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Septiņas Latvi-
jas pašvaldības kopš 
2016. gada marta 
piedalījās 12 mēne-
šu EnergoKoman-
du enerģijas taupīšanas sacensībās, 
kopā iesaistot vairāk kā 700 darbi-
niekus no 20 pašvaldības ēkām. Kat-
rā ēkā tika izveidota energokomanda 
no 3 līdz 8 darbiniekiem. Sacensību 
laikā komandas veica ēkas apseko-
šanas un enerģijas mērījumus, lai 
noteiktu potenciālās enerģijas sama-
zināšanas vietas. Šo mēnešu garumā 
tika ieviesti dažādi enerģijas taupīša-
nas pasākumi, iesaistot visus 
ēkas darbiniekus. Galveno-
kārt šie pasākumi tika saistīti 
ar ikdienas enerģijas lietoša-
nas paradumu maiņu. 

Šā gada 21. aprīlī Lat-
vijas Nacionālajā Bibliotē-
kā tika apbalvoti sacensību 
uzvarētāji trīs nominācijās: 
lielākais enerģijas samazinā-
jums, labākā energoefekti-
vitātes kampaņa un labākais 
sacensību rīcības plāns. No-
minācijās labākā energoefek-
tivitātes kampaņa un rīcības 
plāns uzvaru dalīja divas 
energokomandas: Dārza 3 no Smil-
tenes novada un Tukuma novada 
Domes energokomanda. 

Galvenā uzmanība sacensību ie-
tvaros tika pievērsta enerģijas patēri-
ņa samazināšanai pašvaldības ēkās. 
Enerģijas patēriņa samazinājums 

tika aprēķināts, ņemot vērā ēkas 
vēsturiskos enerģijas patēriņa datus, 
salīdzinot tos ar tekošajiem enerģijas 
patēriņa rādītājiem sacensību ietva-
ros. Vislielāko enerģijas patēriņa sa-
mazinājumu 19,5% apmērā izdevās 
panākt Dārza 3 energokomandai no 

Smiltenes novada. Tās dalīb-
nieki dosies šī gada 19. – 22. 
jūnijā uz sacensību starptau-
tisko noslēguma pasākumu 
Briselē, lai dalītos pieredzē ar 
citām energokomandām no 
8 ES projekta dalībvalstīm. 
Otro lielāko enerģijas patē-
riņa samazinājumu 15,5% 
apmērā panāca energoko-
manda no Cēsīm, Bērzaines 
ielā 18, bet trešo vietu ieguva 
energokomnada no Pampā-
ļu pagasta pārvaldes, Saldus 
novadā, samazinot patēriņu 
par 13,9%. 

Kopumā sacensības šajā nomi-
nācijā noslēdza 16 pašvaldības ēkās. 
Sacensību laikā vidēji enerģijas pa-
tēriņš tika samazināts par 9%, kopā 
ietaupot 24 000 euro. 

Līga Žogla,
SIA „Ekodoma” projektu vadītāja 

Noslēgušās gadu ilgās enerģijas taupīšanas 
sacensības pašvaldību darbiniekiem

Sestdien, 20. maijā, Smilte-
nes novada Tūrisma informācijas 
centrs (TIC) sadarbībā ar Sporta 
un Tūrisma klubu „Zaļā Pēda” 
aicina piedalīties tradicionālajā 
velobraucienā „Ieriteņo vasarā” 
un atklāt aktīvā tūrisma sezonu 
Smiltenes novadā.

Šogad riteņosim pretim vasarai, 
dodoties Brantu virzienā. Pa ceļam 
dalībniekiem būs jāveic sagatavotie 
uzdevumi un būs iespēja apskatīt da-
žādus interesantus tūrisma apskates 
objektus kā Strantes vējdzirnavas, 
dzirkstošo bērzu sulu BIRZĪ ražotni, 
Brantu muižu un citus mazākus ap-
skates objektus. Pasākuma sākums 
20. maijā, 10.30 Smiltenē, stāvlau-
kumā Drandu ielas galā.

Arī šajā velobraucienā katram 
pasākuma dalībniekam būs iespēja 
izvēlēties saviem spēkiem piemēro-
tāko velobrauciena distanci – 24 vai 
38 km garumā. Īsākā, 24 km distan-

Ieriteņosim 2017. gada aktīvajā 
tūrisma sezonā!

ce, noslēgsies dzirkstošo bērzu sulu 
BIRZĪ ražotnē, kur visus pasākuma 
dalībniekus sagaidīs viegla maltīte 
svaigā gaisā un atpūtas pauze. Aici-
nām līdzi ņemt kādu našķi un dzē-
rienu. Dalībniekiem būs iespējams 
nobaudīt dzirkstošās bērzu sulas un 
kafejnīcas „Kukaburra” saimnieka 
Jāņa Krieķa cepto, īpašo rudzu mai-
zi ar siļķi. Pēc nesteidzīgās atpūtas 
īsākās distances dalībniekiem būs 
nodrošināts bezmaksas transports 
atpakaļ uz Smilteni. 

Savukārt tie, kas vēlēsies veikt 
garāko, 38 km distanci, pēc atpūtas 
pauzes dzirkstošo bērzu sulu BIRZĪ 
ražotnē varēs turpināt maršrutu atpa-
kaļ uz Smilteni. 

Viedtālruņu īpašniekus aicinām 
izmantot iespēju un piedalīties tūris-
ma akcijā „Apceļo Vidzemes šosejas 
pieturas”, jo viens no akcijas objek-
tiem ir dzirkstošo bērzu sulu BIRZĪ 
ražotne. Vienīgais, kas Jums jādara, 

ir ar viedtālruni jāuzņem fotogrāfi ja 
ražotnes iekštelpās, jāievieto aplikā-
cijā Instagram un obligāti jāpievie-
no atrašanās vieta, kā arī tēmturis 
#vidzemespieturas. 

Pasākumu organizē Smiltenes 
novada Tūrisma informācijas centrs 
sadarbībā ar STK „Zaļā pēda”. Īpa-
šu paldies sakām SIA „Kainaiži” un 
Z/S „Buliņi” saimniekiem. 

Pasākuma laikā uzņemtās fo-
togrāfi jas tiks publicētas www.smil-
tene.lv, visit.smiltene.lv un sociāla-
jos tīklos.

Pasākums tapis projekta „Pa-
sākumi vietējās sabiedrības vese-
lības veicināšanai Smiltenes nova-
dā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/052) ietvaros.

Informāciju sagatavoja: 
Lelde Sprancmane,

Smiltenes novada 
Tūrisma informācijas centra

tūrisma speciāliste
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Pašvaldību vēlēšanas 2017
arī fi nansiāli, kā prioritāti nosakot bērnu un 
jauniešu kolektīvus. Rast iespēju viesizrādēs 
piesaistīt vairāk Latvijas profesionālos teāt-
ra un mūzikas kolektīvus. Risināt jautājumu 
par modernas, mūsdienīgas novada centrālās 
bibliotēkas izveidi Smiltene. Iespēju robežās 
pagasta centros veidot vienotas skolu un pa-
gastu bibliotēkas ar bezmaksas interneta pie-
ejas punktiem. Turpināt pēdējos gados iesāk-
to sporta infrastruktūras objektu attīstību un 
sakārtošanu, nodrošinot to pieejamību mūsu 
novada iedzīvotājiem. Uzsākt daudzfunkcio-
nālās sporta halles un peldbaseina būvniecību 
pie Smiltenes vidusskolas. Nodrošināt sek-
mīgu Smiltenes BJSS darbību, realizēt fi nan-
siālā atbalsta programmu talantīgiem novada 
sportistiem. Turpināt atbalstīt novada sporta 
klubu darbību, sekmējot iedzīvotāju iesaistī-
šanos veselību stiprinošās sporta aktivitātēs. 
Atbalstīt valsts un starptautiska mēroga sporta 
pasākumu norisi, tādējādi arī sekmējot novada 
ekonomisko attīstību un atpazīstamību.

Partija „VIENOTĪBA”
1 Ilze Vergina
2 Tija Zaļkalne
3 Ivars Joksts
4 Māris Zālītis
5 Pēteris Vilks
6 Irita Tepere
7 Ainārs Zābers
8 Jānis Dinga
9 Zane Megne
10 Karīna Ozoliņa
11 Ilze Jaunpetroviča
12 Jānis Nulle
13 Sondra Veģere
14 Daiga Beļeviča
15 Dace Rudzīte
16 Valda Elstiņa
17 Gatis Zariņš

Smiltenes novads – vieta, kur augt!
Priekšvēlēšanu programma:
Mēs vēlamies uzrunāt ikvienu sava no-

vada iedzīvotāju neatkarīgi no viņa sociālā 
stāvokļa un izglītības, politiskās vai reliģiskās 
pārliecības.

Esam pilni apņēmības savas zināšanas, 
dzīves pieredzi un labo gribu veltīt Smiltenes 
novada izaugsmei. Mēs esam par stabilu un 
līdzsvarotu Smiltenes novada attīstību – dro-
šību, labklājību, atbalstu, izglītību un iespēju 
pilnveidoties un socializēties ikvienam iedzī-
votājam.

Smiltenes novada pārvalde
• Pārvaldei jābūt vienkāršai un efektīvai. 

Īstenosim labas pārvaldības principu sadarbī-
bā ar sabiedrību.

• Lai pilnvērtīgi attīstītu ikvienu novadam 
svarīgu jomu, lēmumus pieņemsim kopā ar 
kompetentiem un profesionāliem speciālis-
tiem.

• Ieviesīsim motivēta atalgojuma sistēmu 
pašvaldības darbiniekiem.

• Organizēsim regulāras deputātu un do-
mes administrācijas tikšanās ar iedzīvotājiem.

Veselība un sociālā aprūpe
• Lai nodrošinātu mērķtiecīgi virzītu un 

pēc iespējas lielāku atbalstu iedzīvotājiem, iz-
vērtēsim un plānosim nepieciešamos resursus 
un budžeta izlietojumu.

• Saglabāsim un attīstīsim veselības ap-
rūpes pieejamību Sarkanā Krusta Smiltenes 
slimnīcā un pagastos. Veidosim atbalsta prog-
rammu nepieciešamajiem speciālistiem un ģi-
menes ārstiem.

• Piesaistot ES fondu līdzekļus, izveido-
sim pārdomāti plānotu daudzfunkcionālu soci-
ālo pakalpojumu centru – dienas centru dažā-
dām iedzīvotāju grupām (bērniem, jaunajiem 
vecākiem, maznodrošinātajiem, iedzīvotājiem 
ar īpašām vajadzībām, pensionāriem), tādējādi 

atbalstot un uzlabojot arī Smiltenes pansionāta 
darbību.

• Nodrošināsim ar atbalstu grūtībās nonā-
kušos un bez patstāvīgas un cilvēka cienīgas 
dzīvesvietas palikušos iedzīvotājus.

Sabiedrība un drošība
• Lai turpinātu garantēt iedzīvotāju drošī-

bu, stiprināsim Pašvaldības policijas darbu.
• Aktualizēsim satiksmes drošības jautā-

jumus.
• Turpināsim aktīvi atbalstīt Jaunsardzi un 

Zemessardzi. Izveidosim laukumu jaunsargu 
apmācībai.

• Atbalstīsim pensionāru, nevalstisko or-
ganizāciju, biedrību, apvienību, neformālo 
grupu ieteikumus un priekšlikumus.

Izglītība, kultūra, sports
• Atbalstīsim rūpīgi pārdomātu un uz at-

tīstību vērstu skolu darbību, kur nodrošināta 
katra skolēna individuālā izaugsme.

• Sakārtosim Smiltenes vidusskolas infra-
struktūru, efektīvi un mērķtiecīgi izmantojot 
skolu apvienošanas rezultātā iegūto ES fi nan-
sējumu.

• Pilnveidosim sporta infrastruktūru, no-
drošinot kvalitatīvu un daudzveidīgu sporta 
nodarbību pieejamību skolēniem un ikvienam 
novada iedzīvotājam.

• Rekonstruēsim Jāņu kalna estrādes kom-
pleksu, veidojot to no divām daļām – atpūtas 
zonas un teritorijas pasākumu norisei.

• Turpināsim atbalstīt novada amatier-
mākslas kolektīvus un jaunos vietējos māks-
liniekus.

• Lai veicinātu iedzīvotāju iesaisti sabied-
riskajos un neformālās izglītības procesos visa 
mūža garumā, stiprināsim mūžizglītības un 
jaunatnes darbu novadā, kā arī līdzfi nansēsim 
bērnu nometņu darbību.

• Plānosim fi nansējumu pieaugušo izglī-
tības kursu īstenošanai pilsētā un pagastos 
atbilstoši vietējo iedzīvotāju vēlmēm un vaja-
dzībām. Organizēsim vienkāršu un saprotamu 
konkursu novada iestādēm un nevalstiskajām 
organizācijām fi nansējuma saņemšanai.

• Attīstīsim un veidosim tradīcijas, ar ku-
rām būsim atpazīstami Latvijā.

• Veidosim jaunu pilsētas un novada svēt-
ku koncepciju, veicinot lepnumu par sava no-
vada vēsturi, kultūru un cilvēkiem.

