Dziesmu un Deju svētkos. Sadarbojoties ar ievērojamiem skatuves māksliniekiem, piemēram, Ingu Pētersonu, Andri
Ērgli un citiem, ir radītas vairākas skaistas,
profesionālas un mākslinieciski augstvērtīgas koncertprogrammas. Tas viss pateicoties
dziedot gribošajiem bērniem un jauniešiem,
un viņu galvenajam „dzinējspēkam” – Valdai
un Ilzei.
Pateicības rakstu par ieguldījumu tūrisma nozarē Smiltenes novadā saņēma
Smiltenes Tehnikuma viesnīcu servisa skolotāja un viesnīcas „Kalna ligzda” vadītāja
MAIJA JANČEVSKA. Kopš 2015. gada,
kad Maija sāka vadīt ekskursijas Smiltenes
un Kalnamuižas teritorijā, tērpusies firsta
madāmas Lilī tēlā, ar savu harizmu, aktīvo
un radošo darbību ir veicinājusi Smiltenes
novada popularitāti un atpazīstamību. Kopā
ar Smiltenes novada Tūrisma informācijas
centra komandu Maija ir piedalījusies dažādos ar tūrismu un uzņēmējdarbību saistītos
pasākumos, kā arī Starptautiska mēroga izstādēs. Maija iestājas par kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanu un Kalnamuižas
teritorijas sakārtošanu, attīstīšanu un pielāgošanu tūrisma vajadzībām, sniedzot idejas,
meklējot risinājumus un aktīvi sadarbojoties
ar pašvaldību un citām organizācijām, lai veicinātu Kalnamuižas attīstību.
Pateicības rakstu par ieguldījumu tūrisma nozares attīstībā Smiltenes novadā
saņēma ilggadējā Smiltenes novada Tūrisma informācijas centra vadītāja SANDA
VEISMANE. Savas darba gaitas Tūrisma
centrā Sanda uzsāka 2004. gadā. Tobrīd tūrisma joma Smiltenē bija mazapgūta un attīstāma. Sanda pamazām un ar neizsīkstošu
degsmi un pacietību radīja tūrisma vidi, tādu,
kāda tā ir šobrīd – sakopta, attīstīta, bagāta
ar daudzfunkcionāliem pasākumiem un kvalitatīviem pakalpojumiem. Viņa ir veiksmīgi
strādājusi pie dažādu tūrisma teritoriju izpētes un plānošanas, konsultāciju un apmācību
organizēšanas tūrisma uzņēmējiem un dažādām tūrisma projektu idejām. Sanda, lai gan
šobrīd strādā citā sfērā, joprojām ir uzticīga
Smiltenes novada tūrismam un tajā strādājošajiem – nekad neliedz padoma un dalās ar
idejām, kuru Sandai allaž ir gana.
Lepojamies ar Jūsu labajiem darbiem,
sasniegumiem un ieguldījumu Smiltenes
novada attīstībā un popularizēšanā. Paldies Jums par to! Tieši Jūs dariet stipru
mūsu novadu un mūsu valsti! Lai izdodas sasniegt arvien augstākus mērķus arī
turpmāk!
Informāciju sagatavoja
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Informācijas avots: Smiltenes novada
iedzīvotāju iesniegtie iesniegumi/pieteikumi
apbalvojumiem,
www.sporto.lv, www.ivetapurmale.lv,
www.birzi.lv, STV studija.
Foto: A. Melderis
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Sociālais dienests turpina pilnveidot un uzlabot
sociālo pakalpojumu pieejamību Smiltenes novadā
Smiltenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centrā 2016. gadā (pavasara un rudens grupā) 18 personām no Smiltenes novada, kuri
bija atzinuši sevi par varmākām, tika uzsākts
un pabeigts sociālās rehabilitācijas pakalpojums pieaugušām personām. Šīs personas sevi
atzinušas kā vardarbīgas attiecībā uz saviem
nepilngadīgajiem bērniem, arī partneri. Pamatā tā ir emocionālā un fiziskā vardarbība, kā
arī bērnu pamešana novārtā. Atbalsta grupas
Smiltenes novadā, kā arī Valkas novadā vada
Smiltenes novadā apmācīti speciālisti – Mag.
psych. psiholoģe Dace Gailīte un sociālā darbiniece ģimenēm ar bērniem Arnita Freiberga.
Sociālā dienesta sniegtais, valsts apmaksātais
pakalpojums vieš cerību, ka pakalpojuma saņēmēji spēs izmainīt uzvedību partnerattiecībās, attiecībās pret saviem nepilngadīgajiem
bērniem. Pieprasītā pakalpojuma uzdevumi
un mērķis ir papildināt zināšanas savstarpēju
attiecību veidošanā ar bērniem, izzināt un izprast savu grūtību cēloņus, atpazīt savu izturēšanos – domas, jūtas, emocijas, rīcības sekas.
Pielietotās metodes ir diskusijas, uzdevumi,
saskarsmes vingrinājumi, lomu spēles, situāciju analīze, asociatīvās kārtis.
Jauns sociālais pakalpojums ir atbalsta
grupa pusaudžu vecākiem „CEĻVEDIS AUDZINOT PUSAUDZI”. Septembra mēnesī,
lai apgūtu šo apmācības programmu, uz Rīgu,
centrā ,,Dardedze”, devās divi speciālisti, kuri
ir pierādījuši pakalpojuma sniegšanā labu kvalitāti, kopā strādājot un vadot atbalsta grupas
Smiltenes novadā un ārpus novada. Abas speciālistes – Mag.psych. psiholoģe Dace Gailīte
un sociālā darbiniece ģimenēm ar bērniem Arnita Freiberga paralēli apmācībām vadīja arī
atbalsta grupu 12 novada vecākiem, kuriem
ir pusaudžu vecuma bērni no 12 līdz17 gadus
veci. 2016. gada 13. decembrī abas speciālistes
tiks pie sertifikātiem un jau 2017. gada februārī šis pakalpojums būs pieejams visiem interesentiem, kuriem ir bērni pusaudža vecumā.
Speciālistes atzīst, ka pateicību un atsaucību
par telpām, kur notika minēto atbalsta grupu
nodarbības, izsaka centra direktorei Ļubovai
Ņikiforovai.
Atbalsta grupa vecākiem Bilskas pagastā
„Reiz tuksnesī dzīvoja smilšu graudiņš.
Tas bija mazs punktiņš starp miljoniem citu.
Kādu rītu smilšu graudiņu uzrunāja saule: „Es
spīdu tikai tev”, saule teica. „Kā tas var būt?”
neticīgi vaicāja smilšu graudiņš. „Es taču esmu
tik nenozīmīgs!” „Ja tu nebūtu kāda mīlestības
vērts, tevis nebūtu vispār,” atbildēja saule.””
(Juris Rubenis)
Lai saule sarunātos ar smilšu graudiņu
un liktu viņam noticēt, cik viņš ir mīlēts, uzklausīts un saprasts, lai vecāki atpazītu savas
jūtas un izjūtas audzinot bērnus, jau otro gadu
Bilskas pagastā tika organizēta atbalsta grupa
vecākiem.
Tā kā Bilskas pagasta bērnu vecāki lielākoties ir strādājoši, lai arī interese piedalīties grupas darbā bija vairākiem, taču izbrīvēt laiku savās brīvdienās izdevās diviem vecākiem, kuru
ģimenēs kopā ir 7 bērni, 5 zēni un 2 meitenes,

vecumā no 3 līdz 16 gadiem – plašs diapazons,
taču aizpildot aptaujas anketas noskaidrojās,
ka abām ģimenēm ir daudz kopīgu jautājumu
un neatrastu atbilžu par dažādiem bērnu attīstības vecumposmiem, par to īpatnībām.
Vairākas nodarbības tika veltītas vecāku
audzināšanas prasmju un zināšanu ietekmei uz
bērna attīstību. Ģimenes vidē bērns iemācās
veidot attiecības – gan ar tēvu un māti, gan ar
brāļiem un māsām, arī vecvecākiem. Ģimenē
bērns veido vērtību sistēmu, iemācās mīlēt un
cienīt savus tuvākos, ja tam ir piemērs. Caur
ģimenes prizmu bērna apziņā nonāk arī pirmie
sociālās vides iespaidi. Šai ģimenes ievirzei,
ģimenes locekļu mijiedarbībai ir paliekošs iespaids uz bērnu un liela nozīme viņa turpmākās
dzīves pozīcijas veidošanā. Tādējādi ģimene ir
pedagoģiski iesaistīta un, sadarbībā ar skolu,
kļūst par personības attīstības veidotāju.
Izlīgums ,,Miers baro nemiers posta”
Tāds ir ne tikai latviešu ticējums. Arī
ikdienā dzīvi padara mierīgāku saskaņa un
sapratne. Taču ikdienā nākas sastapties ar situācijām, kurās cilvēki savās likstās un aizvainojumā ir tik dziļi ieslīguši, ka paši ar saviem
spēkiem no tām izkļūt nespēj. Tās var būt konfliktsituācijas kaimiņu vai tuvinieku starpā, kā
arī starp savstarpēji nepazīstamām personām.
Viena no metodēm, kas var līdzēt izkļūt
no samilzušajām nesaskaņām, ir izlīgums. Izlīgums kā konfliktu risināšanas metode tiek
pielietota jau kopš aizvēsturiskiem laikiem.
Senākie izlīguma gadījumi tika fiksēti feniķiešu tirgos.
Izlīgums ir brīvprātīgs process, kurā
konfliktējošās puses ar neitrālas trešās personas – starpnieka palīdzību, pašas mēģina
atrast konstruktīvu konflikta risinājumu un
kurā abas puses tiek atbalstītas, lai tās noslēgumā justos kā uzvarētājas.
Tas ir konfliktu risināšanas process, kas ir
kā papildinājums un reizē arī alternatīva tiesas procesam un kas ieņem aizvien svarīgāku
lomu dažāda veida domstarpību gadījumos.
Izlīguma mērķis ir panākt, lai katra konfliktējošā puse panāktu uz savām interesēm vērstu
rezultātu. Izlīgumā nav zaudētāju. Ar izlīguma
palīdzību konflikts var tikt atrisināts ātrākā laikā vai arī no tā var izvairīties pavisam.
Starpnieks, sarunu ceļā iesaistītās puses
bez dusmām, naida, nosodīšanas, vēlmes atriebties un aizvainojuma, spēj novirzīt līdz
abpusēji pieņemamam risinājumam jeb „zelta
vidusceļam”, kas mazinātu nodarījuma rezultātā radušās sekas un apmierinātu abu pušu
vajadzības.
Strīda puses, kuras vairs nevar viena ar
otru saprātīgi runāt, kuras tikai abpusēji viena otrai izteikušas pārmetumus un izvirzījušas
neizpildāmas prasības dodas uz izlīgumu un
tad pēkšņi tām ir jābūt spējīgām pašām atrast
konflikta risinājumu? Jā, tas tā tiešām var notikt. Un tas izdodas diezgan labi, jo panākumu
rādītāji ir augsti. Apmēram 80% no visiem izlīguma procesiem beidzas veiksmīgi.
Ģimenes izlīgumu gaitā mēdz būt gadījumi, kad abas puses saprot, cik svarīgi ir bijis
savā starpā vienkārši izrunāties, uzklausīt vie-

nam otru, lai rastu savstarpēju sapratni.
Dažkārt puses ir pārsteigtas par sasniegto abām pusēm tik izdevīgo rezultātu. Viņas
spēj ieraudzīt pasauli ar citām acīm un justies
daudz mierīgāk.
Protams, izlīgumu katrā konkrētajā gadījumā var ietekmēt vairāki apstākļi. Vispirms
jau tā ir abu pušu vēlme panākt savstarpēju
vienošanos.
Smiltenes novada domes Sociālajā Dienestā Smiltenes pagasta sociālā darbiniece ir
ieguvusi Valsts probācijas dienesta sertifikātu
kā brīvprātīgā izlīguma starpniece.
Darām zināmu, ka Smiltenes novada Sociālā Dienesta klientiem ir iespēja saņemt šo
pakalpojumu – risināt savstarpējus konfliktus
ar starpnieka palīdzību.
Ir sācies projekts „PROTI un DARI!”
Smiltenes novadā ar šā gada 1. novembri darbību aktīvi uzsācis projekts „PROTI
un DARI!”, kura mērķis ir motivēt, profilēt
un aktivizēt jauniešus vecumā no 15 līdz 29
gadiem, kuri pašlaik nemācās, nestrādā un neapgūst arodu. Pašlaik projektā ir iesaistījušās
5 jaunietes. Ir noslēgtas vienošanās uz četriem mēnešiem, un ar mentoru (Ginta Nulle,
Ineta Strauja, Arnita Freiberga) psiholoģisku,
praktisku atbalstu tiek veiktas aktivitātes, kas
paredzētas jaunieša individuālajā pasākumu
programmā. Jau tiek piedāvātas un realizētas
neformālās „Mūžizglītības” nodarbības pie sadarbības partnera – Smiltenes tehnikumā: gan
pavāra, gan viesnīcu pakalpojumu profesiju
iepazīšanā. Jau pirmajā nodarbībā, tika uzzinātas tik daudz interesantas un noderīgas lietas,
piemēram, kā plānot savu personīgo budžetu,
kā, klājot svētku galdu savās mājās, ir jāplāno
ēdiena iegāde uz vienu viesi. Jaunietes varēs
arī darboties pašas praktiski virtuvēs, mācīsies
cept kūkas, pagatavot dažādas uzkodas un apgūs citas ar šo profesiju saistītas lietas. Tāpat
lielisku iespēju jaunietēm piedāvā arī mācību centrs „Buts”, apmācību kursā „Stila un
imidža” pamatu iepazīšana. Šajās nodarbībās
jaunietes varēs iemācīties sava individuālā
vizuālā tēla izveidi, praktiski apgūt grimēšanas tehnoloģiju un make-up, matu kopšanu un
veidošanu, auguma, sejas formas tipoloģijukorekciju ar apģērba palīdzību, aksesuāriem,
to izvēli un vēl daudz citas sievišķīgas un jaukas lietas. Pieejamas ir arī sociālo darbinieku
organizētās atbalsta grupas, konsultācijas. Jau
no nākamā gada organizēsim arī ekskursijas
uz dažādiem uzņēmumiem, lai jaunieši var redzēt, iepazīt dažādas profesijas, to specifikas
un, ļoti iespējams, atrast arī sev piemērotāko.
Protams, domāsim arī par aktīvām, radošām
un sportiskām aktivitātēm. Nodarbību noslēgumā tiks izsniegti arī sertifikāti par šo kursu
apgūšanu. Jaunieši – ja ir radusies interese par
šo projektu, aicināti pieteikties pie projekta
„PROTI un DARI!” programmas vadītājas
Smiltenes novadā: Ilzes Mizes, rakstot uz epastu: ilze.mize@smiltene.lv, zvanot pa tālruni 28631993, vai arī griezties pie sava pagasta/
pilsētas sociālā darbinieka. Gaidīsim!
Anita Šteinberga,
Sociālā dienesta vadītāja

Valsts finansējums piešķirts pieciem Smiltenes
novada domes un tās iestāžu iesniegtiem
pieteikumiem
Saeima 23. un 24. novembra ārkārtas sēdē galīgajā lasījumā pieņēma likumu
„Par valsts budžetu 2017. gadam”, vidēja
termiņa budžeta ietvara likumu 2017., 2018.
un 2019. gadam, trīs jaunus likumus, kā arī
grozījumus 54 likumos. Par nākamā gada
valsts budžetu balsoja 59 deputāti, pret – 36
deputāti.
Saeima, izskatot priekšlikumus nākamā

gada valsts budžeta izdevumiem, atbalstīja deputātu priekšlikumus aptuveni 20 miljonu eiro
vērtībā, tai skaitā atbalstu guva pieci Smiltenes novada domes un tās iestāžu iesniegtie
pieteikumi par kopējo summu 424 000 euro.
Saeima atbalstīja piešķirt EUR 200 000
daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas izbūvei
Smiltenē, Daugavas ielā 7A, jauno ģimeņu atbalstam. Smiltenes novada dome lūdza

2017. gada valsts budžetā iekļaut finansējumu
vismaz EUR 200 000 apmērā daudzdzīvokļu
dzīvojamās ēkas izbūvei, lai palīdzētu risinātu
mājokļu jautājumu un veicinātu īres dzīvokļu tirgus attīstību. Smiltenes novadā un īpaši
Smiltenes pilsētā ir aktīva uzņēmējdarbība un
samērā plašas darba iespējas, turpretim dzīvojamais fonds novadā neattīstās. Pašvaldības
Turpinājums 6. lpp.
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dzīvojamais fonds ir ierobežots, un privātā
dzīvojamā fonda attīstība nenotiek. Par Smiltenes pašvaldības īres dzīvojamā fonda nepieciešamību liecina vairāki fakti. Pašvaldības
dzīvokļu rindā pastāvīgi uzskaitē ir vismaz 30
ģimenes. Pašvaldība ir saņēmusi iesniegumus
no ražošanas uzņēmumiem ar lūgumu palīdzēt
nodrošināt dzīvojamo platību uzņēmuma darbiniekiem, kas nepieciešami uzņēmuma darbībai un attīstībai. Smiltenes novada dome 2015.
gadā iegādājās pirms tam privātīpašumā esošu, nepabeigtu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku
(24 dzīvokļi, 1696 m2). To izbūvējot, plānots
ar dzīvokļiem nodrošināt vismaz 24 jauno un
novadam nepieciešamo speciālistu ģimenes.
Nepabeigtajai daudzdzīvokļu dzīvojamajai
ēkai Smiltenē, Daugavas ielā 7a 2015. gadā
sagatavots tehniskās apsekošanas atzinums,
noteiktas ēkas pabeigšanas izmaksas, kas plānotas EUR 902 000 apmērā.
Atbalstu guva Smiltenes novada domes
priekšlikums par finansējuma piešķiršanu
Smiltenes stadiona servisa ēkas un skatītāju tribīņu izbūvei EUR 200 000 apmērā. Smiltenes novada sporta komplekss pie
Tepera ezera ir Vidzemes reģionam nozīmīgs
sporta komplekss, kurā notiek dažādi vietēja,
reģionāla, Latvijas un starptautiskas nozīmes
sporta pasākumi. Sporta kompleksā ir mūsdienīgs stadions ar iekārtotiem vieglatlētikas sektoriem, futbola laukums ar mākslīgo segumu,
treniņu laukums, tenisa korti, pludmales volejbola laukumi, āra hokeja laukums, autotrase,
peldētava, pie kompleksa sākas marķētas kalnu divriteņu, skrējēju, nūjotāju takas, sagatavotas orientēšanās sporta kartes, tiek atjaunota
kartingu trase un veidota slēpošanas trase. Regulāri notiek dažāda mēroga sacensības. Sporta kompleksa infrastruktūru ikdienā izmanto

arī Smiltenes tehnikuma, Smiltenes vidusskola
un Smiltenes pilsētas bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņi. Kompleksa darbību traucē elementāru sporta procesu atbalstošu telpu
trūkums – ģērbtuves, tualetes, dušas, telpas
inventāra novietošanai, administratīvās telpas,
tribīnes, u.c. Tādēļ Smiltenes novada dome jau
vairākus gadus meklē iespējas un mēģina piesaistīt finansējumu Smiltenes stadiona servisa
ēkas un skatītāju tribīņu izbūvei. Būvprojekts
Smiltenes stadiona servisa ēkas un skatītāju
tribīņu izbūvei Smiltenes novada būvvaldē apstiprināts 2016. gadā, ēkas izbūves tāme sastāda EUR 611 099, bet projekta kopējās izmaksas tiek plānotas EUR 650 000 apmērā.
Saeimas sēdē tika apstiprināti arī Smiltenes novada domes iestāžu iesniegtie pieteikumi. Valsts finansējums ir piešķirts
Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības
iestādei (iestādē tiek realizētas 3 izglītības programmas, tajā skaitā – bērniem ar
jauktiem attīstības traucējumiem (stājas,
runas u.c.)) sporta laukuma inventāra iegādei 5000,00 euro apmērā, SIA „Smiltenes
Sarkanā Krusta slimnīca” 15 000,00 euro
Ilgstošās aprūpes nodaļas (pansionāta) aktu
zāles remontam, kā arī Smiltenes vidusskolai 4000 euro apgaismojuma projektam.
Smiltenes novada domes priekšsēdētājs
Gints Kukainis ir gandarīts, ka valsts finansējums ir piešķirts visiem pieciem Smiltenes
novada domes un tās iestāžu iesniegtiem pieteikumiem. „Tas ir būtiskas atbalsts, lai pašvaldība jau nākamgad uzsāktu īstenot savus
infrastruktūras projektus, kas ir ilgtermiņa
projekti un nozīmīgi novada attīstībai un iedzīvotāju labklājībai.”
Sagatavoja
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Noslēgušies darbi Smiltenes novada pašvaldības
nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu
infrastruktūras uzlabošanai

Noslēgušies būvdarbi projekta „Smiltenes novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu infrastruktūras uzlabošana” ietvaros.
Projekta realizācija kļuva iespējama
piesaistot Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
atklāta projektu iesniegumu konkursa Lauku
attīstības programmas 2014. – 2020. gadam
pasākumā „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”
Projekta ietvaros uzlabotas un atjaunotas
pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorā-

cijas sistēmas 13 km garumā
lauksaimniecības un meža
zemēs Blomes, Palsmanes un Variņu pagastos.
Kopējās projekta izmaksas sastādīja EUR
122 294,79.
Projekta mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību,
meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu,
kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības
nozares konkurētspējas paaugstināšanu (meliorācijas sistēmu atjaunošana un pārbūve).
Būvdarbus veica SIA „Ķikuti-99”,
būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināja
SIA „Jelgavas Būvuzraugs”.
Informāciju sagatavoja:
S. Daudziete

Tehnoloģiskais pārtraukums projektā
„Kartingu trases atjaunošana”

2016. gada 19. septembrī ar SIA „8CBR”
noslēgts līgums par kartinga trases pārbūves
darbiem Sporta kompleksā pie Tepera ezera,
Smiltenē. Atbilstoši kalendārajam grafikam,
līdz tehnoloģiskajam pārtraukumam būvobjektā veikta trases uzmērīšana un nospraušana,
augu zemes noņemšana, grāvju tīrīšana un iebūvētas caurtekas. Darbus būvobjektā plānots
atsākt 2017. gada pavasarī, kad būs piemēroti
meteoroloģiskie laika apstākļi projektā paredzēto būvdarbu veikšanai.
Projekta mērķis ir attīstīt un daudzveidot
daudzfunkcionālā sporta un atpūtas kompleksa „Teperis” piedāvāto pakalpojumu klāstu,
lai piesaistītu vairāk apmeklētājus, īpaši jau-

niešus. Atjaunojot kartingu trasi būs iespēja
nodrošināt divus jaunus un uzlabotus pakalpojumu veidus – „trases izmantošana kartingu
sportam” un „trases izmantošana skrituļslidotājiem un skrituļslēpotājiem”. Kartingu trases
atjaunošana dos arī papildus pienesumu citām
pakalpojumu nozarēm – nakšņošana, ēdināšana, izlaide u.c.
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir
172 857,00 euro, no kurām Lauku atbalsta
dienests līdzfinansē 80 000,00 euro un pašvaldības finansējums plānots 95 857,00 euro.
Informāciju sagatavoja:
I. Sausā

2016. gada 16. decembris

Noslēdzies iepirkums par gājēju
un velosipēdistu ceļa būvdarbiem
no Smiltenes līdz Silvai
21. novembrī paziņoti iepirkuma
par gājēju un velosipēdistu ceļa būvdarbiem no Smiltenes līdz Silvai rezultāti. Iepirkuma konkursā piedāvājumus iesniedza divi pretendenti, par
uzvarētāju tika atzīts SIA „8 CBR”
ar piedāvāto kopējo līgumcenu EUR
447 565,55 ar pievienotās vērtības
nodokli.
Esošais gājēju celiņš no Smiltenes uz Silvu ir nolietojies un bīstams
kā gājējiem, tā velobraucējiem. Esošā
celiņa segums ir izdrupis, saplaisājis,
izkūkumojis, neatbilstoša platuma,
bez apgaismojuma, celiņa sliktā stāvokļa dēļ gājēji un velobraucēji bieži
vien izvēlas pārvietoties pa blakus esošā valsts
reģionālā autoceļa „P27 Smiltene – Gulbene”
brauktuvi vai nomali.
Būvprojekta mērķis ir izveidot celiņu,
kurš būtu komfortabls, kvalitatīvs un drošs
gan gājējiem, gan velobraucējiem. Projekta
rezultātā cilvēkiem tiks nodrošināta droša un
ērta pārvietošanās gar autoceļu P27 posmā
no Smiltenes līdz Silvai, uzlabota un attīstīta
ilgtspējīga satiksmes infrastruktūra, iedzīvotājiem tiks uzlabota pieejamība darbavietām
un dažādiem pakalpojumiem, kā arī tiks uz-

Esošais gājēju un velosipēdistu ceļiņš
labots objekta vizuālais stāvoklis.
Plānotais būvdarbu veikšanas laiks ir
no 01.04.2017 līdz 30.11.2017. Būvprojekta ietvaros paredzēts veikt 2,5 metrus plata
asfaltēta gājēju un velosipēdistu ceļa izbūvi
no Smiltenes līdz Silvai 1790 metru garumā,
tilta pār Abuls upi pārbūvi, jaunas gājēju pārejas pār Dārza ielu Smiltenē izbūvi, celiņa
apgaismojuma izbūvi, atpūtas vietu izbūvi,
labiekārtošanas darbus, u.c. darbus.
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Biedrības „Abulas lauku
partnerība” sludinājums
EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