Vide un infrastruktūra
• Plānveidīgi turpināsim sakārtot dzīvoja-

mo māju iekšpagalmus, ierīkojot atpūtas lau-
kumus un autostāvvietas.

• Atjaunosim nozīmīgākos, gara spēku un 
identitāti apliecinošos kultūrvēsturiskos ob-
jektus Smiltenē un novadā.

• Uzturēsim un labiekārtosim kapus un 
piemiņas vietas, aktualizēsim jaunas kapsētas 
izveides nepieciešamību.

• Turpināsim veidot parkus un ezerus kā 
nozīmīgus un pievilcīgus tūrisma un aktīvās 
atpūtas objektus.

• Informēsim par iedzīvotāju iespējām uz-
labot dzīves vidi sadarbībā ar pašvaldību.

• Izveidosim jaunu, modernu Tūrisma in-
formācijas centru un izstāžu zāli.

Uzņēmējdarbības vide un nodarbinātība
• Aktīvi iesaistīsimies projektu izstrādē un 

ES fi nansējuma piesaistē.
• Organizējot seminārus, informēsim par 

iespējām uzsākt vai attīstīt uzņēmējdarbību 
novadā.

• Sekmēsim uzņēmējdarbības attīstību, 
sagatavojot atbilstošu infrastruktūru.

• Lai palielinātu iedzīvotāju konkurētspē-
ju darba tirgū, apgūstot dažādas prasmes un 
iesaistoties sabiedrībai nozīmīgās aktivitātēs, 
veicināsim brīvprātīgā darba kustību novadā.

• Turpināsim pašvaldības lauku ceļu sa-
kārtošanu un rekonstrukciju.

2017. gada 3. jūnijā, sestdienā, Latvijā, 
tai skaitā Smiltenes novadā,  notiks republikas 
pilsētas domes un novada domes vēlēšanas, 
kurās būs jāievēl deviņu republikas pilsētu un 
110 novadu domju deputāti.

Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās 
ir balsstiesīgajiem Latvijas un citu Eiropas 
Savienības dalībvalstu pilsoņiem, sākot no 18 
gadu vecuma.

Visiem vēlētājiem jābūt reģistrētiem Vē-
lētāju reģistrā.  Vēlētājiem ir tiesības balsot 
tajā pašvaldībā, kur ir bijusi viņu reģistrētā 
dzīvesvieta 90 dienas pirms vēlēšanu dienas 
vai pašvaldībā, kur viņiem pieder likumā no-
teiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 
(PMLP) sagatavoja un vēlētājiem uz deklarē-
tās dzīvesvietas adresi izsūtīja vēstuli ar infor-
māciju, kurā iecirknī vēlētājs reģistrēts vēlēša-
nām. Vēstulei ir tikai informatīva nozīme, tā 
nav balsošanas dokuments, un savu iecirkni 
iespējams noskaidrot arī internetā vai pa tālru-
ni 67049999.

Piedaloties pašvaldību vēlēšanās, nepie-
ciešama pase vai personas apliecība.

Iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēša-
nu dienā, 3. jūnijā, ir no pulksten 7.00 līdz 
22.00.

Trīs dienas pirms vēlēšanām dažas stun-
das dienā var nobalsot iepriekš:

31. maijā: no plkst. 17.00 līdz 20.00,
1. jūnijā: no plkst. 9.00 līdz 12.00,
2. jūnijā: no plkst. 10.00 līdz 16.00.
Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ ne-

var nokļūt iecirknī, no 29. maija var pieteikt 
balsošanu savā atrašanās vietā. Šo iespēju var 
izmantot, ja vēlētājs vēlēšanu dienā atradīsies 
sava iecirkņa teritorijā.

Smiltenes novada vēlēšanu iecirkņi

 
24. aprīlī noslēdzās deputātu kandidātu sa-

rakstu iesniegšana pašvaldību vēlēšanām, kas 
visā Latvijā notiks 3. jūnijā. Smiltenes novada 
vēlēšanu komisijā tika iesniegti 4 saraksti.

Vēlēšanu komisija aicināja deputātu kan-
didātu sarakstu iesniedzējus 24. aprīlī pieda-
līties izlozē, kurā tika noteikti sarakstu kārtas 
numuri:

„Zaļo un Zemnieku savienība”
Partija „VIENOTĪBA”
Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – 
„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
Latvijas Reģionu Apvienība, VIDZEMES 
PARTIJA

Atbilstoši šiem kārtas numuriem vēlēšanu 
iecirkņos tiks sakārtotas balsošanai nepiecie-
šamās vēlēšanu zīmes. 

Zaļo un zemnieku savienība
1 Kaspars Markss
2 Ivars Ādamsons
3 Mikus Lacbergs
4 Guntars Markss
5 Ilze Saviele
6 Gints Eislers
7 Kārlis Ruks
8 Ilze Jēkabsone
9 Vairis Krauklis
10 Birute Mežale
11 Igors Butkins
12 Rita Bormane
13 Aigars Sirmais
14 Mārtiņš Mārcis Leimanis

Soli to, ko spēsi izpildīt!
Savos darbos vienmēr esam vadījušies 

pēc principa – solīt to, ko patiesi spēsim savā 
novadā paveikt, ko spēsim uzlabot, sakārtot. 
Arī, atskatoties uz iepriekšējo četru gadu pe-
riodu, redzam, ka esam paveikuši gandrīz 
visu, ko iepriekš bijām apņēmušies paveikt, 
bet ir palikuši arī darbi, idejas, kas jāpaveic un 
jārealizē tuvākajos gados. Ir izdevies novadā 
optimizēt izglītības iestāžu tīklu. Šobrīd un tu-
vākajos gados galvenais uzdevums ir uzlabot 
un modernizēt izglītības iestāžu materiāli teh-
nisko bāzi, bet pats galvenais – celt izglītības 
kvalitāti. Pilnveidot un paplašināt ārpusstundu 
nodarbības īpaši novada pagastos dzīvojošiem 
bērniem. Uzlabot un pilnveidot pieaugušo iz-
glītību uz novadā esošo vidējās un augstākās 
izglītības iestāžu bāzes. Turpināt un pilnveidot 
sadarbību ar sadraudzības novadu, pašvaldību 
izglītības iestādēm Latvijā un ārvalstīs. Kopī-
gi ar novada uzņēmējiem izveidot stipendiju 
fondu, kas veicinātu novada uzņēmumiem 
nepieciešamo speciālistu sagatavošanu. Mūsu 

novadā šobrīd ir daudz sekmīgi 
darbojošos uzņēmumu. Regulāri 
organizēt tikšanos ar novada uz-
ņēmējiem, lai uzklausītu ierosinā-
jumus, problēmas, kas palīdzētu 
sekmīgāk attīstīties jau esošiem, 
kā arī dotu stimulu veidot jaunus 
uzņēmumus, piesaistītu potenciā-
los investorus. Atjaunot novadā 
Uzņēmēju dienas izstādes, domu, 
pieredzes apmaiņas seminārus 
(vismaz reizi divos gados). Ak-
tīvāk iesaistīties novada vizuālā, 
atpazīstamības tēla veidošanā. 
Pašvaldības pasūtījumos, iepir-
kumos (likuma robežās) prioritā-
ti dot mūsu novadā reģistrētiem 
uzņēmumiem. Uz SIA „Sarkanā 
krusta Smiltenes slimnīcas” bāzes 
izveidot modernu Veselības, so-
ciālās palīdzības centru, atbilsto-
ši Pasaules bankas norādēm, kur 
būtu gan pašvaldības, gan Valsts 
budžeta fi nansējums. Šajā cen-
trā vienlaicīgi iedzīvotāji varētu 
saņemt ambulatoro, veselības un 
sociālo palīdzību. Panākt, ka šeit 

tiek izvietotas arī citas Sociālās palīdzības 
organizācijas (Invalīdu biedrība, Nedzirdīgo 
biedrība, Emaus u.c.). Tālāk pilnveidot Smil-
tenes ģimenes atbalsta centra infrastruktūru, 
pakalpojumu klāstu, materiāli tehnisko bāzi. 
Turpināt sadarbību ar sabiedriskajām orga-
nizācijām, īpaši ar tām, kuras nodarbojas ar 
sociālās palīdzības sniegšanu novada iedzī-
votājiem. Atbalstīt un veicināt novada Pensio-
nāru un Represēto organizāciju darbību. Caur 
novada Sociālo dienestu uzlabot iedzīvotāju 
Mājas aprūpes kārtību. Saglabāt visus nova-
dā esošos kultūras pasākumu norises vietas 
(klubi, brīvdabas estrādes, muzeji). Izstrādāt 
plānu šo iestāžu pakāpeniskai infrastruktūras 
un materiālās bāzes uzlabošanai. Nodrošināt 
arī visu šobrīd novadā esošo pašdarbības ko-
lektīvu darbību. Iespēju robežās atbalstīt tos 
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„Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK”

1 Gints Kukainis
2 Aigars Dudelis
3 Aigars Veldre
4 Vairis Tralla
5 Sandra Mūrniece
6 Andis Rozītis
7 Aija Cunska
8 Jānis Pērle
9 Ināra Grundāne
10 Edgars Kalniņš
11 Ilze Briede
12 Toms Markss
13 Dzintars Zvaigzne
14 Kaspars Lārmanis
15 Iveta Purmale
16 Jānis Sīklēns
17 Vilnis Korulis

Priekšvēlēšanu programma:
Smiltenes novadu mēs nākotnē redzam kā 

Pasaules latviskāko novadu, kurā kā pamats ir 
valsts valodas lietošana, latviska vide, koptas 
tautas tradīcijas, kuras veido gudri, mērķtiecī-
gi un patriotiski cilvēki savā pilsētā, pagastā, 
jebkurā darbavietā. Lai sasniegtu vienmērīgu 
un sabalansētu novada attīstību, kā galvenos 
uzdevumus mēs izvirzām augstas prasības 
jebkura darba izpildes kvalitātē, darba efek-
tivitātē un mērķtiecīgumā dažādu sfēru spe-
ciālistiem, kā arī spēju paaugstināt atbildību, 
cenšoties nodrošināt labu atgriezenisko saiti ar 
Smiltenes novada iedzīvotājiem par būtiskiem 
pašvaldības lēmumiem.

Tautsaimniecība:
• Plānveidīgi un kvalitatīvi uzturēt, ap-

saimniekot un attīstīt infrastruktūras objektus 
(ielas, pašvaldības ceļus, parkus);

• Izveidot „Smiltenes novadam piederošo 
grants ceļu atjaunošanas programmu 2017 – 
2021” un nodrošināt fi nansējumu;

• Sakārtot ūdens un kanalizācijas tīklus 
pilsētā un nodrošināt labu pakalpojumu kva-
litāti pagastos.

• Piesaistot fi nansējumu, rekonstruēt 
Smiltenes pilsētas ielas;

• Paplašināt dzīvojamo fondu Smiltenes 
novadā;

• Izveidot Smiltenes novadā esošā neiz-
mantotā nekustamā īpašuma datu bāzi;

• Veicināt uzņēmēju konsultatīvās pado-
mes darbu;

• Nodrošināt fi nansējumu uzņēmēju Gran-
tu konkursam.

Izglītība:
• Nodrošināt bērniem vietas bērnudārzos, 

maksimāli samazinot rindu;
• Modernizēt novada izglītības iestādes, 

lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītību un drošu 
vidi ikvienam skolēnam;

• Sekmēt novada pedagogu apmācību gan 
Latvijā, gan ārvalstīs;

• Veicināt pārdomātu un efektīvu izglītī-
bas iestāžu telpu izmantošanu;

• Līdzfi nansēt uz attīstību vērstus un ino-
vatīvus izglītības iestāžu projektus;

• Atbalstīt izglītības iestāžu projektus un 
pasākumus, kas veicina veselīgu un „zaļi do-
mājošu” dzīvesveidu;

• Ieviest trešo sporta stundu vispārizglīto-
jošo skolu programmās;

• Meklēt risinājumus pārdomātam un sa-
balansētam interešu izglītības piedāvājumam;

• Rosināt izglītības iestāžu sadarbību ar 
vecākiem, uzņēmumiem, nozaru speciālistiem 
un citām izglītības iestādēm Latvijā un pasau-
lē, lai jaunieši savlaicīgi spētu izvērtēt savas 
karjeras iespējas;

• Atbalstīt tautsaimniecības nozaru at-
tīstības vajadzībām atbilstoša profesionālās 
izglītības satura nodrošināšanu Smiltenes teh-
nikumā, lai spētu elastīgi un ātri reaģēt uz iz-
maiņām darba tirgū;

• Veicināt jauniešu iniciatīvu un pilso-

nisko līdzdalību;
• Veidot kvalitatīvu mūžizglītības piedā-

vājumu, lai ikviens novada iedzīvotājs var sevi 
pilnveidot kursos, semināros un pasākumos;

Kultūra/ Amatniecība/ Tūrisms:
• Veicināt amatniecības centra izveidi 

Smiltenes novada amatniekiem;
• Saglabāt kultūrvēsturiskās vērtības un 

kultūras pasākumu tradīcijas;
• Plānot resursu piesaisti un līdzfi nansēju-

mu dažādu projektu realizācijai;
• Atbalstīt novadā pastāvošos pašdarbnie-

ku kolektīvus;
• Pilnveidot izstrādātos un attīstīt jaunus 

tūrisma maršrutus;
• Izstrādāt tūrisma stratēģiju Smiltenes 

novadā;
• Izveidot vienotu centru tūrisma informā-

cijas centram un lietišķās mākslas studijai;
• Nodrošināt mūsdienīgas telpas pilsētas 

bibliotēkai, veidojot to kā ģimeņu bibliotēku.
Sports
• Saglabāt esošās un veidot jaunas tautas 

sporta aktivitātes dažādām iedzīvotāju grupām 
vasaras, kā arī ziemas periodos;

• Turpināt attīstīt sporta un aktīvās atpūtas 
infrastruktūras uzlabošanu pilsētas un pagastu 
iedzīvotājiem;

• Izvērtēt un noteikt novada prioritāros 
sporta veidus, kuriem piešķirt papildus fi nan-
siālo atbalstu no pašvaldības līdzekļiem;

• Izveidot sporta stipendiju sistēmu no-
vada vadošajiem jaunajiem un elites līmeņa 
sportistiem, kuri sacensībās pārstāv Smiltenes 
novadu;

• Veidot komunikāciju par Smiltenes no-
vada sporta aktivitātēm, sportistu un komandu 
panākumiem novada, valsts un starptautiskā 
līmeņa sacensībās;

• Radīt apstākļus, kas veicinātu augstākā 
valsts vai starptautiskā līmeņa sporta sacensī-
bu rīkošanu Smiltenes novadā, dodot iespēju 
novada iedzīvotājiem baudīt augstākā līmeņa 
sportu;

• Iemūžināt Smiltenes novada titulētāko 
sportistu panākumu vides objektos.