1. Biedrība „Abulas lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu
pieņemšanas
2. 2. kārtu Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma 19.2 „Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās SVVA Stratēģijas ieviešanai.
Termiņš, kad tiks
uzsākta projektu
09.01.2017. – 09.02.2017.
iesnieguma pieņemšana
2. kārtā pieejamais
EUR 80 000,00
publiskais finansējums
Projektu īstenošanas
No LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma
termiņš
apstiprināšanu:
1) ja tiek veikta būvniecība vai teritorijas labiekārtošana – 2 gadi
2) ja projektu īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstība”
paredzot projektā attiecināmo izmaksu pozīciju “Ar projektu
saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana”
izmaksas, kuras nepārsniedz 15% no projekta kopējām
attiecināmām izmaksām – 2 gadi
3) pārējiem projektiem – 1 gads
Iepazīties ar vietējās
Biedrība “Abulas lauku partnerība” birojā Cēsu iela 9,
attīstības stratēģiju un
Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV 4707
projektu vērtēšanas
www.lad.gov.lv ; www.abulas.lv
metodiku
Iesniegt projektus
PAPĪRA FORMĀ – Biedrība “Abulas lauku partnerība” birojā
iesniegumus
Cēsu iela 9, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV 4707
ELEKTRONISKI – Lauku atbalsta dienesta ( LAD)
Elektroniskās pieteikšanās sistēmā ( EPS) vai Lauku atbalsta
dienesta elektroniskā pasta adresi lad@lad.gov.lv , kurā projekta
iesniegumu var iesniegt elektroniska dokumenta veidā saskaņā
ar Elektronisko dokumentu likumu.
Kontaktinformācija
Administratīvā vadītāja: Svetlana Rozīte
Tel.: 28368431; e-pasts: abulas_lp@inbox.lv
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks šados Lauku attīstības programmas 2014. –
2020. gadam pasākumos:
M2 - Atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos vietējā dabas, pilsoniskās sabiedrības un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas attīstības iniciatīvās.
Rīcība 2.1. Vietējās teritorijas labiekārtošana pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai,
projekta maksimālā attiecināmā summa 30 000,00 EUR, kopējais atbalsta apmērs rīcībai EUR
30 000, 00.
Rīcība 2.2. Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, projekta maksimālā attiecināmā summa 10 000,00 EUR, kopējais atbalsta apmērs rīcībai EUR 30 000,00.
Rīcība 2.3. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana iedzīvotājiem, projekta maksimālā attiecināmā summa EUR 10 000,00, kopējais atbalsta apmērs rīcībai EUR 20 000,00.
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Izglītība
Smiltenes vidusskolas
Pie draugiem pēc gudrībām
3.d klase uzsāk jauno
„Sporto visa klase”sezonu

2. novembrī Valmierā Olimpiskajā
centrā tika dots starts Latvijas Olimpiskās
komitejas organizētā projekta „Sporto visa
klase” jaunajai trešajai sezonai un LOK
prezidents Smiltenes vidusskolas 3. d klases kapteinim Kristeram Rozītim pasniedza karogu „Sporto visa klase”.
8. novembrī, ienesot dāvāto karogu zālē,
piedaloties LOK prezidentam A. Vrubļevskim,
Smiltenes novada domes deputātiem, skolas vadībai, skolēniem un skolēnu vecākiem,
„Sporto visa klase” uzsāka jauno sezonu skolā.
Pasākumu atklāja skolas direktore I. Vergina. Direktore novēlēja skolēniem labi mācīties, būt veseliem, aktīvi sportot un būt draudzīgiem. Pateicās LOK par jauko ideju, kas
mudina skolēnus labi mācīties, aktīvi nodarboties ar sportu.
„Veselā miesā vesels gars” novēlēja direktores vietniece I. Raiskuma.
Savā uzrunā LOK prezidents Aldons
Vrubļevskis aicināja ikvienam skolēnam labi
mācīties, būt draudzīgiem klases kolektīvā, iemīlēt un ikdienā nodarboties ar sportu. Nebaidīties no grūtībām. Tāds ir šī projekta mērķis.
LOK prezidents teica: „Iespējams, no
jums izaugs nākamie olimpiskie čempioni.
Lai pietiek spēka un izturības, centības! Lai

izdodas izcīnīt ceļazīmi uz finālsacensībām
maijā Jelgavā.”
Apsveikuma vārdus teica arī Smiltenes
novada deputāts A. Veldre un Sporta pārvaldes
vadītājs G. Markss.
Pasākumu kuplināja un skolēnus iesildīja
olimpisko spēļu dalībnieki, talantīgie sportisti – šķēpmetēji Līna Mūze un Zigismunds
Sirmais. Ar vienkāršiem vingrinājumiem viņi
skolēnus iesildīja un sagatavoja stafešu sacensībām.
Jauktajās komandās sadalīja visus skolēnus un jautrības sacensības varēja sākties. Galvenie tiesneši bija L .Mūze un Z. Sirmais. Katra
komanda saņēma projekta talismanu rociņas.
Šoreiz uzvarētāji bija visi. Pateicības rakstus saņēma visi 3. klašu kolektīvi.
Pasākuma noslēgumā kopīga fotografēšanās ar pasākuma viesiem. Pēc tam brīvā
gaisotnē skolēniem bija saruna ar sportistiem.
Viņi uzdeva interesantus jautājumus par sportu. Saņēma sportistu autogrāfus.
Paldies Smiltenes novada pašvaldībai par
finansiālu atbalstu sporta tērpu iegādē un transporta nodrošināšanā.
Vija Sokolova,
3.d klases audzinātāja
Foto – Santa Sinka/Ziemeļlatvija

Noslēgušies pārbūves darbi pirmsskolas
izglītības grupu izveidei Rīgas ielā 16C
Kopš 2016. gada vasaras sākuma Smiltenes
novada dome īsteno pašvaldības projektu „Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas ēkas 2. stāva telpu
pārbūve pirmsskolas izglītības grupu izveidei”.
Projekta mērķis ir
veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas, kā
arī nodarbinātību un pakalpojumu pieejamību ģimenēm ar bērniem pirmsskolas vecumā
Smiltenē, pārbūvējot Trīs pakalnu sākumskolas (ar 2016. gada 1. augustu Smiltenes vidusskolas) telpas un izveidojot jaunas vietas
pirmsskolas vecuma bērniem izglītības programmas apguvei, tādējādi samazinot bērnu
skaitu rindā uz pirmsskolas izglītības iestādēm Smiltenes novada pašvaldībā. Projekta
ietvaros tiks izveidotas 60 jaunas vietas bērniem pirmsskolas izglītības programmas apguvei Smiltenes vidusskolā, pielāgojot esošo
telpu daļu 814,05 m2 platībā.
Informējam, ka būvprojekta 1. kārtas darbi – pirmā stāva telpu grupas pārbūve ventilācijas iekārtu izvietošanai un ventilācijas sistēmas izbūvei, ēkas otrā stāva pārbūve pirmsskolas izglītības grupu izveidei, jauna ieejas

mezgla izbūve, nodrošinot vides pieejamību
cilvēkiem pārbūvētajās pirmsskolas izglītības grupās ir noslēgušies, notiek dokumentu
sakārtošana telpu nodošanai ekspluatācijai.
Savukārt 2. kārtas darbiem ir tehnoloģiskais
pārtraukums, darbus plānots pabeigt 2017.
gadā. Atgādinām, ka 2. kārtas darbi paredz
teritorijas labiekārtojumu – rotaļu un atpūtas
zonu, kā arī nojumes izbūve, kas paredzēta
sporta un rotaļu inventāra glabāšanai.
Atbilstoši iepirkuma konkursa rezultātiem būvdarbus veic SIA „ASE”. Kopējās
pašvaldības izmaksas ir 444 824,16 euro, tai
skaitā pievienotās vērtības nodoklis.
Jauno pirmsskolas izglītības grupu atvēršana plānota 2017. gada 9. janvārī.
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Novembra nogalē Smiltene
vidusskolas skolēni Una Dombrovska, Līga Gavare, Marina
Elita Ķēniņa, Artūrs Žēbins,
Ričards Rullis un Kārlis Rozītis kopā ar skolotājām Ingu
Savicku un Ritu Rozīti devās
pie vācu draugiem, kas maija sākumā viesojās Smiltenē,
lai piedalītos Erasmus+ skolu
stratēģiskās partnerības projekta „SELFY – Save earth life for Youth”
(SELFY – glābsim zemi jaunatnei) starpvalstu sanāksmē Minhenē.
Lai sagatavotos sanāksmei, mājās bija
jāveic dažādi uzdevumi, kuri jāprezentē Vācijā. Puiši bija apņēmušies uzbūvēt latviešu
versiju par eko-māju, kā arī to nofilmējuši. Šo
video viņi prezentēja starptautiskajā konferencē, kurā piedalījās arī citu Minhenes skolu
pārstāvji. Bija ļoti aizraujoši skatīties arī citu
dalībvalstu (Francijas, Rumānijas, Itālijas,
Grieķijas, Vācijas, Turcijas) izveidotos video
materiālus, jo ikvienai bija kaut kas interesants, ko varētu mācīties.
Kārlis sagatavoja arī prezentāciju par
oglekļa dioksīda izplūdes gāzu piesārņojumu
Latvijā. Patiess prieks bija, kad partneri mūsu
valsti un skolu nosauca par zaļā dzīvesveida
pionieriem, jo mūsu valstī ļoti tiek domāts par
piesārņojuma samazināšanas pasākumiem.
Una un Marina sagatavoja prezentāciju
un bukletu par biomasas enerģijas ražošanu
un iespējām, uzsverot, ka Latvijā Getliņu ekoloģiskais poligons ir viens no lielākajiem zaļās
enerģijas ražotājiem Latvijā, kur par enerģijas
avotu kalpo poligonu gāze, kas veidojas atkritumu noguldījumos biodegradācijas šūnās.
Citu valstu dalībnieki stāstīja par dažādiem
enerģijas veidiem – ģeotermālo, ūdens, saules,
vēja, fosilo, plūdmaiņas un radioaktīvo.
Lielākos aplausus izpelnījās Līgas filmiņa
par to, kā viņa personīgi rīkojas, lai mazinātu
piesārņojumu uz Zemes.

Ļoti interesantas bija SIEMENS sagatavotās darbnīcas skolēniem, kur viņi varēja „dzīvot gudrajā mājā” un taupīt enerģiju,
būvēt miniatūrus saules enerģijas kolektorus,
izmēģināt enerģijas ražošanas velosipēdu, kā
arī iegūt enerģiju no gaisa un ūdens. Ikvienam
bija iespēja iekāpt SIEMENS ražotajā elektormobīlī un iepazīties ar tā darbības principiem,
kā arī ar mazu sensoru palīdzību noteikt, no
kāda materiāla ražots viņu apģērbs vai uz kuras ķermeņa daļas sensors piestiprināts.
Nedēļas dienas ritēja aktīvā mācību procesā, bet pēcpusdienas tika veltītas kultūras
aktivitātēm, „meklējot bagātības” Minhenes
vecpilsētā, Zalcburgā un Noušvānšteinas (Neuschwanstein) pasakainajā pilī, kurā uzņemta
filma triloģijai par Nībelungu gredzenu. Pils ar
savu bagātību, greznajiem rotājumiem un karaļa neparastajiem jaunievedumiem patiešām
aizrāva un fascinēja.
Kā jau parasti, šķiršanās brīdī jaunieši bija
tik ļoti sadraudzējušies, ka nevēlējās braukt
mājās. Vislielākais ieguvums no šāda veida
projektiem, jauniešuprāt, ir komunikācija ar
vienaudžiem, izmantojot svešvalodu zināšanas reālās dzīves situācijās. Kopīgā mācīšanās
ir viena no labākajām iespējām attīstīt savas
kompetences, kas vēlāk dzīvē noderēs.
Nākamā dalībvalstu tikšanās būs martā,
kad visi dosies uz Itālijas pilsētu Bari.
Inga Savicka,
Projekta koordinatore Smiltenes vidusskolā

Atskatoties uz padarīto
Smiltenes Mākslas skolā
Spraigi un radoši Smiltenes Mākslas skolā aizrit ik
viena šā gada pēdējā mēneša
diena. Pedagogu vadībā audzēkņi gatavojas svarīgam
notikumam: 2016./2017. māc.
g. I pusgada mācību darbu
skatei – izstādei. Izstāde tiks
atklāta 14. decembrī un būs
aplūkojama tikai vienu nedēļu
– līdz 20. decembrim no plkst.
13:00 līdz 19:30. Ar šiem darbiem Ziemassvētkos audzēkņi
vēlas iepriecināt un pārsteigt sev tuvos un
mīļos cilvēkus.
Izstādi apmeklēt tiek aicināti ne tikai audzēkņu vecāki un draugi, bet arī visi interesenti un tie bērni ar saviem vecākiem, kas tikai
vēl plāno mācīties mūsu skolā.
Pirmais mācību pusgads tūlīt būs noslēdzies un, atskatoties uz padarīto, mums patiesi
ir ar ko lepoties. Tie ir gan audzēkņu paveiktie
darbi dažādos mācību priekšmetos, gan darbi,
kas izdarīti ārpus mācību uzdevumiem.
Katru gadu audzēkņi piedalās dažādos
vizuālās mākslas konkursos. Esam jau saņēmuši vairākus iepriecinošus rezultātus. Valsts
policijas Vidzemes reģiona rīkotajā konkursā
„Mans sapņu velosipēds” atzinības ieguvuši
Markuss Sirmais, Nils Šmagris Bondars un
Rēzija Alksne. Latvijas mākslas skolu audzēkņu grafikas darbu konkursā „Siguldas līnija”
atzinību ieguvusi mūsu mākslas skolas studijas audzēkne Magdalēna Vintere. Savukārt,