Sociālā aprūpe/ Veselība:
• Nodrošināt medicīnisko pakalpojumu 

pieejamību iedzīvotājiem visā novada terito-
rijā;

• Pielāgot vidi cilvēkiem ar īpašām vaja-
dzībām;

• Veicināt dzīvojamā fonda izveidi jauna-
jām ģimenēm;

• Rūpēties par dabas aizsardzību, veselīgu 
vidi un zaļās zonas sakārtošanu novadā;

• Nodrošināt bezmaksas bērnu zobārstnie-
cības pakalpojumu pieejamību.

Sabiedriskā kārtība:
• Pilnveidot un attīstīt pašvaldības polici-

jas darbu;
• Nodrošināt drošu vidi novada iedzīvotā-

jiem;
• Sekmēt inovatīvu tehnoloģiju izmanto-

šanu drošības un kārtības nodrošināšanā.

Latvijas Reģionu Apvienība, 
VIDZEMES PARTIJA

1 Kārlis Lapiņš
2 Zigeta Vīķele
3 Andris Vilkasts
4 Inga Štrāle
5 Ainārs Poikāns
6 Uldis Kalniņš
7 Eva Kazeka
8 Aigars Savickis
9 Inga Auga
10 Ina Staško
11 Ieva Klāva-Bunga
12 Edgars Avotiņš
13 Aldis Krasņickis
14 Juris Kļaviņš
15 Kristaps Purmalis
16 Agnis Kuprišs
17 Sandra Nātra
18 Agnis Apse      

PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMA
MĒRĶIS:
Smiltenes novada līdzsvarota attīstība – 

visu paaudžu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uz-
labošana!

Vērtības
• Izglītoti un veseli cilvēki drošā sabied-

rībā.
• Sakārtota vide.
• Stabila novada attīstība.
• To sasniegsim ar komandas darbu, kuru 

raksturos:
• Pieredze un zināšanas.
• Godīgums un atbildība.
• Efektīva un atklāta pārvalde.
Ekonomika
• Uzturēsim un pilnveidosim uzņēmējdar-

bībai labvēlīgu vidi.
• Piesaistīsim ES fondu fi nansējumu uz-

ņēmējdarbības vides uzlabošanai.
• Atbalstīsim nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumus ražošanas uzņēmumiem.
• Patstāvīgs dialogs ar novada uzņēmē-

jiem.
• Sekmēsim atbalstu tāda veida izglītībai, 

kas rada pieeju kvalifi cētam darbaspēkam.
Izglītība
• Uzlabosim pirmsskolas un vispārizglīto-

jošo iestāžu infrastruktūras un materiāltehnis-
ko bāzi.

• Popularizēsim karjeras ievirzes izglītību 
vispārizglītojošās iestādēs.

• Finansiāli atbalstīsim pedagogu darbu 
novada izglītības iestādēs.

• Finansēsim interešu izglītības program-
mas.

• Atbalstīsim dažādas jauniešu iniciatīvas.
Kultūra
• Veicināsim novada iedzīvotāju kultūras 

tradīciju kopšanu.
• Atbalstīsim pašdarbības kolektīvu darbī-

bu visā novadā.
• Līdzfi nansēsim kultūras projektu kon-

kursus, atbalstīsim nevalstisko organizāciju 
iniciatīvas un starptautisko sadarbību.

• Meklēsim risinājumu modernas biblio-
tēkas izveidei.

Sports
• Realizēsim uzsāktos projektus sporta 

jomā.
• Rūpēsimies par izglītības iestāžu sporta 

infrastruktūras uzlabošanu un materiāltehnis-
kās bāzes pilnveidošanu.

• Atbalstīsim novada sportistu un kolek-
tīvu dalību vietējās un starptautiskās sacensī-
bās.

• Finansēsim sporta projektu konkursus 
un atbalstīsim sporta klubus un masu sportu.

• Meklēsim risinājumu peldēšanas centra 
izveidei.

Veselība
• Nodrošināsim veselības aprūpes pieeja-

mību visiem novada iedzīvotājiem.
• Saglabāsim esošo veselības aprūpes pa-

kalpojumu apjomu un kvalitāti novadā,  veici-
nāsim jaunu pakalpojumu piesaisti.

• Atradīsim risinājumu bezmaksas zob-
ārstniecības pakalpojuma pieejamību bērniem 
un skolēniem.

• Motivēsim iedzīvotājus izvēlēties vese-
līgu dzīvesveidu.

Sociālā drošība un aizsardzība
• Nodrošināsim un pilnveidosim sociālās 

palīdzības un pakalpojumu sistēmu novada ie-
dzīvotājiem.

• Turpināsim īstenot sociālā atbalsta pasā-
kumus ģimenēm ar bērniem, meklēsim iespē-
jas tās uzlabot.

• Finansiāli atbalstīsim sociālās darbības 
nevalstiskās organizācijas.

• Meklēsim risinājumus dzīvojamā fonda 
paplašināšanai un īres dzīvokļu būvniecībai. 
Atbalstīsim individuālo būvniecību, attiecīgi 
plānojot infrastruktūru.

• Nodrošināsim efektīvu Pašvaldības po-
licijas darbību.

Vide
• Kopsim novada teritoriju, parkus un 

mežus, ūdeņus, pilnveidojot aktīvās atpūtas 
iespējas.

• Atbalstīsim daudzdzīvokļu māju un pa-
galmu sakārtošanu.

• Uzturēsim bērnu rotaļu laukumus un bū-
vēsim jaunus.

• Plānveidīgi turpināsim rekonstruēt (t.sk. 
izbūvējot infrastruktūru) ielas, ceļus, gājēju un 
velo ceļus.

• Nodrošināsim atkritumu savākšanas sis-
tēmas saglabāšanu un pilnveidošanu veicinot 
šķirošanu, savākšanas sezonālās akcijas.

• Virzīsim ideju, kas ietver Smiltenes pil-
sētas un piegulošo ciemu Silvas, Kalnamuižas 
un Vidzemītes kā vienotas teritorijas attīstību.

Tūrisms
• Jānostiprina mūsdienīgs un mērķtiecīgs 

novada zīmols.
• Sadarbībā ar partneriem Vidzemē attīs-

tīsim tūrisma piedāvājumu, atbalstīsim pasā-
kumu tūrismu kā prioritāti sporta, izklaides, 
kultūras, gardēžu un citu tūrisma veidu vieno-
šanai.

• Atbalstīsim dalību tūrisma izstādēs, po-
pularizējot novadu un Vidzemi kā tūrisma ga-
lamērķus.

Pārvalde
• Pašvaldības budžetu plānosim saskaņā 

ar novada attīstības stratēģijā, programmā un 
investīciju plānā noteiktajām prioritātēm, ES 
fondu iespējām.

• Nodrošināsim efektīvu fi nanšu resursu 
izmantošanu un pārvaldīšanu.

• Īstenosim labas un efektīvas pārvaldes 
principu sadarbībā ar visu novada sabiedrību, 
īpaši ar sabiedriskajām organizācijām.

• Piedāvāsim kvalitatīvus un pieejamus 
komunālos pakalpojumus.

• Nodrošināsim iedzīvotājus ar aktuālāko 
informāciju kopējam darbam Smiltenes nova-
da sabiedrības labā.

Smiltenes novada vēlēšanu komisija

Līdz ar piemērotu meteoroloģisko laika 
apstākļu iestāšanos, 24. aprīlī atsākti kartin-
gu trases atjaunošanas būvdarbi. Atbilstoši 
kalendārajam grafi kam objektā tiek veikta 
grāvju tīrīšana, augu zemes izlīdzināšana, 
iekšējā trases apmales izbūve un citi dar-
bi. Plānots, ka kartingu trases atjaunošanas 
būvdarbi noslēgsies šā gada jūnijā.

Projekta mērķis ir attīstīt un daudz-
veidot daudzfunkcionālā sporta un atpūtas 
kompleksa „Teperis” piedāvāto pakalpoju-
mu klāstu, lai piesaistītu vairāk apmeklē-
tājus, īpaši jauniešus. Atjaunojot kartingu 
trasi, būs iespēja nodrošināt divus jaunus 
un uzlabotus pakalpojumu veidus – „tra-
ses izmantošana kartingu sportam” un 
„trases izmantošana skrituļslidotājiem un 
skrituļslēpotājiem”. Kartingu trases atjau-
nošana dos arī papildus pienesumu citām 
pakalpojumu nozarēm – nakšņošana, ēdi-
nāšana, izlaide u.c.

Darbus veic SIA „8 CBR”. Projekta 
kopējās plānotās izmaksas ir 172 857,00 
euro, no kurām Lauku atbalsta dienests 
līdzfi nansē 80 000,00 euro un pašvaldības 
fi nansējums plānots 95 857,00 euro.  

Andris Lapiņš, 
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs

Atsākti darbi projektā 
„Kartingu trases 

atjaunošana”
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2017. gada 26. aprīlī notika kārtējā domes 
sēdē, kurā tika pieņemti 47 lēmumi, t.sk.:

1. Pieņemt zināšanai SIA „Līvena aptieka” 
2016. gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:

1.1. Bilances kopsumma 179 931,00 euro;
1.2. Pārskata gada peļņa pēc nodokļiem 

30 652,00 euro.
2. Pieņemt zināšanai SIA „Sarkanā Krusta 

Smiltenes slimnīca” 2016. gada pārskatu ar šā-
diem rādītājiem:

2.1. Bilances kopsumma 1 212 624,00 euro;
2.2. Pārskata gada zaudējumi 100 385,00 

euro.
3. Pieņemt zināšanai SIA „Smiltenes NKUP” 

2016. gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
3.1. Bilances kopsumma 9 890 210 euro;
3.2. Pārskata gada peļņa pēc nodokļiem 

16 269 euro.
4. Slēgt priekšlīgumu ar J.U. par daļas no 

nekustamā īpašuma Pils iela 9, Smiltenē, ka-
dastra numurs 9415 001 0904, pirkumu likumā 
„Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 
2. punktā minētās autonomās funkcijas nodro-
šināšanai.

5. Atsavināt Smiltenes novada pašvaldī-
bai piederošo nekustamo īpašumu „Stopiņi”, 
Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra 
numurs 9480 001 0057, kas sastāv no zemes 
starpgabala ar kopējo platību 0,5 ha un būves ar 
kadastra apzīmējumu 9480 001 0057 001, uzai-
cinot zemes īpašniekus, kuru zemei pieguļ šis 
zemes starpgabals, mēneša laikā iesniegt pie-
teikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu.

6. Par nekustamā īpašuma „Meža Mežma-
las” - 2, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, 
atsavināšanu

7. Noteikt, ka zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 9415 001 0310 platība ir 90 m2. 
Noteikt, ka zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 9444 004 0336 platība ir 0,49 ha.

8. Iznomāt biedrībai „Mednieku klubs 
„Blome”” zemes vienību „Izgāztuve”, Blomes 
pagastā, kadastra apzīmējums 9446 004 0092, 
1,45 ha platībā, t.sk. 0,32 ha mežs un 1,13 ha ci-
tas zemes, otrās kategorijas šautuves (šaušanas 
stenda) izveidei un darbībai.

9. Pārtraukt ar A.P. 2013. gada 10. decem-
brī noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 58.

10. Iznomāt M.P. zemes vienību „Čiekuri”, 
Palsmanes pagastā, kadastra apzīmējums 9474 
004 0164, 1,82 ha platībā lauksaimnieciskai iz-
mantošanai līdz 2032. gada 31. decembrim.