Aizputes Mākslas skolas un
Mārtiņa Freimaņa fonda rīkotajā konkursā „Dziesma” mūsu
skolas audzēkne Una Gaine ar
darbu „Putni” ieguvusi 1. vietu, bet Elīza Zeiļuka ar darbu
„Mākoņkalns” – 3. vietu.
Zīmējumi un gleznojumi
tiek regulāri sūtīti uz dažādiem
vizuālās mākslas konkursiem,
tādēļ ir cerība sagaidīt vēl daudzas iepriecinošas atbildes.
Viens no svarīgākajiem,
Latvijas izglītības iestāžu profesionālās ievirzes
izglītības mākslas un dizaina jomas programmu audzēkņu Valsts konkurss, vēl tikai priekšā,
tādēļ arī tam jāsāk nopietni gatavoties.
Mēs esam iepriecināti un lepojamies arī
par mūsu iepriekšējā gada skolas absolventes
Stellas Otes grafikā veidotā kalendāra „Uguns
Gaiļa gads” realizāciju dzīvē. Šis ir Stellas
diplomdarbs, kuru ir veiksmīgi izdevies tiražēt, pateicoties Smiltenes novada domes atbalstam. Tas pierāda, ka izlolotai un skaistai
iecerei nav jāpaliek tikai ideju līmenī.
Smiltenes pilsētas bibliotēkā visu decembri ir iespējams apskatīties visu mūsu iepriekšējā gada absolventu tekstilmākslas darbus.
Tāpat, atbalstot akciju „Balta, balta mana
sirds”, kas parasti notiek 1. junijā, mūsu skolas
2. kursa audzēkņi un skolotāja Džinita jau ir
pasteigušies un izvirpojuši brīnišķīgus svečturīšus.
Astrīda Ķemere
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Iespaidu čemodāna atvēršanas
svētki: 4. sērija – Itālija
(Erasmus+ projekta vizīte)
No 7. līdz 11. novembrim
Grundzāles pamatskolas skolotājas Dace Kalniņa un Jana Melbārde Erasmus+ projekta „Spēles – tilts starp trim paaudzēm”
ietvaros devās īsa laika mācību
vizītē uz Romu Itālijā un atbrauca ar pilniem koferiem iespaidu,
zināšanu, emociju un izjūtu.
Vispirms tā atkal bija atkalredzēšanās ar projekta partneriem no
pārējām 7 valstīm. Nu jau var teikt,
ka mēs esam kļuvuši par lielu ģimeni, jo zinām cits par citu pietiekami
daudz, lai justu līdzi dažādos dzīves
brīžos.
Kā projektā paredzēts mobilitātē vienmēr
kāds laiks veltīts, lai katra valsts prezentētu padarīto. Šajā reizē stāstījām par aptaujas rezultātiem un interviju ar vecvecākiem. Pārsteidzoši
bija secināt, ka mēs tomēr esam tik līdzīgi: visur vecvecāki rotaļlietas lielākoties izgatavoja
paši, viņiem nebija garlaicīgi, jo vienmēr varēja atrast kādu nodarbošanos, kas galvenokārt
bija laukā, nevis iekštelpās. Minot populārākās spēles, visi kā viens topa augšgalā minēja
paslēpes, ķerenes, klasītes, tautasbumbu, iekšā – cirku, kārtis, domino vai lomu spēles. Un
dažkārt nonācām pie atziņas, ka tas, kas mums
pašiem likās nacionāls, tikai mums raksturīgs,
ir tipisks arī pārējām Eiropas tautām.
„Scoula Instituto Comprensivo VIA Santi
Savarino” ir projekta partnerskola, kurā no 1.
līdz 6. klasei vairākās ēkās mācās ap 1600 skolēniem. Kā jau itāļiem raksturīgi, mūs sagaidīja
ar skaļām ovācijām un milzīgu prieku (jāatzīst,
ka atturīgajiem ziemeļniekiem tas likās pārāk
skaļi), ar milzīgu patriotismu skolēni izpildīja
savas valsts himnu un klausījās Romas policijas orķestrī. Protams, arī pašvaldības pārstāvji sveica projekta partnerus un atzina, ka tilts
starp 3 paaudzēm ir svarīgs un nepieciešams
kā saikne starp pagātni, tagadni un nākotni.
Apmeklējot klases, pie sienām daudz vizuālo materiālu, soli nav izkārtoti frontāli, katra klase digitāli aprīkota. Prieks redzēt iekļaujošo izglītību darbībā – bērni ar speciālajām
vajadzībām ir kopā ar pārējiem, arī uzstājoties.
(P.S. Katram tādam bērnam ir skolotāja asistents, kas viņu neuzkrītoši uzmana.) Nelielajā koncertiņā piedalās visa klase, un neviens
neiespringst uz perfektumu, bet svarīgākais ir
process. Pārsteidza tas, 1) ka bērniem skolas
somas ir kā uz ratiņiem stumjamā rokas bagāža, 2) pusdienas skolēni ēd no vienreizējiem
traukiem un tik skaļi, ka pat pie blakus galdiņa
lāga nedzird, ko runā; 3) pirmsskolā bērniem ir
rozā un zili halātiņi un viņi neguļ pusdienlaiku,
lai gan pavada dārziņā visu dienu.
Tā kā projekts skar 3 paaudžu sadarbības

jautājumu, tad apmeklējām ar senioru „klubu”
– vietu, kur viņi sanāk kopā, rīko tikšanās un
kopīgi interesanti pavada laiku. Te mums tika
sniegts folkloras grupas koncerts, kas aizrāva
ne tikai ārzemniekus, bet arī vietējos itāļu pensionārus. Dejas straujas un uzvelkošas. Paši
itāļi – uzpucējušies, sparīgi, viesmīlīgi.
Vesela stāsta vērta ir itāļu virtuve. Nav
ēdienreizes bez pastas, lazaņjas vai picas, uzkodās vītinātā gaļa, siers un zaļie salāti, desertā
tiramisū kūka. Ne velti uz Latviju tika atvesti
„mūžīgie suvenīri uz vaigiem”, jo nekad jau nevarēja saprast, vai tas ir pēdējais ēdiens vai būs
vēl kāds. Tikai mums kā cilvēkiem, kas pieraduši apēst visu, kas uzlikts uz šķīvja, dažreiz tā
likās kā nevajadzīga produktu izšķiešana.
Un, protams, vēstures, mākslas un kultūras pieminekļi. Uz katra soļa atplestu muti, atgāztu galvu un apbrīnas izsaucieniem vērojām
Kolizeju, Trevi skulptūru, Romas forumu, Vatikāna muzeju, Sv. Pētera katedrāli un vēl neskaitāmus apskates objektus. Uz katra soļa pa
vēsturiskai liecībai par Romas varenumu, kas
par spīti kariem vai zemestrīcēm, vēl saglabājušās līdz mūsdienām tādā pat veidolā. Neaprakstāmas izjūtas, kas jāpiedzīvo katram.
Daži ikdienas novērojumi. Pa Romu cilvēki pārvietojas vai nu ar metro vai ar ļoti
mazām mašīnām, lielākoties divdurvju, kuras
turklāt var noparkot ne tikai paralēli ielai. Sen
tādās nebija braukts, bet skolotāji Romā tikai
ar tādām vien pārvietojas, jo metro Romā, it
sevišķi rīta un vakara stundās, ir tik pārpildīts,
ka teiciens „justies kā siļķei mucā” ir ļoti maigi
teikts. Arī mēs vienu tādu rītu piedzīvojām, ar
to mums arī pietika.
Nākamie projektā darāmie darbi ir 10 Latvijai raksturīgu tradicionālo spēļu vai aktivitāšu izvēle, aprakstīšana, izspēlēšana un nofilmēšana, kas būs daļa no „Eiropas tradicionālo
spēļu grāmatas”, ko veidos visas 8 projekta
dalībvalstis kopā.
Dace Kalniņa,
Projekta koordinatore Grundzāles pamatskolā

Smiltenes tehnikumā
sākusies ziemas uzņemšana
Esi vecumā no 17 līdz 29 gadiem un vēlies gada laikā apgūt darba tirgū pieprasīto
pavāra profesiju? Nāc uz Smiltenes tehnikumu! Tikko sākusies uzņemšana Jauniešu
garantijas programmā.
Audzēkņiem nodrošinām daudzveidīgus
karjeras atbalsta pasākumus un nepieciešamos
mācību līdzekļus. Kvalifikācijas prakses laikā
apmaksājam ceļa/naktsmītnes izdevumus (līdz
71 euro). Stipendija – 115 euro mēnesī, dzīve
dienesta viesnīcā – bez maksas. Dokumentu
iesniegšana: līdz 2017. gada 17. februārim.
Mācību sākums – 2017. gada 20. februārī.
Tu vari:
• būt reģistrējies Nodarbinātības valsts
aģentūrā (NVA) kā darba meklētājs vai
bezdarbnieks un vienlaikus saņemt bezdarbnieka pabalstu;

• vienlaikus būt nodarbināts, tajā skaitā
pašnodarbinātais, vai atrasties bērna kopšanas atvaļinājumā, ja vari to savienot ar
mācībām Jauniešu garantijā;
• vienlaikus mācīties vakarskolā, iegūt vidējo izglītību tālmācībā vai studēt nepilna
laika studiju programmās.
Kontaktinformācija:
Tālrunis: 64707654; 26160229;
26112312
e-pasts: smiltenestehnikums@gmail.com
Vairāk par ziemas uzņemšanu Smiltenes tehnikumā lasiet – www.smiltenestehnikums.lv
Papildus informācija par
Jauniešu Garantijas projektu:
www.viaa.gov.lv/jauniešugarantija

2016. gada 16. decembris

Konkursā izvēlēti seši Smiltenes
novada jaunieši dalībai mācību
apmaiņas programmā ASV
12. decembrī Smiltenes novada domes
priekšsēdētājs Gints Kukainis tikās ar 40 Smiltenes novada izglītības iestāžu audzēkņiem,
lai paziņotu tos sešu jauniešu vārdus, kuriem
pašvaldība 2017. gada pavasarī apmaksās divu
nedēļu mācību apmaiņas braucienu uz ASV
pilsētu Čikāgu.
Jau informējam, ka, lai noteiktu sešus
skolēnus, kuriem 2017. gada martā tiks dota
iespēja braukt uz ASV pilsētu Čikāgu, Smiltenes novada dome no 16. novembra līdz 5.
decembrim izsludināja skolēnu atlases konkursu dalībai mācību apmaiņas programmā
ASV. Konkursā piedalīties aicināja Smiltenes
novada izglītības iestāžu 7. – 9. un
10. – 12. klašu skolēnus. Lai pieteiktos konkursā, jauniešiem bija
jāiesniedz argumentēta motivācijas
vēstule par to, kāpēc tieši viņš(-a)
konkursa komisijai būtu jāizvēlas
skolēnu apmaiņas grupā, jāsagatavo
vecāku atbalsta vēstule, jāiesniedz
2015./2016. m.g. liecības kopija un
skolas rekomendācija.
Smiltenes novada dome kopumā saņēma 40 skolēnu pieteikumus (20 pieteikumi tika saņemti no 7. līdz 9. klašu skolēniem un 20 pieteikumi no 10. līdz 12. klašu
skolēniem). Skolēnu pieteikumus iesniedza
Bilskas, Blomes Variņu, Palsmanes un Grundzāles pamatskolas un Smiltenes vidusskolas audzēkņi. Par konkursa uzvarētājiem ar
augstāko vērtējumu jeb iegūtiem punktiem
7. – 9. klašu grupā tika izvēlēta Monta Jurģe
(Palsmanes pamatskolas 8. klase), Anete Mālkalne (Smiltenes vidusskolas 9. klase), Ieva
Linda Ābola (Smiltenes vidusskolas 9. klase),
savukārt 10. – 12. klašu grupā Anžela Halilova
(Smiltenes vidusskolas 10. klase), Elizabete
Kokarēviča (Smiltenes vidusskolas 11. klase)
un Elīna Skopāne (Smiltenes vidusskolas 11.
klase).
Konkurss notika divās kārtās. Pirmajā
kārtā konkursa komisija vērtēja pretendentu
iesniegto dokumentāciju – motivācijas vēstuli (motivācijas vēstules atbilstību un noformējumu, jauniešu prasmes sevi raksturot un
prezentēt, argumentāciju jeb pamatotumu,
kāpēc jaunietis vēlas doties skolēnu apmaiņas braucienā uz ASV), mācību rezultātus
(angļu valodas atzīme un vidējā atzīme liecībā), jauniešu sabiedriskās aktivitātes, iepriekšējo pieredzi skolēnu apmaiņas projektos.
Uz otro kārtu – atlases pārrunām tikai aici-

nāti 15 jaunieši (7. – 9. klašu grupā tie bija
7, 10. – 12. klašu grupā 8 jaunieši), kuri ieguva augstāko vērtējumu pēc pirmās kārtas
izvērtēšanas kritērijiem. Atlases intervijās
konkursa komisija vērtēja jauniešu angļu valodas zināšanas, latviešu tradīciju pārzināšanu, komunikācijas prasmes, psiholoģisko noturību stresa situācijās, argumentācijas spējas.
Jauniešu pieteikumus vērtēja konkursa izvērtēšanas komisija: Gints Kukainis, Smiltenes
novada domes priekšsēdētājs, Gunta Grigore,
Izglītības pārvaldes vadītāja, Aurika Zīvere,
Smiltenes novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja,
Marita Mūze, Sabiedrisko attiecību speciā-

liste. Atlases pārrunās konkursa komisijas sastāvā papildus tika pieaicināta Inese Rieksta,
Smiltenes novada Izglītības pārvaldes psiholoģe un Tigna Podniece, Palsmanes pagasta
pārvaldes vadītāja un Palsmanes pamatskolas
angļu valodas skolotāja.
Skolēnu mācību apmaiņas brauciena uz
ASV mērķis ir veicināt jauniešos savas identitātes apzināšanos, piederību savai tautai, Latvijas valstij, sekmēt jauniešu prasmes izprast
dažādas kultūrvides globalizācijas kontekstā.
Brauciens tiek organizēs sadarbībā ar biedrību
„The Gray Cardinal Foundation” (ASV). Plānots, ka jaunieši uz ASV pilsētu Čikāgu varētu
doties 2017. gada pavasarī. Sešu jauniešu un
divu skolotāju braucienu apmaksās Smiltenes
novada pašvaldība, savukārt biedrība nodrošinās uzņemšanu viesģimenēs.
Visiem jauniešiem, kas piedalījās konkursā, Smiltenes novada dome dāvināja nozīmītes
ar novada ģerboni, kā arī ekskursiju uz AHHA
centru Igaunijā 2017. gada janvārī. Smiltenes
novada skolēnu atlases konkursu dalībai mācību apmaiņas programmā ASV organizēja
Smiltenes novada dome un Smiltenes novada
Izglītības pārvalde.
Informāciju sagatavoja,
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Robotikas pamati ar Milo palīdzību
Smiltenes vidusskolas Rīgas ielas 16c
datorkabinetā otrdienu pēcpusdienās valda
liels azarts. Notiek robotikas pulciņa nodarbības. Tajās piedalās mūsu pirmsskolēni –
sešgadnieki un trešo klašu skolēni. Kādēļ
tieši šie bērni? Atbilde pavisam vienkārša
– šī vecuma bērniem nenotiek datorikas nodarbības.
Latvijā datorikas programmu aprobācijas
pilotprojektu turpina 153 skolas, tai skaitā arī
Smiltenes vidusskola. Šajā mācību gadā jauno
priekšmetu fakultatīvi apgūst Rīgas ielas 1., 2.
un 4. klases skolēni. Projekta mērķs ir agrīnāka digitālās kompetences attīstība, kā rezultātā
skolēns ne tikai prastu izmantot dažādas programmas, bet arī saprastu, kā tās rodas, un pats
spētu izveidot vienkāršas lietotnes.
Ar Smiltenes domes finansiālu atbalstu
skola ir iegādājusies 9 LEGO WeDo 2.0 komplektus. Tajos ietilpst 280 būvējamas detaļas,
motoriņš un 3 sensori. Ar katru konstruktoru
iespējams darboties pārī, tā mācoties sadarbības un uzticēšanās prasmes.
LEGO WeDo 2.0 izglītojošais konstruktors ļauj apgūt robotikas pamatus. Skolēni
iemācās konstruēt, programmēt, kontrolēt
robotus, kas veic automatizētus uzdevumus.

LEGO roboti ir koši, atraktīvi un, atšķirībā no
„parastas programmēšanas”, ļauj nodarboties
gan ar prātu, gan arī ar rokām. LEGO programmēšanas valoda ir salīdzinoši vienkārša
un programmēšana notiek tāpat kā reālajā pasaulē „liekot programmu klucīšus”. Tāpēc tā
skolēniem viegli apgūstama. Robotikas pulciņa bērni patstāvīgi lasa un izpilda grafiskus
konstruēšanas noteikumus. Kad iecerētais robotiņš no Lego detaļām uztaisīts, ir laiks rakstīt programmu noteiktu darbību veikšanai. Šis
process ir labi jāizprot, tādēļ ne vienmēr robotiņš dodas iedomātajā trajektorijā vai izpilda
iecerētās darbības. Šajās nodarbībās bērni mācās strādāt pārī un uzņemties atbildību kopīgi.
Reizēm tas neizdodas, rodas vēlme vainot otru
kļūmīgā rīcībā. Robotikas nodarbības veido
bērnu emocionālo noturību, attieksmi pret komandas biedriem, sadarbības un komunikācijas prasmes „krīzes” situācijās.
Līdz mācību gada beigām mazie konstruktori pratīs daudz vairāk un varēs palīdzēt
citiem ieinteresētiem rotaļu biedriem uzsākt
tik interesanto izglītošanās procesu.
Vita Leite,
Smiltenes vidusskolas datorikas un
robotikas skolotāja
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Smiltenes novada Domes Vēstis
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„Pāri domām, pāri skaņām...”
17. novembrī Smiltenes jauktais koris
„Vidzemīte” ar koncertu „Pāri domām,
pāri skaņām...” pilsētas kultūras namā nosvinēja 35 gadu jubileju. Labs iemesls, lai
uz brīdi apstātos, atcerētos skaistākos kopā
pavadītos brīžus un padomātu par jauniem
izaicinājumiem...
„Vidzemīte” dibināta kā padomju saimniecības „Vidzeme” pašdarbības kolektīvs.
Pirmajos gados kolektīva mēģinājumi notika
ciema padomes ēkā Vidzemē. „Korī dziedāja arī saimniecības direktore Lilija Plūme ar
kungu. Kolektīvā valdīja dzelžaina disciplīna
– ja kāds neieradās uz mēģinājumu, tam nākamajā dienā „ar paskaidrojumu zobos” nācās
iet „uz paklāja.” Katru gadu, vērtējot padomju
saimniecības, ņēma vērā arī kolhoznieku dalību un panākumus pašdarbībā. Tāpēc tiem,
kam zilonis ausis pavisam nebija nobradājis,
gandrīz vai piespiedu kārtā vajadzēja dziedāt.
Gan slaucējām, gan traktoristiem, gan grāmatvežiem, gan šoferiem... Mobilizēti tika visi,”
atmiņās dalās Andris Karlivāns, viens no „Vidzemītes” visu laiku spožākajiem otrajiem basiem, kuru nesekmīgi pie sevis mēģinājis pārvilināt ne viens vien pašdarbības kolektīvs.
Ar savu sargeņģeli
Taču laiki mainījās un korī palika tie, kuriem no sirds patika dziedāt un kuriem „Vidzemīte” bija kļuvusi par otru ģimeni. Tā par
kori saka arī abas diriģentes, ilggadējās Smiltenes mūzikas skolas vokālās pedagoģes –
Dzidra Jēkabsone un Baiba Žēbina. Dzidra
Jēkabsone sadarbību ar „Vidzemīti” sāka kā
kormeistare. „Kad kora pirmais diriģents Tālis Veismanis mani uzaicināja, sirds jau gan
mazliet trīcēja,” ar smaidu atceras skolotāja.
„Jaunībā biju izmēģinājusi, ko tas nozīmē.
Zināju – viegli nebūs, bet pamazām sākām
strādāt. Tad vienā brīdī situācija strauji mainījās. Tālim bija citi plāni, un koris pēc XX
Vispārējo latviešu dziesmu un X Deju svētku
koncerta mani vienbalsīgi ievēlēja par diriģenti. Ātri vien sapratu – lai kaut ko sasniegtu,
ar vienu diriģentu ir par maz, tāpēc aicināju
talkā kolēģi Baibu. Pa šiem gadiem esam labi
sastrādājušās. Cenšamies gan viena otru, gan
katru koristu pieņemt tādu, kāds viņš ir. Strādāt ar pieaugušajiem ir daudz grūtāk nekā ar
bērniem, jo viņi vairāk ieciklējas sevī,” atzīst
diriģente. „To var arī saprast – daudzi uz mēģinājumu atnāk pa taisno no darba, noguruši. Taču vislielākais gandarījums ir par to, ka
koris aug un attīstās. Ar labiem panākumiem
esam piedalījušies visos dziesmu un deju svētkos. Skatēs lielākoties saņemti pirmās pakāpes
diplomi. Smiltenē bijām vieni no pirmajiem,
kas sāka dziedāt baznīcā. Jau tad, kad tas vēl
nebija modē un draudēja ar represijām. Mūs
tās, par laimi, neskāra, jo cilvēki jau pamazām
sāka saprast, cik tas ļoti vajadzīgs. Pirmajos
koncertos arī pašiem dziedātājiem no tās īpašās auras, kas ir baznīcā un garīgajās dziesmās,
acīs riesās asaras. Līdz pat šim brīdim neviens
no koristiem nekad nav bijis jāpierunā dziedāt
garīgo repertuāru. Izdziedāta lūgšana – tas ir
spēks no augšienes.” Abas diriģintes ir pārliecinātas – „Vidzemītei” ir savs sargeņģelis. Visas kora lielākās jubilejas atzīmētas ne vien ar
koncertu kultūras centrā, bet arī baznīcā. Šoreiz koncerts Smiltenes evaņģēliski luteriskajā
baznīcā notiks 17. decembrī plkst. 16.
Neviens nepiederam tikai sev pašam
Koris kopā piedzīvojis arī grūtus laikus.
Padomju saimniecības pastāvēšanas pēdējos
gados, kad mēģinājuma telpas savā varā pamazām pārņēma laika zobs, dziedāts pat mēteļos. Tā, ka redzama elpa. Dziedātāji joprojām
ir pateicīgi Smiltenes bijušās 1. pamatskolas
direktorei Ļubova Ņikiforovai par to, ka viņa,
kad koris palika bez pastāvīgas mājvietas, divus gadus mēģinājumiem uzticēja savas skolas zāli, neprasot par to ne mazāko atlīdzību.

Toreiz koristi uz visiem
pasākumiem brauca par
saviem personīgajiem līdzekļiem. Tostarp arī uz Ziemeļu
un Baltijas valstu dziesmusvētkiem. „2002.
gadā rakstījām iesniegumu Smiltenes novada
domes priekšsēdētājam ar lūgumu kori pieņemt kultūras centra paspārnē,” stāsta Dzidra
Jēkabsone. „No tā brīža korim sākās labāki
laiki.” Arī diriģentei pēc vairāk nekā divdesmit gadiem izmaksāja pirmo algu. „Taču tas
pilnīgi noteikti nav tikai algas darbs, bet vairāk – sirds un gara darbs, no kura nevar atiet
ne dienu, ne nakti,” atzīst Dzidra Jēkabsone.
„Kā saka diriģents Māris Sirmais: „Korī nevar
būt egoists.” Arī vienā no evaņģēlijiem lasām:
„Mēs neviens nepiederam sev pašam.” Tas,
protams, domāts kā garīgais teksts, bet uzskatu, ka tas pats attiecas arī uz sadzīvi un uz
mums uzticēto darbu.”
„„Vidzemīte” ir nākamā, pie kuras kavējas gandrīz visas manas domas ārpus darba,”
saka arī diriģente Baiba Žēbina. „No mūsu
ģimenes korī esam iesaistīti pieci cilvēki. Savukārt pārējie radinieki zina: koncertu dienās
jebkādi citi pasākumi jāatceļ.”
Katarse un veselums, kurā svarīgs ikviens
Jubilejas koncerta programmu veidoja
korim īpašās dziesmas – daudzveidīgas gan
skanējuma, gan izpildījuma ziņā. Madaras
Kalniņas daudzkrāsainās tautasdziesmu apdares. Ingas Sīmanes vijoles vitālais stāstījums.
Ritmu un tembru daudzveidība Pētera Vilka
basģitāras spēlē. Īpašā noskaņa, kas koncertā
ienāca Zaigas Petrovskas sintezatora izpildījumā. Emocionāli piesātināto Raimonda Tigula dziesmu „Lec, saulīte!” papildināja Egijas
Abarovičas un Reiņa Rešetina profesionālā
saspēle laikmetīgajā dejā. Tas viss kopā arī palīdzēja veidot to netveramo un vārdos neizsakāmo pasauli – pāri domām, pāri skaņām...
Skaistākais kompliments, ko diriģentes saņēmušas pēc koncerta – „Vidzemīti” ir
bauda gan klausīties, gan skatīties. „Taču tas
ir ārkārtīgi liels darbs – dabūt laukā no cilvēkiem statiskumu, panākt to īpašo mirdzumu
viņu acīs,” atzīst diriģentes. „Paldies ikvienam
koristam, kurš savu iespēju robežās apmeklēja
mēģinājumus un bija gatavs ieguldīt lielāku
darbu nekā ikdienas mēģinājumos. Tāpat pateicamies ikvienam, kurš ar savām idejām un
darbu palīdzēja pasākuma organizēšanā. Īpaši
jau kora prezidentei Ingai Štrālei un fotogrāfei
Ingai Zaļkalnei, kura atlasīja fotogrāfijas no
skaistākajiem kopā piedzīvotajiem brīžiem.
Koris – tas ir veselums, kurā ārkārtīgi
svarīgs ikviens dziedātājs. Ja gribi salikt rokas lūgšanā, bet tev viena pirksta nav, tad viņa
nav...”