11. Grozīt 2002. gada 27. februāra Zemes-
gabala nomas līgumu ar AS „Smiltenes piens”.

12. Pārtraukt ar V.F. 2009. gada 30 d ecem-
brī noslēgto zemes nomas līgumu Nr. 9.

13. Iznomāt Z.F. zemes vienību Dzirnavu 
iela 14, Blomes pagastā, kadastra apzīmējums 
9446 006 0072, 2,1 ha platībā lauksaimnieciskai 
izmantošanai līdz 2022. gada 31. decembrim.

14. Iznomāt J.S. zemes vienības Veldes 
iela 1F, Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415 
005 0826, daļu 565 m2 platībā mazdārziņam 
līdz 2021. gada 31. decembrim.

15. Iznomāt I.Z. zemes vienību „Lāsītes”, 
Launkalnes pagastā, kadastra apzīmējums 9470 
014 0162, daļu 2,9 ha platībā un 9470 014 0164 
daļu 2,0 ha platībā lauksaimnieciskai izmanto-
šanai līdz 2022. gada 31. decembrim.

16. Pārtraukt ar A.L. 2015. gada 9. janvārī 
noslēgto Lauku apvidus zemes nomas līgumu 
Nr. 3/2015.

17. Pārtraukt 2009. gada 17. augustā no-
slēgto Zemes nomas līgumu Nr. 44.

18. Pārtraukt ar L.P. 2013. gada 12. decem-
brī noslēgto Zemes nomas līgumu Nr. 90.

19. Piekrist nekustamā īpašuma Atmodas 
iela 4A, Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415 
004 0005, daļas apmērām 530 m2 platībā izno-
māšanai bez apbūves tiesībām.

20. Iznomāt V.Z. zemes vienības Daugavas 
iela 39, Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415 
008 1603, daļu 300 m2 platībā mazdārziņam 
līdz 2021. gada 31. decembrim.

21. Atļaut no Blomes pagasta nekustamā 
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īpašuma „Bebrēni”, kadastra numurs 9446 003 
0004, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmē-
jumu 9446 002 0052  1,5 ha platībā un mainīt 
nosaukumu no „Bebrēni” uz „Meža Bebrēni”.

22. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašu-
mam, kas sastāv no garāžas ēkas, kura atrodas 
uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
9480 006 0232, piešķirt nosaukumu „Vārpa 
19”, Kalnamuiža, Smiltenes pagasts, Smiltenes 
novads. 

23. Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
„Medņi 1”, Variņu pagasts, Smiltenes novads, 
zemes vienības kadastra apzīmējumu 9490 001 
0013.

23.1. Zemes vienībai (projektā apzīmēta 
ar Nr. 1, kadastra apzīmējums 9490 001 0067), 
kas projektēta 9,8 ha platībā, piešķirt nosauku-
mu „Jundži”, Variņu pagasts, Smiltenes novads. 
Zemes vienībai 9,8 ha platībā noteikt nekusta-
mā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecī-
ba (kods 0201). 

23.2. Zemes vienībai (projektā apzīmēta 
ar Nr. 2, kadastra apzīmējums 9490 001 0068), 
kas projektēta 6,4 ha platībā saglabāt nosau-
kumu „Medņi 1”, Variņu pagasts, Smiltenes 
novads. Zemes vienībai 6,4 ha platībā noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība (kods 0101). 

24. Apstiprināt zemes ierīcības projektu 
„Lejasvizla”, Grundzāles pagasts, Smiltenes 
novads, zemes vienības kadastra apzīmējumu 
9458 010 0002.

24.1. Zemes vienībai (projektā apzīmēta 
ar Nr. 1, kadastra apzīmējums 9458 010 0126), 
kas projektēta 3,3 ha platībā, piešķirt nosauku-
mu „Kadiķi”, Grundzāles pagasts, Smiltenes 
novads. Zemes vienībai 93,3 ha platībā noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība (kods 0101). 

24.2. Zemes vienībai (projektā apzīmēta 
ar Nr. 2, kadastra apzīmējums 9458 010 0127), 
kas projektēta 6,0 ha platībā piešķirt nosauku-
mu „Griezes”, Grundzāles pagasts, Smiltenes 
novads. Zemes vienībai 6,0 ha platībā, noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība (kods 0101). 

24.3. Zemes vienībai (projektā apzīmēta 
ar Nr. 3, kadastra apzīmējums 9458 010 0128), 
kas projektēta 9,0 ha platībā piešķirt nosauku-
mu „Cielaviņas”, Grundzāles pagasts, Smil-
tenes novads. Zemes vienībai 9,0 ha platībā 
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (kods 0101). 

25. Par nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojumiem.

26. Noslēgt ar V.L., J.S. un A.A. līgumu 
par ceļa servitūta (tiesību uz braucamo ceļu) iz-
mantošanu pār īpašumu „Dīķis”, Smiltenes pa-
gastā ar servitūta ceļa garumu 430 m, platumu 
4 m un kopējo servitūta platību 1720 m2.

27. Par nokavēto nodokļa maksājumu pie-
dziņu bezstrīda kārtībā.

28. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa 
parādu par kopējo summu EUR 171,94 (viens 
simts septiņdesmit viens euro 94 centi), t.sk. 
pamatparāds EUR 90,08 un kavējuma nauda 
EUR 81,86, un izslēgt no debitoru saraksta.

29. Pagarināt 2013. gada 10. maijā ar Sie-
viešu biedrību „Spēkavots” (vienotās reģ. Nr. 
40008099887) noslēgtā nedzīvojamo telpu no-
mas līguma Nr. P-N/1-13  termiņu līdz 2027.
gada 9. maijam.

30. Atzīt par nenotikušu 2016. gada 30. 
novembra (lēmums Nr. 18, 19.§.1.) apstiprinā-
to pašvaldības nekustamā īpašuma „Lazdiņu 
pils”, Variņu pagastā, Smiltenes novadā, otro 
izsoli, jo izsolei nebija pieteicies neviens dalīb-
nieks.

30.1. Atkārtoti trešajā izsolē atsavināt, pār-
dodot atklātā izsolē ar augšupejošu soli, Smil-

tenes novada pašvaldībai piederošo nekustamo 
īpašumu „Lazdiņu pils”, Variņu pagastā, Smil-
tenes novadā (kadastra numurs 9490 004 0090), 
kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 9490 004 0126 0,9 ha platībā, dzī-
vojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 9490 
004 0090 001 un kūts 9490 004 0090 002.

30.2. Apstiprināt nekustamā īpašuma 
„Lazdiņu pils”, Variņu pagastā, Smiltenes no-
vadā trešās izsoles sākuma cenu – 600,00 euro 
(seši simti euro un 00 centi).

31. Apstiprināt Smiltenes novada pašval-
dības nekustamā īpašuma „Kamaldiņa 28”, 
Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā (kadas-
tra numurs 9480 006 0174), kas sastāv no vie-
nas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
9480 006 0195 0,1224 ha platībā, 2017. gada 
5. aprīļa izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem 
īpašuma objektu par 1950,00 euro (viens 
tūkstotis deviņi simti piecdesmit euro un 00 
centi) nosolīja A.P., pilnu pirkuma samaksu 
veicot 5 (piecu) gadu laikā no pirkuma līgu-
ma noslēgšanas brīža. Par atlikto maksājumu 
pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl 
nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par 
pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu 
kavējumiem – nokavējuma procentus 0,1 pro-
centa apmērā no kavētās maksājuma summas 
par katru kavējuma dienu.

32. Atzīt par nenotikušu 2016. gada 28. de-
cembra (lēmums Nr. 19, 10.§.1.3.) apstiprināto 
pašvaldības nekustamā īpašuma Smilšu iela 2, 
Smiltenē, Smiltenes novadā, pirmo izsoli, jo iz-
solei nebija pieteicies neviens dalībnieks.

32.1. Atkārtoti otrajā izsolē atsavināt, pār-
dodot atklātā izsolē ar augšupejošu soli, Smil-
tenes novada pašvaldībai piederošo nekustamo 
īpašumu Smilšu iela 2, Smiltenē, Smiltenes 
novadā (kadastra numurs 9415 001 1305), kas 
sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra ap-
zīmējumu 9415 001 1305 619 m2, dzīvojamās 
mājas un saimniecības ēkas.

32.2. Apstiprināt nekustamā īpašuma 
Smilšu iela 2, Smiltenē, Smiltenes novadā, ot-
rās izsoles sākuma cenu – 10400 euro (desmit 
tūkstoši četri simti euro un 00 centi).

33. Sagatavot un iesniegt biedrībai „Abu-
las lauku partnerība” projektu „Kartingu tra-
ses atjaunošana, 2. kārta” projektu konkursam 
pasākumā 19.2 „Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratē-
ģiju”  ietvaros apstiprinātās SVVA Stratēģijas 
ieviešanai rīcībā 1.3. „Atpūtas un sporta kom-
pleksa „Teperis” pārbūve” par kopējo summu 
53 344,93 euro (piecdesmit trīs tūkstoši trīs sim-
ti četrdesmit četri euro, deviņdesmit trīs centi).

33.1. Projektu īstenot sadarbībā ar biedrību 
„Tehniskais sporta veidu klubs „Smiltene””.

34. Izsludināt 2017. gada projektu līdzfi -
nansēšanas konkursa nevalstiskajām organi-
zācijām Smiltenes novadā, un noteikt projek-
tu pieteikumu iesniegumu termiņu līdz 2017. 
gada 31. maijam, plkst. 17.00.

35. Grozīt Smiltenes novada pašvaldības 
2017. gada 25. janvāra Nolikumu Nr. 3/17 „Uz-
ņēmējdarbības ideju konkursa „Esi uzņēmējs 
Smiltenes novadā!” nolikums”.

35.1. Izsludināt 2017. gada uzņēmējdar-
bības ideju konkursu „Esi uzņēmējs Smiltenes 
novadā!” un noteikt projektu pieteikumu ie-
sniegumu termiņu līdz 2017. gada 30. jūnijam, 
plkst. 16.00.

36. Atcelt Smiltenes novada domes 2017. 
gada 29. marta lēmumu (sēdes protokols Nr. 4, 
§.16) „Par aizņēmumu no Valsts kases projek-
ta „Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās 
infrastruktūras sakārtošana Smiltenes pilsētā” 
tehniskā projekta izstrādei”.

37. Lai nodrošinātu projekta „Uzņēmējdar-
bības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras 
sakārtošana Smiltenes pilsētā” tehniskā pro-
jekta izstrādes fi nansēšanu, ņemt aizņēmumu 
130 559 euro (viens simts trīsdesmit tūkstoši 
pieci simti piecdesmit deviņi euro un 00 centu) 
apmērā no Latvijas Republikas Valsts kases. 

Minēto aizņēmumu izņemt vidējā termiņā līdz 
2018. gada decembrim.

38. Smiltenes pilsētas parku, skvēru, iet-
vju, publiskā lietošanā esošo teritoriju un zaļo 
zonu uzturēšanu un sakopšanu, tajā skaitā:

38.1.1. koku un krūmu stādīšanu un uztu-
rēšanu;

38.1.2. puķu stādīšanu, puķu dobju kopša-
nu un uzturēšanu;

38.1.3. parku, skvēru, zaļo zonu un citu 
publiskā lietošanā esošo teritoriju uzturēšanu, 
tajā skaitā, pļaušanu;

38.1.4. citu publiskā lietošanā esošās teri-
torijas uzkopšanas darbu veikšanu;

38.1.5. Smiltenes pilsētas kapsētu uzturē-
šanu;

38.2. sabiedrisko tualešu, tajā skaitā – pār-
vietojamo biotualešu publiskās vietās, uzturē-
šanu Pašvaldības administratīvajā teritorijā;

38.3. Lietus ūdens inženierkomunikāciju 
tīklu apsaimniekošanu un uzturēšanu Smiltenes 
pilsētā, tajā skaitā: 

38.3.1. Tepera ventīļu mājas apkalpošana;
38.3.2. lietus ūdens savācējaku tīrīšana un 

remonts;
38.3.3. caurteku tīrīšana;
38.3.4. Tepera brīvslūžu, Vidus ezera, Tilt-

lejas ezera, Brutuļu ezera slūžu ūdens līmeņa 
regulācija, uzraudzība, atkalšana no ledus;

38.3.5. citu ar lietus ūdens inženierkomu-
nikācijas tīklu apsaimniekošanu un uzturēšanu 
saistītu darbu veikšana.

38.4. Slēgt deleģēšanas līgumu un apstip-
rināt noteiktos darbu apjomus un izmaksas (ar 
PVN) 516773,10 euro apmērā Smiltenes pilsē-
tas uzturēšanas darbu veikšanai no 2017. gada 
1. maija līdz 2018. gada 30. aprīlim.

39. Izveidot Smiltenes novada domes admi-
nistrācijas amata vienību sadaļā „2.09.219.02 – 
Izglītības pārvalde” amata vienību „Pedagogs 
karjeras konsultants” (profesijas klasifi katora 
kods 2359 15) ar amata vienību skaitu „1,53” 
un mēnešalgas likmi 680,00 euro ar 2017. gada 
1. aprīli. Noteikt, ka amata vienības tiek izvei-
dotas uz laiku līdz „Eiropas Savienības fondu 
darbības programmas „Izaugsme un nodarbi-
nātība” 8.3.5. specifi skā atbalsta mērķa „Uzla-
bot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem 
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 
projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un pro-
fesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/
I/001 īstenošanas laiku līdz 2020. gada 31. 
augustam.

40. Par izmaiņām Smiltenes novada admi-
nistrācijas amatu vienību sarakstā.

41. Apstiprināt saistošo noteikumu 
Nr. 6/17 „Grozījumi Smiltenes novada domes 
2017. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos 
Nr. 2/17 „Smiltenes novada pašvaldības 2017.
gada pamatbudžets” projektu.

42. Apstiprināt Palsmanes internātpamat-
skolas nolikumu.

43. Atcelt Smiltenes novada domes 2017. 
gada 22. februāra lēmumu „Par atļauju savie-
not valsts amatpersonas amatu ar citu amatu” 
(sēdes protokols Nr. 3, 31.§.).

44. Izveidot Smiltenes novada domes Soci-
ālā dienesta amatu vienību saraksta sadaļā Smil-
tenes pilsēta – amata vienību „Sociālais darbi-
nieks darbam ar ģimeni un bērniem” (kods pēc 
profesijas klasifi katora 2635 03, amata katalogā: 
saime – 39, līmenis – III A, mēnešalgu grupa – 
8) ar amata vienību  skaitu „1” un mēnešalgas 
likmi  „715,00 euro”, ar 2017. gada 26. aprīli.

45. Par dzīvojamo telpu Celtnieku ielā 2 
dzīv. 4, Smiltene, Smiltenes novads, īres līgu-
ma noslēgšanu.

46. Par dzīvojamo telpu „Madaras” dzīv. 
20, Blomes pagasts, Smiltenes novads, īres lī-
guma noslēgšanu.

47. Par M.K. iekļaušanu dzīvojamās telpas 
izīrēšanas reģistrā.

Evita Sirmā,
Smiltenes novada domes

Kancelejas nodaļas vadītāja
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Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Saistošie noteikumi  Nr. 6/17
APSTIPRINĀTI ar Smiltenes novada domes 26.04.2017. lēmumu (protokols Nr. 5, 15.§.)

Grozījumi Smiltenes novada domes 
2017. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos 
Nr. 2/17 „Smiltenes novada pašvaldības 
2017. gada pamatbudžets
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, 46. pantu un likuma 
„Par pašvaldību budžetiem” 6. ,7.,30. pantu

Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžetu 2017. gadam 1. 
ieņēmumos 
15 827 500 euro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu. 
Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžetu 2017. gadam 2. 
izdevumos 
18 522 659 euro apmērā saskaņā ar 2. pielikumu. 
Finansēšana 3. 2 695 159 euro saskaņā ar 2. pielikumu:

 naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 1.1. 1 895 110 euro;
 naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās 1.2. 64 296 euro;
 1.3. aizņēmums no Valsts kases īstenojamo projektu fi nansēšanai  
1 280 314 euro;
 aizņēmumu pamatsummas atmaksa 1.4. 415 969 euro.

Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par budžeta līdzekļu efektīvu un racionālu 4. 
izlietojumu. Izdevumi pēc naudas plūsmas nedrīkst pārsniegt attiecīgajai 
programmai tāmē apstiprinātos, plānotos pašvaldības budžeta izdevumus 
atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.
Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām” noteiktajā 5. 
kārtībā.

1. pielikums
Smiltenes novada domes 2017. gada 26. aprīļa 
Saistošajiem noteikumiem Nr. 6/17

1. KOPĒJIE IEŅĒMUMI EURO 15 827 500
tajā skaitā:

Klasifi kācijas 
kods

Budžeta ieņēmumu klasifi kācijas kodu 
nosaukumi euro

NODOKĻU IEŅĒMUMI 7 717 924
1.01110.00 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 6 890 253
1.04110.00 Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 540 493
1.04120.00 Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 156 648
1.04130.00 Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 70 530
1.05410.00 Azartspēļu nodoklis 60 000

NENODOKĻU IEŅĒMUMI 57 010
1.08000.00 Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 1 134

1.09000.00 Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas 
nodevas 23 185

1.10000.00 Naudas sodi un sankcijas 2 807
1.12000.00 Pārējie nenodokļu ieņēmumi 440

1.13000.00
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma 
iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu 
pamatparāda kapitalizācijas

29 444

TRANSFERTU IEŅĒMUMI 7 576 103
1.18000.00 Valsts budžeta transferti 7 436 521
1.19000.00 Pašvaldību budžetu transferti 139 582
1.21000.00 IESTĀDES IEŅĒMUMI 476 463

2. pielikums
Smiltenes novada domes 2017. gada 26. aprīļa 
Saistošajiem noteikumiem Nr. 6/17

2. KOPĒJIE IZDEVUMI EURO 18 522 659
tajā skaitā:

Funkciju
klasif. kods

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām 
kategorijām euro

2.01.000.00 Vispārējie vadības dienesti 1 630 752
2.03.000.00 Sabiedriskā kārtība un drošība 181 873
2.04.000.00 Ekonomiskā darbība 2 926 111
2.05.000.00 Vides aizsardzība 503 818
2.06.000.00 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 2 117 228
2.07.000.00 Veselība 69 546
2.08.000.00 Atpūta, kultūra un reliģija 2 342 914
2.09.000.00 Izglītība 7 940 525
2.10.000.00 Sociālā aizsardzība 809 892

3. Finansēšana 2 695 159 euro, tai skaitā:
3.1. budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā 1 895 110
3.2. budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās 64 296
3.3. aizņēmumi no Valsts kases īstenojamo projektu 
fi nansēšanai 1 280 314
3.4. aizņēmumu pamatsummas atmaksa 415 969

G. Kukainis,
Domes priekšsēdētājs

22. aprīlī „Lielās talkas” dienā 
tika uzsākti darbi pie aktīvās atpūtas 
takas izveidošanas ap Bilskas ezeru, 
kurā piedalījās Bilskas pagasta iedzī-
votāji.

Linda Karlsone: „Zīmīgi, ka ta-
kas veidošana aizsākās Lielās talkas 
dienā. Patīkami pārsteidza iedzīvotā-
ju atsaucība. Darbus bijām rūpīgi iz-
plānojuši un, neskatoties uz nepatei-
cīgajiem laika apstākļiem, plānu iz-
devās realizēt. Pašlaik ir salikts takas 
pamats 800 m garumā, maija vidū 
darbs turpināsies, tiks piestiprināta 
takas virsma, izveidoti makšķernieku 
laipu atzari. Liels paldies SIA „SOF-
TWOOD” kolektīvam, jauniešu deju 

Uzsākts projekts „Materiālu iegāde aktīvās 
atpūtas takas izveidei ap Bilskas ezeru”

Pašvaldībā

laika un sporta objektu infrastruktū-
ru un radīt patīkamu vidi pilnvērtīgai 
aktīvai atpūtai, kā nodrošināt ezera 
kā dabas vērtības saglabāšanu, izzi-
nāšanu un pilnvērtīgu izmantošanu. 
Projekta ietvaros tiek iegādāti mate-
riāli – kokmateriāli, caurules, skrūves 
un plastmasas savilcēji, kas izmantoti 
takas veidošanā. 

Projekta realizācija kļuva iespē-
jama piesaistot Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai Lat-
vijas Lauku attīstības programmas 
2014. – 2020. gadam apakšpasāku-
ma „Darbību īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” līdzekļus. Projekta plā-
notās izmaksas ir 10 871,98 euro, 
no kurām Lauku atbalsta dienests 
līdzfi nansē 9784,77 euro, savukārt 
no pašvaldības fi nansējums plānots 
1087,20 euro. Projektu plānots reali-
zēt līdz 2017. gada 30. jūnijam.

Vairāk informācijas par Eiro-
pas Lauksaimniecības fondu lauku 
attīstībai (ELFLA) pieejams Eiro-
pas Komisijas tīmekļa vietnē http://
ec.europa.eu/agriculture/rural-deve-
lopment-2014-2020/index_lv.htm 

Zelma Mičule, 
Smiltenes novada domes

Attīstības un plānošanas nodaļas 
projektu vadītāja

Aprīļa mēnesī dzimtsa-
rakstu nodaļā reģistrēti 5 jaun-
dzimušie, noslēgta 1 laulība un 
reģistrēti 9 miršanas reģistri. 

Aprīļa mēnesī reģistrētas 
3 meitenes un 2 zēni. Deniss – 
Blomes pagastā, Terēze, Lita, 
Sofi ja, Olafs – Smiltenes pil-
sētā.

Nodaļā reģistrēti 9 mirša-
nas reģistri. Aizsaulē aizgājuši 
7 vīrieši un 2 sievietes. Miru-
ši pa 2 – Grundzāles un Vari-
ņu pagasta iedzīvotāji un pa 
vienam – Blomes, Gaujienas, 
Palsmanes, Raunas un Smilte-
nes pilsētas iedzīvotājs.

Dace Ērģele,
Dzimtsarakstu nodaļas 

vadītāja  

Dzimtsarakstu 
nodaļas  

informācija
13. aprīlī uzsākti būvdarbi ob-

jektā „Gājēju un velosipēdistu ceļa 
būvdarbi no Smiltenes līdz Silvai”. 
Būvdarbus veic SIA „8 CBR”.

Būvprojekta mērķis ir izveidot 
celiņu, kurš būtu komfortabls, kva-
litatīvs un drošs gan gājējiem, gan 
velobraucējiem. Projekta rezultātā 
cilvēkiem tiks nodrošināta droša un 
ērta pārvietošanās gar autoceļu P27 
posmā no Smiltenes līdz Silvai, uzla-
bota un attīstīta ilgtspējīga satiksmes 
infrastruktūra, iedzīvotājiem tiks 
uzlabota pieejamība darbavietām un 
dažādiem pakalpojumiem, kā arī tiks 
uzlabots objekta vizuālais stāvoklis.

Būvprojekta ietvaros paredzēts 
veikt 2,5 metrus plata asfaltēta gā-
jēju 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 apgaismoju-

Uzsākti „Gājēju un 
velosipēdistu ceļa būvdarbi no 

Smiltenes līdz Silvai”
ma izbūvi, atpūtas vietu izbūvi, lab-
iekārtošanas darbus, u.c. darbus.

Tilta pārbūves darbu laikā sa-
tiksme notiks pa apbraucamo ceļu 
un pagaidu tiltu. Satiksme trans-
portlīdzekļiem pār pagaidu tiltu 
tiks organizēta pārmaiņus pa vienu 
braukšanas joslu, satiksmi regulējot 
ar luksoforiem. 

Būvdarbu kopējā summa ir 
EUR 447 565,54, no kuriem EUR 
377 565,54 sastāda Smiltenes no-
vada domes fi nansējumus, bet pro-
jekta 2. daļas īstenošanai „Tilta pār 
Abuls upi pārbūve” piesaistīti EUR 
70 000,00 no Satiksmes ministrijas 
pārvaldītās valsts budžeta program-
mas „Valsts autoceļu fonds”.

Būvdarbus plānots pabeigt līdz 
30.11.2017. 

Andris Lapiņš, 
Attīstības un plānošanas 

nodaļas vadītājs

kolektīva „PIESITIENS” puišiem un 
ikvienam, kas savu roku pielika, lai 
jau uz Līgo svētkiem mēs varētu iz-
mantot takas piedāvātās iespējas. 

Domāju, ka šī talka bija viena 
no nozīmīgākajām mūsu pagastā, jo 
pulcēja kopā cilvēkus, kuriem nav 
vienaldzīga dzīve pagastā un mēs sā-
kām radīt kaut ko jaunu, vērtīgu un 
paliekošu.”

Taka top projekta „Materiālu 
iegāde aktīvās atpūtas takas izveidei 
ap Bilskas ezeru” Nr. 16-09-AL10-
A019.2201-000001 ietvaros ar 
Smiltenes novada domes un Lauku 
atbalsta dienesta fi nansiālu atbalstu. 
Projekta mērķis ir pilnveidot brīvā 

Projektu pieteiku-
mus var iesniegt no 24. 
aprīļa līdz 24. maijam. 

Šajā projektu kon-
kursa kārtā atbalstu var gūt uzņēmēji 
rīcībās: 

Rīcība 1.1. Uzņēmējdarbības 
attīstība un nodarbinātības veici-
nāšana,  projekta maksimālā attie-

Abulas lauku partnerība ir izsludinājusi ELFLA 
fonda projektu konkursa 3. kārtu 

cināmā summa 50 000,00 
euro, kopējais atbalsta 
apmērs rīcībai 81 763,02 
euro

Rīcība 1.2. Lauksaimniecības 
produktu pārstrādes veicināšana, 
projekta maksimālā attiecināmā sum-
ma 30 000,00 euro, kopējais atbalsta 
apmērs rīcībai 30 000, 00 euro

Rīcība 1.3. Atpūtas un spor-
ta kompleksa „Teperis” pārbūve,  
projekta maksimālā attiecināmā sum-
ma 100 000,00 euro, kopējais atbalsta 
apmērs rīcībai 20 000, 00 euro

Vairāk informācijas http://www.
abulas.lv/lv/

Sveta Rozīte. 
Abulas LP vadītāja 
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Par spīti lietum, sniegam, krusai un vējam, 
arī šogad 22. aprīlī Lielajā Talkā talkojām visā 
Smiltenes novadā. Smiltenē jau otro gadu ko-
pām Veco parku, jo parks ik gadu pulcina ar-
vien vairāk un vairāk apmeklētājus.