„Brīdis, kad pēkšņi rodas „saslēgums” starp balsīm – man tā ir katarse,” saka Dzidra Jēkabsone. „To panākt visgrūtāk.” „Arī koncertu sajūta,
šie mirdzošie, uz tevi koncentrētie
dziedātāju skatieni un prieks, par to, ka
skan daudz labāk nekā mēģinājumā – tas
sagādā vislielāko gandarījumu un dod spēku
strādāt turpmāk,” papildina Baiba Žēbina. „Un
vēl, protams, ir liels prieks, redzot, kā cilvēki
dziedot pārmainās. Reizēm atnāk pavisam noguruši, īgni un kašķīgi, bet mājas aiziet smaidīgi, pabijuši citās domās un pasaulē. ”
„Par to jau aizvien vairāk runā arī presē –
mūzika dziedina gan fiziski, gan garīgi. Liela
nozīme ir arī elpošanas vingrinājumiem. Citi
iet uz jogu, mēs – uz kori,” smaida Dzidra Jēkabsone.
„Lielā labestība, kas staro no šā kolektīva,
un apziņa, ka šeit vienmēr esmu ļoti gaidīta, arī
ir tā, kas mani visvairāk motivē sadarboties ar
„Vidzemīti”. Kaut nu jau vairākus gadus vairs
nedzīvoju Smiltenē,” atzīst daudzsološā komponiste un mūzikas pedagoģe Madara Kalniņa. Viņa, dziedot „Vidzemītē”, piedzīvojusi
pirmos dziesmusvētkus. „Tas, ka man ir bijusi
iespēja pašai dziedāt jauktajā korī, viennozīmīgi ietekmējis arī radošo procesu.” Tagad
koris ar nepacietību gaida katru komponistes
tautasdziesmu apdari. Sadarbībā ar Madaru
izskanējušas dziesmas, kuras dziedātas gandrīz ikvienā lielākā koncertā – „Tumša nakte,
zaļa zāle”, „Div’ pļaviņas es nopļāvu”, „Kur
gaimiņa zila ausa”. Komponiste „Vidzemītei”
novēl arī turpmāk būt radošai un dziedot saglabāt acīs to īpašo mirdzumu, kas tā patīk arī
klausītājiem.
Firmas zīme – humora dzirksts
Abas diriģentes – tāpat kā koristi – atzīst, ka īpaši vienojošas korim bijušas kopīgās
ekskursijas un ārzemju braucieni, kas parasti
apvienoti ar koncertēšanu. Daudziem tie bijuši
pirmie ceļojumi ārpus Latvijas. „Katram tad
ir iespēja parādīt sevi no pavisam citas puses,
atklāt talantus, par ko citi reizēm pat nenojauš.
Šie braucieni vēl vairāk nostiprina saikni, kas
izveidojusies kopīgā darbā, dziedot,” atzīst
Dzidra Jēkabsone. Kora koncertmeistare Inga
Strazdiņa atceras, kā koristi, pilnībā atbrīvojušies no jebkādiem kompleksiem, dejojuši uz
neliela kuģīša Horvātijā. „Šis brauciens mums
ar vīru atmiņā palicis kā ļoti īpašs arī tāpēc,
ka tikko bijām apprecējušies. Tas bija mūsu
medusmēnesis. Pagājušā vasarā, desmit gadu
kāzu jubilejā kopā ar visu ģimeni aizbraucām uz Horvātiju vēlreiz, izstaigājām vietas,
kur toreiz guvām daudz skaistu emociju. Kora
ārzemju braucienos man vienmēr īpaši aizkustinoši šķituši brīži, kad koncertā kopā dziedam pēdējās dziesmas – vienu – mūsu jauno
draugu dzimtajā valodā, otru – latviešu. Pirms
tam viens otram izsūtam notis, lai visi var iemācīties.
Agrāk ceļojumos bija arī jauka tradīcija –
izlozēt, kurš kuram būs tas īpašais cilvēks, par

kuru viņš ceļojuma laikā nemanāmi rūpēsies.
Braucot mājās, bija liela jautrība, kad sākām
minēt, kurš tad kuram bijis viņa slepenais
draudziņš.”
„Esam bijuši Ungārijā, Slovākijā, Čehijā,
Norvēģijā, Lietuvā, Igaunijā un Itālijā,” stāsta
kora prezidente Inga Štrāle. „Katrs brauciens
bijis ar kaut ko īpašs, no katra palicis tik daudz
jauku atmiņu – gan par iepazītajiem kolektīviem, gan par visām šīm valstīm un to kultūru.
Mums ir bijusi iespēja uzstāties Svētā Matiaša
katedrālē Budapeštā, kur nemaz tā kuram katram neļauj dziedāt.” Kora prezidente nav tikai
goda tituls. Aiz tā slēpjas daudz neatlaidīga
darba. Piemēram, izstrādāt ekskursiju maršrutus un ar tiem iepazīstināt visu kolektīvu. Garākos ceļojumos izplānot – kurš kuram sēdēs
blakus vai kurš ar kuru kopā nakšņos. „Tā nemaz nav joka lieta,” ar viņai raksturīgo humoru
smejas Inga, kurai bieži jāuzņemas arī tāda kā
vidutājas loma starp kori un diriģentēm. Taču
tas nepavisam nenozīmē, ka „Vidzemītē” nav
diskusiju. Gluži pretēji – ikviens nopietnāks
lēmums tiek apspriests ar visiem. „Iespējams,
tas ir viens no kora veiksmes stāsta galvenajiem stūrakmeņiem,” domā koncertmeistare
Inga Strazdiņa. „Tāpat kā vienmēr ar milzīgu
gandarījumu esmu skatījusies, kā koris prot
sasparoties un no labākās puses sevi parādīt
koncertos un skatēs. Un vēl man „Vidzemīte”
vienmēr asociēsies ar humora dzirksti, kas valda ne vien izbraukumos, bet arī mēģinājumos.
Tā spēj izkliedēt pat vistumšākos mākoņus.”
Pakavi uz pēdām
Andris Karlivāns atceras, kā kora meitenes kādam kolēģim, kas pēc saviesīgās pasēdēšanas Horvātijā aizmidzis ātrāk par citiem,
ar lūpu krāsām sazīmējušas uz pēdām pakavus. Kādā citā ārzemju braucienā Andrim istabiņas pārinieks gadījies nelabojams krācējs.
Nelīdzējusi ne lūpu čāpstināšana, ne šmakstināšana, ne svilpošana. Beigās kāds ierosinājis
šim iespiest mutē nedaudz zobu pastas. Rezultātā – pūšot laukā gaisu, no mutes sākuši velties milzīgi burbuļi...
Andris ir liels dziedātājs jau no bērnības.
Tāpat kā viņa tēvs un vecaistēvs, kurš, būdams
drēbnieks, šujot bieži dziedājis: „Skroders sēd
uz akas, lāpa savu fraku. Mīļā meitiņ garām
iet, grib tam ūden’ virsū liet!” Un Andris vilcis līdzi. Jaunībā dziedājis Smiltenes vīru korī
„Dziedonis” un SIA „8CBR” korī. „Vidzemītē” rupjās balss dēļ iesaukts par Rupekli. Ilggadējais dziedātājs savu cienījamo gadu dēļ
kolektīvam nolēmis teikt ardievas, vēlot korim
cītīgi gatavoties dziesmusvētkiem, veiksmi
Eiropas koru olimpiādē un vairāk jaunu „rupekļu”. Daudz jauniešu ir ikviena kora sapnis,
un šis vēlējums jubilejas koncertā izskanēja
visbiežāk.
Kora dziedāšanas sezona parasti sākas ar
kopīgu zupas vārīšanu pļaviņā pie Cērtenes
pilskalna.
Ingai Strazdiņai atmiņā spilgti palikušas
Jāzepa Vītola Mūzikas dienas Gaujienā. Tajās
koris vienmēr piedalījies un mājās braucis visu
ceļu dziedādams. „Rīgas 800 gadu jubilejas
pasākuma laikā tā sāka gāzt lietus, ka meitenes uz skatuves gan kāpa tautiskajos brunčos,
bet – gumijniekiem kājās... Slapjš izņēmums –
tās, kurām vajadzēja stāvēt pirmajā rindā...
„Vidzemīte” allaž bijusi atvērta jaunām
radošām iecerēm. Aizvadītā gada rudenī īsts
izaicinājums koristiem bija iesaistīšanās Māra
Druvas uzvedumā „Neaizbrauksim! Paliksim!
Nesadegsim!”
Uz Mežaparka estrādi – ar navigāciju
Īpašām emocijām piesātināta korim vienmēr bijusi piedalīšanās dziesmusvētkos. „Tās
izjūtas, kad stāvi starp daudziem tūkstošiem
koristu un, dziedot „Gaisma pili”, esi vienā elpā
ar visiem – patiesībā nemaz nav izsakāmas
Turpinājums 10. lpp.
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vārdos. Tas ir kaut kas tik liels un spēcīgs,
ko novēlu piedzīvot ikvienam. Šādi un tāpat
citi emocionāli piesātinātie brīži arī ir tie, kas
neļauj aiziet no kora tad, kad varbūt iestājies
zināms pagurums,” atzīst Inga Zaļkalne, kura
„Vidzemītē” dzied no 1995. gada. Viņai no kuriozajiem gadījumiem visvairāk palicis atmiņā
tas, kā pirms kāda dziesmusvētku lielā koncerta aizkavējušies pie Andra Karlivāna meitas,
kura kori šādās reizēs vienmēr ļoti laipni uzņēmusi savās mājās Daugavas krastā. Rezultātā
– iekļuvuši sastrēgumā un vienā brīdī sapratuši – ja nerīkosies radikālāk, līdz Mežaparkam
laikā netiks. Visi, kas spējuši paskriet, lēkuši
no autubusa laukā. Viens no kora puišiem ar
telefonā ieslēgtu navigāciju joņojis pa priekšu
un meitenes, gaisā saceltiem brunčiem, skrējušas pakaļ. Brīžiem neviens nezinājis, kur atrodas – skrējuši pa visādām meža takām un celi-

ņiem, cauri brikšņiem, bet sarkaniem vaigiem
un aizelsušies pēdējā brīdī paspējuši... Tie, kas
braukuši ar autobusu, koncerta pirmajā daļā uz
estrādes netikuši, jo nokavējuši.
„Patiesībā jau aiz katras kora bildes ir
kāds stāsts,” stāsta Inga Zaļkalne. „Par to, kā
meitenes pēc dziesmusvētku balles Ķīpsalā
lika uz sejas gurķu maskas. Kā, ciemojoties
Preiļos, gandrīz pazaudējām vienu kora puisi. Cik pēc tam bijām laimīgi, ka viss beidzās
labi... Varam būt lepni, ka mums ir pašiem
sava prezidente, kas vajadzības gadījumā prot
gan stingru vārdu pateikt, gan iziet no situācijas ar kādu labu joku.
Reizēm jau ikdienā gadās arī pa rūgtumiņam, bet tie ātri aizmirstas. Kad koncertos
atkal stāvam plecu pie pleca cits citam blakus
vai sadevušies rokās. Kā jubilejā dziedot „Buramdziesmiņu”. Šādos brīžos visas mielītes
aiziet kā putekļi pa gaisu. Ja arī kādreiz kā-

Par Atzinības krusta kavalieri
iecelta Ļubova Ņikiforova
18. novembrī Rīgas pilī
notika Triju Zvaigžņu ordeņa, Viestura ordeņa un Atzinības krusta svinīgā pasniegšanas ceremonija, kurā pie
valsts augstākajiem apbalvojumiem tika 58 personas,
tostarp Smiltenes Bērnu un
ģimenes atbalsta centra vadītāja Ļubova Ņikiforova.
Par pašaizliedzīgo mūža
ieguldījumu izglītības un sociālās rehabilitācijas darbā
Atzinības krusta kavaliera
apbalvojumu saņēma Smiltenes Bērnu un ģimenes atbalsta centra vadītāja Ļubova Valsts prezidents R.Vējonis pasniedz apbalvojumu Ļ.Ņikiforovai
Ņikiforova.
Valsts prezidents Raimonds Vējonis
Bērnu un ģimenes atbalsta centru Ļ. Ņikiforova vada kopš 2005. gada 1. jūlija. savu svinīgajā valsts apbalvojumu pasniegšanas
darbu Ļubova dara ar ļoti lielu mīlestību, ceremonijā pauda lepnumu, ka Latvijā ir tik
atbildību, vienmēr ir pretimnākoša, labi prot daudz cilvēku, kuri ar savu pašaizliedzīgo
strādāt komandā. Bērnu un atbalsta centrā darbu un Tēvzemes mīlestību veido Latviju
vienmēr tiek veidota atmosfēra kā ģimenē. labāku un gaišāku. Vējonis apbalvojumu saSavu bagāto dzīves pieredzi vadītāja piemēro ņēmējiem pateicās par padarīto un novēlēja
arī visā jaunajā, aktīvi piedalās dažādās akti- ar godu un lepnumu nest šo valsts atzinības
vitātēs un projektu konkursos. Bērnu centrā zīmi. Valsts prezidents klātesošos aicināja
atbalstu var saņemt ne tikai bērni, bet arī krī- ceļā uz Latvijas valsts simtgadi kopīgā darbā
zes situācijās nonākušas ģimenes, kurām tiek padarīt mūsu zemi vēl skaistāku un valsti –
sniegta palīdzība caur dažādiem labdarības vēl stiprāku.
Valsts apbalvojumus šogad saņēma visfondiem. Ģimenes centrā ir izveidota atbalsta programma māmiņām ar bērniem, bēbīšu dažādāko profesiju pārstāvji no visiem Latskola, kā arī bērnu emocionālās audzināšanas vijas reģioniem – kopumā 58 izglītības un
skoliņa vecākiem. Ar Ļ. Ņikiforovas atbalstu zinātnes, kultūras un mākslas, pašvaldību
regulāri tiek organizēti reģionālie semināri darbinieki, tautsaimnieki, lauksaimnieki un
audžuģimenēm un semināri bērnu tiesību aiz- meža nozarē strādājošie, sabiedrisko profesisardzības jomā. Saņemot apbalvojumu Ļubo- ju pārstāvji, sporta treneri, iekšlietu sistēmas
va atzina, ka ir liels prieks un pagodinājums un glābšanas dienesta darbinieki, robežsargi,
saņemt valsts augstāko apbalvojumu un viņa zemessargi un karavīri.
pateicas visiem smilteniešiem un Smiltenes
Informācijas avots: www.president.lv
novada domei par izrādīto godu, izvirzot viFoto: LETA
ņas kandidatūru ordeņa piešķiršanai.