Turpinājām zāģēt, vākt un dedzināt kritu-
šos kokus Tehnikuma nogāzē (IZM īpašumā), 
grābt lapas un zarus parka centrālajā daļā un 
apkārtnē, gatavojām un uzstādījām putnu būrī-
šus, kā arī tika vākti atkritumu pilsētas apkār-
tnē. Labos darbus paveicām visā novadā – 
pie Bilskas ezera uzsāka veidot koka lai-
pas, Grundzālē tika iestādītas lapegles 
piemiņas skvērā. Novada teritorijā tika 
savākti arī 859 maisi ar atkritumiem. 

Paldies ikvienam talkas dalīb-
niekam un atbalstītājam – SIA Vidze-
mes kokiem, SIA „Smiltenes NKUP”, 
Jānim Cīrulim, SIA „Koka rokdarbi”, 
Mairim Sileniekam ar komandu, Klondai-
kas kolektīvam, Aigaram Veldrem, Ilzei no 
Donām, un iedzīvotājiem, kas organizēja savas 
talkas Smiltenes pilsētā – Andrim Ziediņam un 
Lienei Šilovai.

Ikviens no mums ir atbildīgs par to, lai mēs 
dzīvotu tīrā un sakoptā vidē. Esam atbildīgi 
paši, rādot labu piemēru apkārtējiem!

Sagatavoja:
Agija Kukaine,

Smiltenes novada domes 
Saimnieciskās darbības nodaļa un 

talkas koordinatore

Paldies, Lielās Talkas 
atbalstītāji! SIA „Smiltenes 

NKUP” ziņas
Aprīlī beidzās izvērtēšana iepirku-

mam Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
Smiltenē būvprojekta izstrāde, būvniecība 
un autoruzraudzība. Par uzvarētāju tika at-
zīts SIA „WOLTEC", līguma summa bez 
PVN 957 332,36 euro. 

Smiltenes novada dome 2015. gadā 
iegādājās nepabeigtu daudzdzīvokļu dzī-
vojamo ēku (24 dzīvokļi, 1696 m2). To iz-
būvējot, plānots ar dzīvokļiem nodrošināt 
vismaz 24 jauno un novadam nepieciešamo 
speciālistu ģimenes. 

Noslēgtais līgums ar SIA „Woltec” pa-
redz, ka šogad notiek projektēšana, bet būv-
niecība plānota 2018. gadā. 

Kā ierasts, Smiltenes NKUP darbinieki 
piedalās savā Lielajā talkā. Šogad sakopām 
un labiekārtojām teritoriju Pilskalna ielā 
2, pie NKUP darbnīcām. Šobrīd tur SIA 
„R.K.C.F Renesanse” veic tehnikas noviet-
nes būvniecību, tāpēc jo īpašs prieks vēl 
kādu Smiltenes vietu redzēt skaisti iekoptu. 
Tehnikas novietnes būvniecības termiņš ir 
līdz jūlijam.

Ir stājušies spēkā Saistošie noteikumi 
„Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu sniegšanas un lietošanas kārtība Smil-
tenes novadā”. Tie nosaka kārtību, kādā 
ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli 
un būves tiek pievienotas centralizētajai 
ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai 
kanalizācijas sistēmai, tai skaitā prasības 
komercuzskaites mēraparāta mezgla izbū-
vei; kā arī centralizētās ūdensapgādes sistē-
mas un centralizētās kanalizācijas sistēmas 
ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības 
prasības, tai skaitā, prasības notekūdeņu 
novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sis-
tēmā, brīvkrānu un ugunsdzēsības ierīču 
lietošanas un aizsardzības prasības; un sa-
biedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma 
līgumā ietveramos noteikumus, tai skaitā 
līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas 
kārtību; tāpat administratīvo atbildību par šo 
noteikumu pārkāpšanu. Saistošie noteikumi 
publicēti „Smiltenes Novada domes vēstis” 
aprīļa numurā, līdz ar to tie stājušies spēkā. 

Jau rakstījām, ka no 2016. gada 1. jan-
vāra ir stājies spēkā Ūdenssaimniecības pa-
kalpojumu likums un no 1. aprīļa MK no-
teikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanu un lietošanu. Tātad 
mums un mūsu klientiem ir visas iespējas 
sakārtot ūdenssaimniecības pakalpojumus 
likumiski. Šobrīd tas ir aktuāli tiem, ku-
riem nepieciešams izbūvēt komercuzskaites 
mēraparāta mezglu – ūdenssaimniecības 
pakalpojumu lietotāja īpašumā vai valdīju-
mā esoša ūdenssaimniecības sistēmas daļa 
(cauruļvadu, noslēgarmatūras un citu veid-
gabalu sistēma), kas paredzēta komercuz-
skaites mēraparāta uzstādīšanai un izbūvēta 
piederības robežā vai – normatīvajos aktos 
noteiktos gadījumos – ārpus piederības ro-
bežas. Lūdzam savlaicīgi iepazīties ar jau-
najiem noteikumiem un pieprasīt tehniskos 
noteikumus akas izbūvei. Aktivitāte ir jūta-
ma, jau ir izbūvētas vairākas akas un ceram, 
ka, iestājoties siltākiem laikapstākļiem, tā 
tikai pieaugs.

Neskaidrību gadījumā lūdzam personī-
gi sazināties ar Smiltenes NKUP.

Tikko atkārtoti  saņēmām Valsts ieņē-
mumu dienesta ģenerāldirektores parakstītu 
Pateicību par to, ka arī 2016. gadā esam vei-
kuši ievērojamas iemaksas valsts budžetā. 
Pateicībā teikts – ...jūs esat Latvijas bagā-
tība un spēks. Jūs esat paraugs tam, kā god-
prātīgi veidot un attīstīt uzņēmējdarbību...

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

28 65 99 33   vai   110
  Mums IR svarīga Jūsu drošība!

Normunds Liepa, SNPP priekšnieks

Smiltenes novada pašvaldības 
policijas informācija3. maijā uzsākti būvdarbi Smiltenes 

novada sporta kompleksā pie Tepera ezera, 
kur tiks izbūvēta Smiltenes stadiona servi-
sa ēka un skatītāju tribīnes. Būvdarbus veic 
SIA „R.K.C.F. Renesanse”.

Projekta mērķis ir pilnveidot un attīs-
tīt sporta un atpūtas kompleksu „Teperis”, 
izbūvējot sporta procesu atbalstošu servisa 
telpas, kas ikdienā kalpos Smiltenes pilsētas 
bērnu un jaunatnes sporta skolas, Smiltenes 
tehnikuma un Smiltenes vidusskolas au-
dzēkņiem, kā arī sporta klubu vajadzībām 
un sporta pasākumiem.

Būvprojekta ietvaros paredzēts izbūvēt 
stadiona servisa ēku un skatītāju tribīnes 
ar kopējo apbūves platību 633,90 m2, kā 
arī izbūvēt ārējos inženiertīklus un veikt 
teritorijas labiekārtošanu 380 m2 platībā. 
Saskaņā ar ēkas plānojumu, tajā atradīsies 
ģērbtuves, dušas un tualetes, treneru telpas, 
tualetes apmeklētājiem, noliktavas, tehnis-
kās telpas, u.c. telpas. Paredzētas apjumtas 
tribīnes ar 250 skatītāju vietām. Ēkas pro-
jektā ir paredzēti nepieciešamie pasākumi 
vides pieejamības nodrošināšanai.

Būvdarbu kopējā summa ir 631 892,76 
euro, no kuriem 200 000,00 euro ir valsts 
budžeta līdzfi nansējums, bet pārējais fi nan-
sējums 431 892,76 euro apmērā ir Smilte-
nes novada domes fi nansējumus.

Atbilstoši būvdarbu līgumam, darbus 
plānots pabeigt līdz 2018. gada nogalei.

A. Lapiņš,
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs

Uzsākta Smiltenes 
stadiona servisa 
ēkas un skatītāju 

tribīņu izbūve

Tikšanās ar 
Anatoliju 

Danilānu un 
Pēteri Strubergu

23. maijā  plkst.  17.00   Smiltenes  
pilsētas Kultūras centra kinozālē norisinā-
sies tikšanās ar gastroenterologu, profesoru 
Anatoliju Danilānu un grāmatas „Anatolijs 
Danilāns. Dakteris ar atvērtu sirdi” autoru 
Pēteri Strubergu.

Profesors Anatolijs Danilāns pazīstams 
kā sabiedrībā mīlēts veselīga dzīvesveida 
popularizētājs, kurš, daloties ar savu perso-
nīgo pieredzi, vienkāršā un saprotamā valo-
dā stāsta par to, kas nepieciešams, lai cilvēki 
dzīvotu ilgi, laimīgi un veseli. Viņš uzskata, 
ka profesionālajā jomā svarīgākais ir tas, lai 
ikviens cilvēks sajustu, ka ārsts no sirds vē-
las viņam palīdzēt. Tikšanās laikā klātesošie 
varēs dzirdēt gan profesora Anatolija Da-
nilāna un Pētera Struberga stāstījumu, gan 
arī uzdot jautājumus abiem viesiem.  Ieeja 
brīva.

Pasākums tiek organizēts projekta „Pa-
sākumi vietējās sabiedrības veselības veici-
nāšanai Smiltenes novadā” ietvaros.

Smiltenes novada domes 
Sociālais dienests

Projekts 9.2.4.2/16/I/052 „Pasākumi vietējās sabiedrības vese-
lības veicināšanai Smiltenes novadā” norisinās darbības programmas 
„Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifi skā atbalsta mērķa „Uzlabot 
pieejamību veselības veicināšanas un slimību profi lakses pakalpoju-
miem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem 
iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma „Pasākumi vietējās sabiedrības veselī-
bas veicināšanai un slimību profi laksei” ietvaros. Projekts tiek fi nansēts 
no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem. 

EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Sociālais
fonds
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Smiltenes novada dome 
izsludina 2017. gada projek-
tu līdzfi nansēšanas konkur-
su nevalstiskajām organizā-
cijām Smiltenes novadā.

Projekta konkursa mērķis ir 
ar līdzfi nansējumu atbalstīt pašval-
dības attīstības stratēģijai atbilstošus 
projektu idejas izglītības, kultūras, 
sporta, sociālo, jauniešu iniciatīvas 
un teritorijas labiekārtošanas jomās.

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

Pašvaldība līdzfi nansējumu pie-
šķir līdz 30% no projekta atbilstošo 

Zivju fonda padome 2017. gada 
21. marta sēdē pieņēma lēmumu ap-
stiprināt Smiltenes novada domes 
iesniegto projektu par zivju resursu 
pavairošanu Lizdoles ezerā. Projekta 
„Zivju resursu pavairošana Smilte-
nes novada Lizdoles ezerā” mērķis 
ir palielināt un atjaunot zivju resur-
sus Smiltenes novada Lizdoles eze-
rā, un radīt pamatu licencētās mak-
šķerēšanas ieviešanai un pilnveidot 
aktīvā tūrisma attīstību.  Projekta 
ietvaros plānots Lizdoles ezerā zivju 
resursus papildināt ar 5400 zandartu 
mazuļiem. Projekta kopējās plāno-
tās izmaksas ir 1372,14 euro. Zivju 
fonda fi nansējums ir 1221,20 euro  
un pašvaldības līdzfi nansējums ir 
150,94 euro.

Savukārt, 20. aprīlī Zivju fonda 
padome pieņēma lēmumu apstip-

Aprīļa beigās uzsākti darbi pie 
aktīvās atpūtas laukuma izveidoša-
nas Launkalnes ciemā. Būvdarbus 
veic SIA „ASE”.  Būvdarbus plānots 
pabeigt līdz 31. maijam.

Projekta  „Aktīvās atpūtas lau-

Projektu konkursa mērķis ir 
sniegt atbalstu Smiltenes nova-
da uzņēmumu un fi zisko personu 
projektiem, kas tiek realizēti Smil-
tenes novadā un kuru rezultātā 
tiek radīti jauni produkti un pa-
kalpojumi vai tiek radītas jaunas 
darbavietas.

Projektu uzņēmējdarbības ideju 
konkursā var piedalīties Smiltenes 
novadā reģistrēta juridiska persona 
vai fi ziska persona, kas reģistrējusies 
kā saimnieciskās darbības veicējs, 
vai kas uzvaras gadījumā reģistrēsies 
kā saimnieciskās darbības veicējs vai 
komersants.

Pašvaldība līdzfi nansējumu pie-
šķir līdz 80% no iesniegtās projektu 

Smiltenes novada dome ir no-
slēgusi vienošanos ar Centrālo fi nan-
šu un līgumu aģentūru par projekta 
9.2.4.2/16/I/052 „Pasākumi vietējās 
sabiedrības veselības veicināšanai 
Smiltenes novadā” īstenošanu. Turp-
mākos trīs gadus Smiltenes novada 
iedzīvotājiem būs iespēja iesaistīties 
dažādos veselības veicināšanas pa-
sākumos, kurus īstenos pašvaldība, 
izmantojot Eiropas Sociāla fonda 
(ESF) un valsts budžeta piešķirtos 
līdzekļus. 

Projekta „Pasākumi vietējās 
sabiedrības veselības veicināšanai 
Smiltenes novadā” mērķis ir uzla-
bot pieejamību veselības veicinā-
šanas un slimību profi lakses pakal-
pojumiem visiem Smiltenes novada 
iedzīvotajiem, jo īpaši teritoriālās, 
nabadzības un sociālās atstumtības 
riskam pakļautajiem iedzīvotajiem, 
īstenojot vietēja mēroga pasāku-
mus.

Projekta ietvaros plānots: fi -
zisko aktivitāšu veicināšanas pasā-
kumi – nūjošana, joga, slēpošanas 

Zivju fonds apstiprinājis divus 
Smiltenes novada domes projektus

rināt Smiltenes novada domes ie-
sniegto projektu „Smiltenes novada 
Pašvaldības policijas materiālteh-
niskā nodrošinājuma uzlabošana 
zivju resursu aizsardzībai”. Projekta 
mērķis ir zivju resursu aizsardzība 
un maluzvejniecības samazināšana 
Smiltenes un Apes novada ūdens-
tilpēs, uzlabojot materiāltehnisko 
nodrošinājumu. Projekta ietvaros 
ir paredzēts iegādāties motorlaivas 
dzinēju. Projekta kopējās plānotās 
izmaksas ir 3149,00 euro. Zivju fon-
da fi nansējums 2802,61 euro, savu-
kārt pašvaldības līdzfi nansējums ir 
346,39 euro.

Abus projektus plānots īstenot 
līdz 2017. gada oktobrim.

Par citiem ar Zivju fonda at-
balstu realizētajiem projektiem var 
izlasīt Smiltenes novada mājas lapā 
www.smiltene.lv, sadaļā Projekti.

Zelma Mičule,
Smiltenes novada domes

Attīstības un plānošanas nodaļas
Projektu vadītāja 

Smiltenes novada dome izsludina projektu 
līdzfi nansēšanas konkursu

izmaksu kopējās budžeta 
summas, ar nosacījumu, ka 
piešķirtais līdzfi nansējuma 
apjoms nepārsniedz 1000,00 
euro (viens tūkstotis euro). 

Kopējais pieejamais fi nansē-
jums 6000,00 euro.

Projektu pieteikumi jāiesniedz 
atbilstoši konkursa nolikumā noteik-
tām prasībām (jāiesniedz aizpildīta 
pieteikuma veidlapa un projekta va-
dītāja CV). Konkursa nolikums, pie-
teikuma veidlapa un cita informācija 
pieejama Smiltenes novada mājas 
lapā http://www.smiltene.lv/Projek-
tu_konkursa_nolikums_veidlapas. 
Papildus informācija Smiltenes no-

vada domes Attīstības un plānošanas 
nodaļā pa tālr. 64707571, vai sūtot 
jautājumus uz e-pastu dome@smil-
tene.lv. 

Projektu pieteikumi jāie-
sniedz līdz 2017. gada 31. maijam 
plkst. 17.00, Smiltenes novada do-
mes klientu apkalpošanas centrā 
(adrese: Dārza ielā 3, Smiltenē, 
Smiltenes novadā, LV-4729) per-
sonīgi vai pa pastu (pasta zīmogs 
31. maijs). 

Informāciju sagatavoja: 
Zelma Mičule,

Smiltenes novada domes
Attīstības un plānošanas nodaļas

Projektu vadītāja

Smiltenes novada dome izsludina 
uzņēmējdarbības ideju konkursu 
„Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!”

izdevumu tāmes, ar nosacījumu, ka 
piešķirtais līdzfi nansējuma apjoms 
nepārsniedz 3000,00 euro (trīs tūk-
stoši euro). Kopējais pieejamais 
fi nansējums 9000,00 euro (deviņi 
tūkstoši euro).

Projektu pieteikumi jāiesniedz 
atbilstoši konkursa nolikumā no-
teiktām prasībām (jāiesniedz aizpil-
dīta pieteikumu veidlapa, izdevumu 
tāme, iesniedzēja dzīves un darba 
apraksts – CV vai cita nepieciešamā 
informācija atbilstoši nolikumam). 
Konkursa nolikums, pieteikuma 
veidlapa, izdevumu tāmes veidlapa 
un cita informācija pieejama Smil-
tenes novada mājas lapā http://www.
smiltene.lv/Projektu_konkursa_noli-

kums_veidlapas. Papildus informā-
cija Smiltenes novada domes Attīs-
tības un plānošanas nodaļā pa tālr. 
64707571, vai sūtot jautājumus uz 
e-pastu dome@smiltene.lv. 

Projektu pieteikumi jāie-
sniedz līdz 2017. gada 30. jūnijam 
plkst. 16.00, Smiltenes novada do-
mes klientu apkalpošanas centrā 
(adrese: Dārza ielā 3, Smiltenē, 
Smiltenes novadā, LV-4729) per-
sonīgi vai pa pastu (pasta zīmogs 
30. jūnijs).

Informāciju sagatavoja:
Ieva Dille,

Smiltenes novada domes
Attīstības un plānošanas nodaļas

Projektu vadītāja

Smiltenes novada mājražotā-
jiem, uzņēmējiem, amatniekiem 
un rokdarbniekiem ir iespēja pie-
teikties ar savu produkciju dalībai 
ikgadējā Vastselīnas gadatirgū šā 
gada 17. un 18. jūnijā, Igaunijā. 
Dalība notiek Igaunijas – Latvijas 
pārrobežu projekta  „COOP Lo-
cal” („Pārrobežu sadarbības vei-
cināšana vietējiem pārtikas pro-
duktu ražotājiem un amatniekiem 
pierobežā”) ietvaros.

Projekta mērķis ir atdzīvināt un 
stiprināt pārrobežu uzņēmējdarbību, 
īstenojot virkni dažādu pasākumu, 
kas veicinās sadarbības un biznesa 
attiecību veidošanu starp Igaunijas 
un Latvijas uzņēmējiem. Projektā 

Aicina piedalīties Vastselīnas gadatirgū 
Igaunijā 17. – 18. jūnijā

paredzētie pasā-
kumi ietver gan 
pieredzes apmai-
ņas braucienus, 
gan kopīgas tikšanās, mācību eks-
kursijas un seminārus, gan kopīgas 
izstādes un gadatirgus, u.c. Projektā 
tiks iesaistīti uzņēmēji no Igaunijas 
un Latvijas pašvaldību reģioniem.

Par iespēju piedalīties gada-
tirgū projekta ietvaros interesēties 
zvanot pa tālruni: 64707575 vai  
29395200, rakstot e-pastu projek-
ta aktivitāšu vadītājam Modrim 
Apsītim – modris.apsitis@smilte-
ne.lv līdz 25. maijam. 

Projekts tiks ieviests lai-
ka periodā no 2017. gada mar-

ta līdz 2019. gada augustam.
Projektu „COOP Local” līdzfi nansē 
Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadar-
bības programma.  Smiltenes novada 
pašvaldības kopējais projekta budžets 
ir 61 104,00 euro, t.sk. programmas 
fi nansējums ir 85% jeb 51 938,40 
euro un pašvaldības līdzfi nansējums 
ir 15% jeb 9165,60 euro.

Informāciju sagatavoja: 
Zelma Mičule,

Smiltenes novada domes
Attīstības un plānošanas nodaļas

Projektu vadītāja

Pasākumi vietējās sabiedrības 
veselības veicināšanai 

Smiltenes novadā 

Projekts 9.2.4.2/16/I/052 „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā” norisinās darbības 
programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifi skā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimī-
bu profi lakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma 
„Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profi laksei” ietvaros. Projekts tiek fi nansēts no Eiropas Sociālā 
fonda un valsts budžeta līdzekļiem. 

pārgājieni; peldēšanas nodarbības 
bērniem, senioriem; informatīvās 
akcijas, semināri un izglītojošās 
lekcijas par veselības veicināšanas 
tēmām; ekskursijas pensijas ve-
cuma iedzīvotājiem; pārgājieni un 
riteņbraukšanas pasākumi; vasaras 
nometnes bērniem; meistarklases 
par veselīga ēdiena pagatavošanu; 
fi zioterapeita nodarbības, u.c. akti-
vitātes. Projektā ir paredzēts iesais-
tīt vairāk nekā 2100 iedzīvotājus.

Kopējās projekta attiecināmās 
izmaksas ir 151 050,00 euro. No tām 
85% jeb 128 392,50 euro ir ESF līdz-
fi nansējums, bet 15% jeb 22 657,50 
euro – valsts budžeta līdzekļi. 

Aicinām iedzīvotājus sekot līdzi 
aktualitātēm un plānotajiem pasāku-
miem, kas tiks publicēti pašvaldī-
bas mājaslapā www.smiltene.lv un 
laikrakstā „Smiltenes novada domes 
vēstis”. 

Ieva Dille,
Smiltenes novada domes

Attīstības un plānošanas nodaļas
Projektu vadītāja

Uzsākti būvdarbi projektā „Aktīvās atpūtas laukuma izveidošana Launkalnes ciemā”

kuma izveidošana Launkalnes cie-
mā” Nr. 16-09-AL10-A019.2203-
000001 mērķis ir Launkalnes ciemā 
attīstīt un labiekārtot aktīvās atpūtas 
dabā infrastruktūru. Projekta mērķa 
sasniegšana ir vērsta uz iedzīvotāju 

līdzdalības, savstarpējās sadarbības 
veicināšanu, kas dotu iespēju iedzī-
votājiem kļūt saliedētākiem, draudzī-
gākiem un uzturēt savu ķermeni labā 
fi ziskā formā. 

Projektu plānots realizēt līdz 
2017. gada 30. jūnijam.

Projekta realizācija kļuva iespē-
jama piesaistot Eiropas Lauksaimnie-
cības fonda lauku attīstībai Latvijas 

Lauku attīstības programmas 2014. – 
2020. gadam apakšpasākuma „Darbī-
bu īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 
līdzekļus. Projekta kopējās plānotās 
izmaksas ir 9870,83 euro, no kurām 
Lauku atbalsta dienests līdzfi nansē 
8883,75 eiro un pašvaldības fi nansē-
jums plānots 987,08 euro.  

Vairāk informācijas par Eiro-

pas Lauksaimniecības fondu lauku 
attīstībai (ELFLA) pieejams Eiro-
pas Komisijas tīmekļa vietnē http://
ec.europa.eu/agriculture/rural-deve-
lopment-2014-2020/index_lv.htm.

Informāciju sagatavoja: 
Zelma Mičule,

Smiltenes novada domes
Attīstības un plānošanas nodaļas

Projektu vadītāja

EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Sociālais
fonds
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Izglītība

Saulīte šogad mūs kaitina – te 
silda tik stipri, ka gribas nomest šal-
li un cepuri, lai ļautos pavasarīgam 
vējam, te paslēpjas aiz mākoņa mali-
ņas un pār zemi virpuļo cīruļputenis. 
Šādā dienā, kad pavasaris cīnījās ar 
ziemas atblāzmu, Smiltenes PII 
„Pīlādzītī” tika gaidīta Lielā die-
na. Tas notika dienas pirmajā pusē. 
Bet pēcpusdienā mazie „Rūķu” un 
„Zaķēnu” grupu bērni apvilka bal-
tus kreklus un blūzes, meitenes ie-
tērpās krāšņos, puķainos svārciņos, 
lai kopā ar savām skolotājām dotos 
ciemos pie saviem nu jau ilggadē-
jiem draugiem – sirmgalvjiem Smil-
tenes pansionātā – aprūpes centrā. 
Par to, ka mēs būsim, šaubu nebija, 
jo uzaicinājums kopā ar bērniem 
sagaidīt Lieldienu tuvošanos tika 
nogādāts laicīgi. Sakrāsojām olas, 
izgatavojām skaistus apsveikumus, 
katram senioram Lieldienu zaķi, 
kurā paslēpusies oliņa, sasējām pū-
polu saišķīšus, un devāmies ciemos. 
Mums piebiedrojās vēl viens labais 
„Lieldienu zaķis”, kurš dāvāja nau-
diņu, lai varētu grozus piepildīt ar pī-
rādziņiem. Paldies! Mūsu draugs ir 
Maruta no Sarkanā Krusta, kura kat-
rā ciemošanās reizē ir kopā ar mums. 
Arī šoreiz – ar sveicieniem un laba 
vēlējumiem. Domes šoferītis Jānis 
gan aizveda, gan atveda atpakaļ ma-
zos māksliniekus. Arī viņam paldies 
par atsaucību un sapratni. 