Tautas dejas Smiltenē
bija, ir un būs!
2016./2017. m.g. sākumā aktuāls
bija jautājums par nodarbībām Smiltenes BJIIC tautas deju kolektīva „Dadzīši” dejotājiem, sakarā ar skolotājas
M. Lejas ilgstošu atveseļošanās procesu.
No augusta vidus līdz novembra beigām ar „Dadzīšiem” apņēmās darboties
Dagmāra Bārbale. Dagmāras mērķis un uzdevums bija sagatavot un aizvest dejotājus
uz deju projektu Ķīpsalā „No zobena saule
lēca”. Pateicoties vadītājai, bērnu vecāku
atbalstam un uzmanībai tas arī veiksmīgi
izdevās. Paldies!
Savukārt no decembra līdz šā mācību
gada beigām ar „Dadzīšu” 4 skolas vecu-

ma grupām strādās deju skolotāja Marita
Rieksta.
Tiem, kas pacietīgi gaida mēģinājumu sākšanos, informējam, ka tautas
deju nodarbības notiks otrdienās, sākot
no 6. decembra Smiltenes pilsētas Kultūras centra telpās:
 1. – 2. kl. grupai plkst. 13:50;
 3. – 4. kl. grupai plkst. 14:50;
 5. – 6. kl. grupai plkst. 15:50;
 7. – 8. kl. grupai plkst. 16:50.
Lai mums visiem gaišs Adventa laiks!
Inga Sīmane,
Smiltenes BJIIC direktore

2016. gada 16. decembris

dam kaut kas neiznāk tā, kā gribētos, neviens
nekad otram pēc tam to nepārmet. Mīlestība
citam pret citu ir daudz lielāka par vēlmi būt
perfektiem. Dziesma arī ikdienā dod daudz
labu emociju un paceļ spārnos. Tas palīdz „atslēgties” no ikdienas. Mēģinājumu laikā visas
rūpes un raizes aizmirstas.”
Diriģente Baiba Žēbina atceras, kā vienā
koncertā, kur „Vidzemītei” bijis jādzied Andra Sējāna dziesma „Tu kā, es kā”, viņa iznākusi kora priekšā un... sev pretī ieraudzījusi
pavisam citāda izskata vīrus, nekā mēģinājumos – visus – ar lielām, melnām ūsām... „Tā
samulsu, ka vajadzēja lielu iekšēju spēku, lai
to neizrādītu skatītājiem. Kādā citā reizē, dziedot dziesmu „Ardievu, meitenes!”, vietā, kur
jādzied par to, ka „Man tagad ķeizaram ir jāatdodas”, pēkšņi atskanēja īsts šāviens. Tā kā
mūsu vīrieši vienmēr prot sagādāt pārsteigumus. Pēc Ziemssvētku koncerta Variņos mums

parasti ir pašiem savs svētku salūts.”
Zvērinātā advokāte Inga Strāle saka:
„Man ir arī daudzi citi vaļasprieki, bet koris – tas ir kas īpašs. Nezinu, vai to maz vajag
formulēt vārdos. Tā ir daļa no manas dzīves.
Neemu pārliecināta, ka bez tās pat mācētu
dzīvot.” Inga 1985. gadā, būdama „Vidzemes”
kluba vadītāja, organizējusi kora sagaidīšanu
no XIX Vispārējiem latviešu dziesmu un deju
svētkiem. Drīz vien pēc tam tajā sākusi dziedāt
arī pati. „Šajos gados ieguldīts liels darbs, lai
„Vidzemīte” izskatītos tāda, kādu to klausītāji
dzird un redz šobrīd. Paši braucām uz Ogri, lai
izvēlētos dzijas tautastērpu brunčiem. Rakstījām projektus, lai iegādātos pirmos nopietnos
koncertu tērpus. Taču vēl jau ko darīt pietiek,”
atzīst enerģiskā kora prezidente, vēlot savam
ģimeniskajam kolektīvam dzirdīgas ausis un
jūtīgu sirdi.
Baiba Vahere

Smiltenes novada Tūrisma
informācijas centra (TIC) jaunumi
Norisinājusies Smiltenes novada tūrisma uzņēmēju sanāksme
Šā gada 30. novembrī Smiltenes novada
domes sēžu zālē norisinājās Smiltenes novada
TIC organizētā tūrisma uzņēmēju sanāksme,
kuru apmeklēja 27 dalībnieki – tūrisma uzņēmēji, pašvaldības dalībnieki, mediju pārstāvji
un citi interesenti.

TIC vadītājs klātesošos dalībniekus iepazīstināja ar 2016. gadā paveiktajiem darbiem,
kā svarīgākos izceļot – tūrisma mājas lapas
izstrādi, tūrisma kartes izveidi, 22 norāžu uzstādīšanu uz tūrisma apskates objektiem un
jauna velo maršruta izveidi.
Smiltenes novada domes priekšsēdētājs
informēja tūrisma uzņēmējus par pašvaldības projektiem un iecerēm nākotnē, savukārt
tūrisma uzņēmēja Ilze Briede sniedza ieskatu
par Smiltenes labumu veikaliņu un Svetlana
Rozīte no biedrības „Abulas lauku partnerība”
informēja uzņēmējus par pieejamo finansējumu projektiem.
Sanāksmes otrajā daļā tika prezentēta jaunā Smiltenes novada tūrisma mājas lapa visit.
smiltene.lv, kuru tūrisma uzņēmējiem bija iespēja izpētīt, kā arī sniegt komentārus un ierosinājumus.
Informējam, ka jaunā tūrisma mājas lapa
publiskai apskatei būs pieejama ar 12. decembri.
Tirdzniecībā pieejami 2017. gada kalendāri
Šogad Smiltenes novada dome laidusi
klajā divus 2017. gada kalendārus. Viens tapis
sadarbībā ar Smiltenes Mākslas skolu, izmantojot tās audzēknes Stellas Otes zīmējumus,
otrs veidots kopā ar Smiltenes novada TIC un
vietējiem fotogrāfiem.
„Uguns Gaiļa gada” zīmējumu kalendārā
izmantoti Smiltenes mākslas skolas audzēknes
zīmējumi, kas tapuši kā diplomdarbs. Katru
mēnesi ilustrē viens zīmējums, kas papildināts
ar īsu, raksturojošu teikumu, gada garumā vei-

dojot stāstu par uguni un ugunīgo gaili.
Sadarbībā ar Smiltenes novada TIC veidotajā kalendārā ir iekļautas Smiltenes novada
fotogrāfu uzņemtās fotogrāfijas, kas tapušas
pēdējā gada laikā, atlasot katram mēnesim raksturīgu skatu vai ainavu un kurās ir redzamas
atpazīstamas un iecienītas Smiltenes novada
vietas, kā arī tās vietas, kuras šā gada laikā ir
piedzīvojušas pārmaiņas.

Jaunie kalendāri būs lieliska dāvana gan
draugiem un tuviniekiem, gan kolēģiem un sadarbības partneriem. Tos iegādāties var Smiltenes novada Tūrisma informācijas centrā,
Dārza ielā 3, Smiltenē.
Izdota jauna Smiltenes novada tūrisma
karte
Smiltenes novada TIC ir izdevis jaunu
Smiltenes novada tūrisma karti 2017. gadam.
Tūrisma kartē ir apkopota visa informācija par
Smiltenes pilsētas un novada piedāvātajiem
apskates objektiem, ēdināšanas pakalpojumiem, naktsmītnēm, kā arī ir pievienota tūristiem cita noderīga informācija.
Jaunums Smiltenes novada tūrisma kartē
ir īpaši izveidotā sadaļa par velo maršrutiem,
kurā ir iekļauta informācija par 6 velo maršrutiem, kas šķērso un aptver Smiltenes novadu.
Lai Smiltenes novada apskates objektu
piedāvājumu padarītu vēl pieejamāku arī ārzemju viesiem, jaunās tūrisma kartes ir izdotas četrās valodās – latviešu, angļu, krievu un
igauņu. Kopējā tirāža ir 10 000 eksemplāri.
Jauni suvenīri Ziemassvētkiem
Tūrisma informācijas centrs ir sarūpējis
jaunus suvenīrus, kas būs lieliska dāvana, ko
pasniegt saviem mīļajiem svētkos. Piedāvājums papildināts ar foto grāmatu „Vidzemē
man būt!’’ un diviem dāvanu komplektiem –
Latviskām piparkūku cepšanas formiņām, kuras ir iespējams iegādāties gan komplektā, gan
atsevišķi un mājas rotu komplektu, kas sastāv
no 8 koka rotājumiem, kas lieliski papildinās
Jūsu Ziemassvētku eglīti. Iespējams iegādāties
arī virtuves dvielīti ar latviskiem rakstiem.
Būsiet mīļi gaidīti Smiltenes novada Tūrisma informācijas centrā, Dārza ielā 3, Smiltenē!
Informāciju sagatavoja:
Lelde Sprancmane,
Smiltenes novada Tūrisma informācijas
centra tūrisma speciāliste
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Sports
Orientieristi atskatās
uz sezonā paveikto

3. decembrī LU konferenču un atpūtas
kompleksā „Ratnieki”, Līgatnes novadā, notika ikgadējā Latvijas Orientēšanās federācijas balle.
Kā ik gadu – arī šogad orientieristi svinēja teicami pavadīto sporta sezonu, atzīmēja
spožākos sasniegumus, sveica labākos sportistus un godināja izcilākās personības.
Šogad pirmo reizi LOF ballē kopīgā
priekā vienojās gan pieaugušie, gan jaunieši,
gan juniori. Latvijas Kausa apbalvošanā uzvarētājus sveica kopā, taču neoficiālajā daļā
jauniešiem un junioriem aktivitātes un atrakcijas notika citā zālē blakus ēkā.
Jau rakstījām, ka šogad pirmo reizi tika
rēķināts „Klubu kausa” kopvērtējums. Azimuts OK-Smiltenes BJSS komanda tika
sveikta par otro vietu „Klubu kausa” kopvērtējumā 36 klubu konkurencē. Pirmo vietu izcīnīja Rīgas klubs IK Auseklis, bet trešo Cēsu
Meridiāna sportisti.
Azimuts OK-Smiltenes BJSS sportistiem godalgas arī individuālajā Latvijas kausa kopvērtējumā.
Pirmās vietas sezonas kopvērtējumā
izcīnīja Laura Savicka S-20 un Ieva Godiņa
S-40 Latvijas kausā, kā arī Artūrs Pauliņš
V-E, Renārs Kļaviņš V-12 un Agnija Caune S-16 Latvijas sprinta kausā. Uzvarētāju
gods arī Smiltenes BJSS S-12 grupas stafešu
komandai( Anda Jaunmuktāne, Agnese Jaunmuktāne , Madara Celma). Otrā vieta Latvijas kausā Vitai Cīrulei S-45.Trešās vietas Ilgvaram Caunem V-18 , Agnijai Caunei S-16
un Mārtiņam Godiņam V-40.
Jauniešu grupās apbalvoja arī 4. – 6. vietu ieguvējus. Smiltenes BJSS S-12 grupas
meitenēm Agnesei Jaunmuktānei un Andai
Jaunmuktānei attiecīgi ceturtā un piektā vieta. Spēcīgajā S-16 grupā sestā vieta Elīnai
Skopānei.
Sezonas gaitā Azimuts OK-Smiltenes
BJSS sportisti guvuši virkni vērā ņemamu
sasniegumu stafetēs: izcīnīta otrā vieta Latvijas čempionātā stafetēs V-21 grupā (Ilgvars
Caune , Artjoms Rekuņenko, Artūrs Pauliņš); izcīnīta pirmā vieta Latvijas čempionātā stafetēs S-12 grupā (Anda un Agnese
Jaunmuktānes, Madara Celma); izcīnīta otrā
vieta Latvijas čempionātā jauktajās sprinta stafetēs SV-21 grupā (Matīss Slikšjānis,
Artjoms Rekuņenko, Agnija Caune); izcīnīta otrā vieta Latvijas čempionātā jauktajās
sprinta stafetēs SV-12 grupā (Anda un Agnese Jaunmuktānes, Madara Celma); izcīnīta trešā vieta Rīgas (klubu) desmit cilvēku
septiņu etapu stafetēs. (Artjoms Rekuņenko,
Matīss Slikšjānis, Artūrs Pauliņš, Jānis Nulle, Mātiņš Godiņš, Renārs Kļaviņš, Aldis
Lapiņš, Jānis Biezais, Agnija Caune, Ieva

Godiņa). Izcīnīta uzvara Kāpas stafetē SV21
grupā (Artūrs Pauliņš, Artjoms Rekuņenko
un Agnija Caune); izcīnīta uzvara Kāpas stafetē SV12 grupā (Renārs Kļaviņš, Anda un
Agnese Jaunmuktānes).
Mūsējiem panākumi stafetēs arī startējot dažādās sacensībās Latvijas izlases
sastāvā. Baltijas čempionātā trešās vietas
savu vecuma grupu Latvijas izlases sastāvā
izcīnīja Artūrs Pauliņš, Matīss Slikšjānis un
Agnija Caune. Eiropas Jauniešu čempionātā
Agnija Caune Latvijas izlases W-16 komandas sastāvā izcīnīja augsto 4. vietu. Savukārt
Matīss Slikšjānis ar saviem komandas biedriem M-18 grupā finišēja 7. vietā. Matīsam
Slikšjānim vēl viena septītā vieta stafetēs
Pasaules junioru čempionātā Šveicē. Pie astotās vietas Eiropas čempionāta stafetēs tika
Artūrs Pauliņš. Smiltenes novada komanda
(Ilgvars Caune, Artūrs Pauliņš, Laura Savicka) Latvijas olimpiādē stafetēs finišēja
astotajā vietā.
Individuāli visaugstākie panākumi: Artūra Pauliņa uzvara Euromeeting sprinta
distancē, Ilgvara Caunes trešā vieta Baltijas
junioru kausa garajā distancē, Agnijas Caunes 12. vieta Eiropas jauniešu čempionāta
sprinta distancē. Jāatzīmē arī Artūra Pauliņa
trešā vieta Latvijas olimpiādes sprinta distancē. Elīnas Skopānes 7. vieta W-16 un Lauras Savickas 10. vieta W-20 Baltijas Junioru
kausā. Atzinības cienīga arī Renāra Kļaviņa uzvara skolu kausā. Panākumus gūst arī
mūsu jaunā maiņa. Tā piemēram, sacensībās
Malienas kauss pirmās četras vietas S-8 grupā izcīnīja Smiltenes BJSS orientierists. Šī
ir tikai neliela daļa Azimuts OK-Smiltenes
BJSS orientieristu sasniegumu. Ja uzskaitītu
visus tas aizņemtu visu avīzi.
Orientēšanās klubs Azimuts sadarbībā ar
Smiltenes BJSS un Smiltenes novada domi
šogad organizējis daudz sacensību. Vispirms
jau pašmāju seriāls „Azimuts”, kas notika
18. kārtās. Kamēr „Azimuts” bija devies vasaras atvaļinājumā notika seriāla „Azimuta
vasara” sešas kārtas. Neizpalika arī tradicionālās divdienu sacensības „Mazā balva”. Ar
interesantām distancēm dalībniekus priecēja
„8CBR kauss” un „Azimuta Rudens Maratons” (ARM). Jau skrienot pa sniegu, notika sacensības „Grundzāles nakts”. Arvien
lielāku popularitāti iemantojušas „Azimuta
3–dienas”. Nākošajā gadā šīs sacensības ir
iekļautas Latvijas kausa vērtējumā. Saskaitot
visas sacensību dienas kopā esam rīkojuši 32
sacensību dienas, kā arī uzņēmuši pie sevis
Latvijas čempionātu veloorientēšanās.
Informāciju sagatavoja
Māris Stabiņš

Smiltenes novada skolas
sacenšas tautas bumbā
Kā katru gadu, novembra sākumā notiek sacensības tautas bumbā. 8. novembrī
Smiltenes sporta hallē savus spēkus pārbaudīt pulcējās 5. – 6. klašu meiteņu un zēnu
komandas. Smiltenes novada skolu komandu
skaitu papildināja Jaunpiebalgas vidusskolas
komandas. Kopā startēja 15 komandas – 6 meiteņu un 9 zēnu komandas no septiņām skolām.
Sacensības izvērtās itin spraigas, vairākas
reizes, lai noskaidrotu uzvarētāju, nācās spēlēt
pagarinājumu. Meiteņu grupā pārliecinošas līderes bija Jaunpiebalgas vidusskolas meitenes.
It sevišķi interesanta bija Smiltenes vidusskolas Dzeltenās un Oranžās zēnu komandu cīņa
par 1. vietu, kurā pirmais pagarinājums beidzās
neizšķirti un cīņa bija jāturpina nākošajā pagarinājumā. Šajā pagarinājumā veiksmīgāka bija
Oranžā komanda.
Uzvarētāji pa grupām:
Meitenēm – 1.v. Jaunpiebalgas vidusskolas komanda (Veronika Monika Stūriška, Vendija Traupele, Tīna Rukmane, Zanda
Loginova, Dagnija Novicka, Karolīna Pogule, Evelīna Brikmane, Līva Zirne); 2.v. –

Palsmanes pamatskola (Samanta Dāboliņa,
Džeina Ikkerte, Aivita Meinerte, Līna Kazaka, Roberta Veigule, Madara Ozola, Deina
Rēzija Mize); 3.v. – Smiltenes vidusskolas
Dzeltenā komanda (Katrīna Kontere, Kristiāna Časka, Līva Hušča, Elīza Zeiļuka, Elīza
Āķe, Samanta Āķe, Paula Stāvause, Sindija
Jirgensone).
Zēniem – 1.v. – Smiltenes vidusskolas
Oranžā komanda (Regnārs Tamms, Kristers
Krauklis, Jānis Klāviņš, Kārlis Briedis, Jorens Miķelsons, Eduards Dāvis Putrālis, Mareks Fjodorovs); 2.v. – Smiltenes vidusskolas
Dzeltenā komanda (Reinis Kaņipovs, Kristiāns
Markss, Edgars Timermanis, Reinis Martinsons, Markuss Sirmais, Armands Mellis,
Kristians Vilkasts, Lauris Kudrjavcevs); 3.v.
– Palsmanes pamatskola (Rinalds Akmentiņš,
Ernests Grišjānis, Sandis Jērcītis, Rūdolfs Liepiņš, Aleksandrs Stepanovs, Kristaps Siliņš,
Ralds Stačs, Eduards Straube).
K. Klempnere,
Smiltenes BJSS metodiķe

Smiltenes vidusskolas Oranžā komanda, Smiltenes vidusskolas Dzeltenā komanda,
Palsmanes pamatskolas komanda

Smiltenes novada skolu
sacensības strītbolā
Smiltenes novada
skolu 2016. gada pēdējās sacensības strītbolā
8.– 9. klašu grupā notika
6. decembrī Smiltenes
sporta hallē. Piedalījās
14 komandas (5 meiteņu,
9 zēnu) no Smiltenes vidusskolas (SV), Variņu,
Grundzāles, Palsmanes
un Blomes pamatskolas.
Par 1. un 2. vietu
meitenēm cīnījās Blomes
pamatskolas I un II komanda. Spēcīgāka bija I
komanda, kuras sastāvā spēlēja Annija Vilnīte, Ausma Bluķe un Karīne Volberga. 2.
vieta Blomes meiteņu II komandai, kurā spēlēja Ieva Celma, Dace Vilka un Justīne Stūre
(skolotājs Juris Bērziņš). 3. vietā ierindojās
Variņu pamatskolas meitenes (Elīna Butka,
Laila Vagule, Monika Šķērsta, Santa Sanija
Žabare, skolotāja Zanda Beitika).
Arī puišiem par uzvaru cīnījās vienas
skolas komandas – Smiltenes vidusskolas I
un II komanda. Par uzvarētājiem kļuva Smiltenes vidusskolas II komanda (Ilvars Joksts,
Anguss Ints Dišlers, Roberts Kaļickis, Toms
Jānis Kalniņš), 2. vietā atstājot I komandu
(Agris Bārda, Jānis Mūrmanis, Toms Taurenis, skolotājs Jurģis Jurka). Par 3. vietu cīnījās Grundzāles un Variņu pamatskolas zēni,

kurā uzvaru guva grundzālieši (Renārs Akmins, Klāvs Ozoliņš, Ronalds Orniks, Ralfs
Kauliņš, skolotājs Māris Stabiņš).
Paldies tiesnešiem par atsaucību un izturību!
Nākošās skolu sacensības plānotas 17.
janvārī Variņu pamatskolas sporta zālē, kad
savus spēkus strītbolā pārbaudīs 6. – 7. klašu
grupas komandas.
Sporta skolotājiem, saviem kolēģiem
un skolēniem novēlu izbaudīt Ziemassvētku
laiku un Jaunā gada sagaidīšanas svētkus, lai
atkal varētu turpināt iesākto darbu un priecēt
ar jauniem sasniegumiem.
K. Klempnere,
Smiltenes BJSS metodiķe

12 Smiltenes novada Domes Vēstis

2016. gada 16. decembris

Pasākumi Smiltenes novada pagastos
DECEMBRĪ
Mēros
25. decembrī plkst. 22:00 Birzuļu tautas
namā balle ar grupu „Kantoris 04”. Ieeja:
3,00 euro
Launkalnē
22. decembrī plkst. 15:00 Launkalnes
pamatskolas zālē senioru Ziemassvētku
pasākums ar grupu „Vecie Turnavieši” un
dejas ar Brantu pagasta dejotājām.
26. decembrī plkst. 15:00 Launkalnes
tautas namā eglīte bērniem un vecākiem
„Vinnija Pūka Ziemassvētki”.
Palsmanē Palsmanes kultūras namā
20. decembrī plkst. 18:00 Ziemassvētku
koncertuzvedums. Piedalās: Palsmanes
pamatskolas skolēni un skolotāji.
31. decembrī plkst. 23:00 Jaunā gada sagaidīšanas pasākums. Pie Kultūras nama
un kultūras namā pie galdiņiem.
Grundzālē Grundzāles kultūras namā
18. decembrī plkst. 11:00 Grundzāles kul-

tūras namā pasākums pirmsskolas vecuma
bērniem „Pūces brīnumainie Ziemassvētki”. Kopā ar Pūci dziedāsim dziesmas,
iesim rotaļās un gaidīsim Ziemassvētku
vecīti! Grundzāles pagasta bērniem, kuri
vēl neapmeklē bērnudārzu, dāvanā visu
gadu gaidītā dāvana – konfekšu tūta!
20. decembrī plkst. 16:00 Grundzāles
kultūras namā pēcpusdiena senioriem
„Ziemassvētkus gaidot...”. Priekšnesumus sniegs Grundzāles pamatskolas
skolēnu ansamblis, Dace Purvlīce, Inga
Ruka, Grundzāles amatierteātra dalībnieki. Īpašais viesis Valdis Rogainis. Ieeja
bez maksas
Smiltenes pagastā
17. decembrī plkst. 12:00 Smiltenes
tehnikuma zālē muzikāla lielo leļļu izrāde „Hūū, svētki izglābti”. Pēc izrādes pie
Smiltenes pagasta bērniem, kuri vēl neapmeklē bērnudārzu, ciemos Ziemassvētku
vecītis

Pasākumi Smiltenes pilsētā
DECEMBRĪ
21. decembrī plkst. 19:00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra pagalmā ziemas
saulgriežu svinības ar folkloras kopu „Rudzupuķe”. Čigānu ierašanās un tradicionālā
maskošanās, bluķa vilkšana, danči, dziedāšana, zīlēšana un citas izdarības visai ģimenei. Vairāk informācijas www.smiltene.
lv. Ieeja – bez maksas
27. decembrī plkst. 14:00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra lielajā zālē Senioru
Ziemassvētki. Seniorus svētkos sveiks lustīgais Smiltenes Tautas teātra „Aizkulišu orķestris”. Par dejām un jautru noskaņojumu
rūpēsies „Sastdīnis Muzykants” („Sestdienas Muzikants”) no Rēzeknes. Līdzi jāņem
groziņš. Pieteikšanās un galdiņu rezervācija līdz 21. decembrim (ieskaitot) Smiltenes pilsētas KC kasē vai zvanot pa tālruni
28688101 (Madara). Ieeja – bez maksas

31. decembrī Jaunā gada sagaidīšana Smiltenē
No plkst. 23:00 Baznīcas laukumā, lielā
dziedātāja Gaiļa gadu sagaidot, lustīga sadziedāšanās kopā ar Pēteri Vilku, Juri Rozenbergu un Rinaldu Juknu. Par labu garastāvokli rūpēsies atraktīvs vakara vadītājs.
Pasākuma apmeklētāji varēs sildīties pie
uz ugunskura vārītas zāļu tējas krūzes, zīlēt
nākotni, izliet laimīti, un caur fotogrāfijām
atskatīties uz aizvadītā gada spilgtākajiem
notikumiem Smiltenē
Precīzi pusnaktī virs Smiltenes uzziedēs
svētku salūts, bet no plkst. 00:30 visi ir aicināti uz balli Smiltenes pilsētas Kultūras
centrā ar grupu „Ceļojums” un DJ REYNZ.
Ieeja – 5,00 euro. Balles laikā darbosies kafejnīca

Smiltenes
novada
bibliotēkā
IZSTĀDES:
Abonementā
Smiltenes Mākslas
skolas absolventu
noslēguma darbi tekstilā
„Mana pasaule” un
Aleksandra Luhaera
gleznu personālizstāde
„Noskaņu variācijas
2016”
Periodikas lasītavā
no 6. decembra
apskatāma Nellijas
Valaines Ziemassvētku
salvešu izstāde
(privātkolekcija)
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