Šogad svētki šķita īpaši skais-
ti, mīļi, pat svinīgi, jo mēs pirmie 
pieskandinājām tikko izremontēto 
zāli. Tik skaista, skanoša! Prieks, jo 
vecie ļaudis to sen jau bija pelnīju-
ši. Nopērām visus pansionāta iemīt-

Smiltenes PII „Pīlādzītis” 
bērni Lieldienās ciemojas 

pie sirmgalvjiem 
Smiltenes pansionātā

niekus, vēlot stipru veselību, spēku, 
dzīvesprieku. Bērnu skandētās tau-
tas dziesmas, dziedātās dziesmas 
radīja svētku sajūtu, un, ceram, ka 
sirmgalvji vismaz uz brīdi aizmirsa 
par sāpēm un grūtumu. Bērni gāja 
rotaļā „Man tā patīk pietupties”, 
bet pie vārdiem „apmīļot, apmīļot, 
man tā patīk apmīļot”, devās pie 
sirmgalvjiem, lai noglāstītu viņu sa-
strādātās, raupjās rokas. Tad asaras 
acīs bija gan sirmām māmulītēm, 
gan parasti tik stiprajiem opjiem. 
Vēlējām, lai sagaidot pavasari, visi 
spētu atrast sevī spēku, sīkstumu, 
lai varētu stāties pretim slimībām 
un sāpēm. Vēlējām, lai visi biežāk 
ieskatītos viens otram acīs, pasmai-
dītu, un teiktu tikai labus vārdus. 
Arī pārējiem pilsētas un novada cil-
vēkiem vēlam jaukus svētkus!

Inguna Slapjuma,
Smiltenes PII „Pīlādzītis”  

„Vienmēr jābūt trijskanim. Ne-
pietiek ar puķi un mani, ir jābūt vēl 
saulei. Nepietiek ar mani un bērzu, 
ir jābūt vēl vējam vai strazdam, vai 
sarmai bērzos,” šie I. Ziedoņa vār-
di bija kā moto pēcpusdienai, kas 
ceturtdien, 27. aprīlī, notika 
Smiltenes vidusskolā. Tajā pie-
dalījās 2. – 12. klašu skolēni – 
valsts, reģiona un novada mā-
cību priekšmetu olimpiāžu un 
konkursu godalgoto vietu iegu-
vēji, viņu vecāki un skolotāji, 
kas skolēniem bija palīdzējuši 
apliecināt savas zināšanas un 
erudīciju visaugstākajā līmenī.

Skolas direktore Ilze Ver-
gina un Izglītības pārvaldes va-
dītāja Gunta Grigore savā uzru-
nā pateicās skolēniem, skolo-
tājiem un bērnu vecākiem par 
ieguldīto darbu, uzsverot – lai 
gūtu panākumus, ir jābūt  nopietnam 
darbam, un ir lieliski, ja veidojas cie-
ša  trīspusēja sadarbība – skolēns – 
skolotājs – vecāki. 

Šajā mācību gadā skolēni pieda-
lījās 30 dažādās olimpiādēs un kon-
kursos.  2. – 6. klašu grupā godalgo-
tas vietas ieguva 62 skolēni, 7. – 12. 
klašu grupā – 87 skolēni.

 Valsts olimpiādēs Rīgā pieda-
lījās 5 skolēni, un visi tajās godam 
pārstāvēja skolas un novada godu. 
A. Mālkalne (9.b) piedalījās 3 valsts 

Smiltenes vidusskolā sveic 
olimpiāžu uzvarētājus

olimpiādēs: vēsturē (skolotāja D. 
Zelmene), latviešu valodā (skolotāja 
S. Rīdere) un bioloģijā (skolotāja A. 
Lavrinoviča).  Bioloģijas olimpiādē 
Anete ieguva godpilno 3. vietu val-
stī. 12.b klases skolniece A. Cunska 

piedalījās valsts olimpiādē matemā-
tikā (skolotāja V. Lazda); L. Savicka 
(12.b) skolas godu valsts mērogā 
pārstāvēja vēstures olimpiādē (sko-
lotāja D. Zelmene); 10.a klases skol-
nieks E. Lapiņš piedalījās ģeogrāfi jas 
valsts olimpiādē (skolotāja I. Rulle); 
K. Pakulis (9.a) mērojās zināšanās ar 
citiem valstī gudrākajiem skolēniem 
matemātikā (skolotāja V. Rācene).

Pasākuma otrajā daļā visus klāt-
esošos sveica grupas „Astro'n'out” 
dalībnieki Māra Upmane-Holšteine 

2. – 3. aprīlī, spirgta un sau-
laina pavasara pavadīti, Smiltenes 
vidusskolas skolēnu pašpārvaldes 
dalībnieki devās smelties pieredzi 
Liepājā un Saldū. Liepājā viesojā-
mies Liepājas valsts 1. ģimnāzijā, 
tikāmies ar skolas parlamentu, kā 
arī pamatskolas posma līdzpārvaldi 
„Kodols”. Savukārt Saldū apmek-
lējām jauniešu centru „Šķūnis”, kur 
piedalījāmies dažādās sadraudzības 
aktivitātēs kopā ar vietējiem Saldus 
jauniešiem. 

Protams, esot Liepājā, brīvo 
laiku izvēlējāmies pavadīt, apmek-
lējot kādus no šīs pilsētas populārā-
kajiem objektiem, proti, skatījāmies 
Liepājas teātra izrādi „Precības” un 
devāmies uz Karostu.

Šo braucienu skolēni patiešām 
bija nopelnījuši, daudz brīvā laika 
un entuziasma veltot skolas dzīves 

Skolēnu pašpārvalde dodas pieredzes 
apmaiņas braucienā uz Liepāju un Saldu

uzlabošanai šī mācību gada laikā. 
Esam guvuši jaunus iespaidus, ide-
jas, ierosmes turpmākajam darbam 
tepat, Smiltenes vidusskolā, lai vēl 
vairāk stiprinātu aktīvu līdzdalību, 
saturīga un aizraujoša brīvā laika 

pavadīšanu un savstarpēju atbalstu 
skolēnu  vidū.

Inga Deigele,
Smiltenes vidusskolas 

Pašpārvaldes konsultante
Smiltenes tehnikums 3. jūnijā aicina visus 

esošos un bijušos darbiniekus un audzēkņus 
uz skolas 95 gadu jubileju!

Plkst. 11.00 Kalnamuižā 10 sāksies dalībnieku reģistrācija;
Plkst. 12.00 tehnikuma darbinieku un viesu pieņemšana pie direktora;
Plkst. 13.30 – 14.00 pulcēšanās gājienam Pils ielā 8;
Plkst. 14.00 – 15.00 svētku gājiens „Cauri gadu desmitiem”;
Plkst. 15.00 – 16.30 svētku koncerts „Kalna stāsts” Kalnamuižā 10;
Plkst. 16.30 – satikšanās ar kursabiedriem un skolotājiem Kalnamuižā 
10 un Pils ielā 8;
19.00 – 23.00 balle ar „Lauku muzikantiem” un grupu „Ziediņš&Co” 
skolas zālē Kalnamuižā 10;
Plkst. 20.00 Kalnamuižas sporta zālē disenīte, ko vadīs Smiltenes 
tehnikuma audzēkņi.
Pasākuma laikā darbosies kafejnīca un foto salons...

Pieteikšanās dalībai salidojumā elektroniski - 
http://smiltenestehnikums.lv/…/586-skolas-95-gadu-jubilejas…

Datums Laiks Vieta Pasākums 
19. maijs 19.00 Smiltenes Kultūras centrs Mūzikas skolas audzēkņu izlaidums
26. maijs 19.00 Smiltenes Kultūras centrs Sporta skolas audzēkņu izlaidums
3. jūnijs 15.00 Smiltene, Rīgas iela 16c Mākslas skolas audzēkņu izlaidums
9. jūnijs 17.00 Birzuļu Tautas nams Bilskas pamatskolas 9. klases izlaidums
9. jūnijs 18.00 Variņu pamatskola Variņu pamatskolas 9. klases izlaidums
9. jūnijs 19.00 Smiltenes Kultūras centrs Smiltenes vidusskolas 12. klašu izlaidums
10. jūnijs 16.00 Blomes Kultūras nams Blomes pamatskolas 9. klases izlaidums
10. jūnijs 18.00 Grundzāles Kultūras nams Grundzāles pamatskolas 9. klases izlaidums
10. jūnijs 18.00 Palsmanes Kultūras nams Palsmanes pamatskolas 9. klases izlaidums
10. jūnijs 15.00 (9. a un b kl.)

18.00 (9. c un d kl.)
Smiltenes Kultūras centrs Smiltenes vidusskolas 9. klašu izlaidums

Izlaidumi novada skolās

un Mārtiņš Elerts.  Interesantas saru-
nas par to, kā būt veiksmīgam, kā iet 
ceļu, lai pēc tam visu dzīvi darītu to, 
kas patiešām patīk, mijās ar iespēju 
dzirdēt gan jau iemīļotās dziesmas, 
kā „Daļa Rīgas”, „Gravitātei, nē”, 

„Apaļa pasaule” un citas, gan 
grupas jaunā albuma „Urda” 
pērles. 

„Ja vien vēlies, pacelies,
Ja vien vēlies, parādies,
Ja vien vēlies, dari to, ko 
vien vēlies,
Īsteno! Vienkārši dari to, 
Ko vien vēlies!”

Ar šiem dziesmas „Tici 
sev” vārdiem izskanēja pa-
sākums, un vēl ilgi gaisā vir-
moja atziņa – „tici sev, kopā 
mēs varam, kopā mums ir 
spēks”.

 Pēc pasākuma visiem tā 
dalībniekiem bija iespēja nofotogra-
fēties kopā ar māksliniekiem, baudīt 
SIA „Vibo” sarūpēto cienastiņu un 
parunāties. 

Paldies par paveikto skolēniem, 
paldies par ieguldīto darbu skolotā-
jiem, paldies par atbalstu vecākiem!

Lai ikvienam saulains pavasaris 
un ticība saviem spēkiem!  

                          
 V. Cirīte,

Smiltenes vidusskolas 
direktores vietniece mācību darbā
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Palsmanes pamatskolas 1. – 9. 
klašu skolēni, ģērbušies baltā, gaišā 
svētku apģērbā, 3. maija rītā pul-
cējās skolas ēdamzālē uz svinīgām 
brokastīm par godu Latvijas Re-
publikas neatkarības atjaunošanas 
dienai. Pie balti klātiem galdautiem 
skolēni uzklausīja svētku uzrunu un 
mēģina izprast, ko tad tieši svinam 
4. maijā, kas tik īpašs šajā dienā 
noticis un kāpēc ir vajadzīgi balti 
galdauti? Svētku brīdis rosināja ik-
vienu aizdomāties par mūsu valsti, 
brīvības sajūtu un patriotiskumu. 
Kopīgi tika izdziedāta dziesma „Pie 
Dieviņa gari galdi” un izjusts kopī-
bas spēks, varenums, lai izprastu, cik 
mums katram tomēr ir liela nozīme 
valsts attīstībā, tieši tāpāt, kā 1990.
gada 4. maijā Augstākās Padomes 
deputātiem bija izšķiroša nozīme 
balsojumā PAR Latvijas neatkarības 
deklarācijas atjaunošanu. 

Cerams, ka šādi svētki tiks ie-
viesti kā skolas tradīcija, kad visiem 
sapucēties, uzvilkt baltu, gaišu ap-
ģērbu, pulcēties pie balti klātiem 
galdiem, lai vienkārši pabūtu kopā 
un izjustu piederību Latvijai. Arī 
skola ir kā liela ģimene, tāpat arī 
Latvija ir katra iedzīvotāja ģimene, 
tāpēc, mēs, Palsmanes pamatskolas 
kolektīvs, lepojamies un priecāja-
mies par mūsu ģimeni – Latviju! 
Paldies par svētku ideju! Mēs esam 
PAR skaistiem svētkiem, patriotis-
kumu un jaunām skolas tradīcijām!

Anda Ābolkalna

Baltā galdauta 
svētki 

Palsmanes 
pamatskolā

Smiltenes tehni-
kuma audzēkne Linda 
Daktiņa no Latvijas 
profesionālās izglītības 
iestāžu audzēkņu pro-
fesionālās meistarības 
konkursa SkillsLatvia 
2017 konkursa viesmī-
ļiem atgriezās ar pirmo 
vietu Latvijā. 

Šis bija pirmais 
nacionālais jauno pro-
fesionāļu meistarības 
konkurss SkillsLatvia 2017, kuru 
organizē Valsts izglītības attīstības 
aģentūra (VIAA). Konkursā savas 
prasmes pārbaudīja 96 dalībnieki no 
30 Latvijas profesionālajām izglītī-
bas iestādēm 16 profesijās. SkillsLat-
via 2017 konkursanti sacentās par 
medaļām un iespēju pārstāvēt Latvi-
ju starptautiskajos meistarības kon-
kursos EuroSkills un WorldSkills, 

SkillsLatvia 2017 uzvarētāja Linda Daktiņa
kam pasaulē ir jau 60 
gadus ilgas tradīcijas. 
Ejot kopsolī ar straujo 
tehnoloģiju attīstību un 
darba tirgus prasībām. 
Jauniešiem vajadzēja 
izpildīt starptautisko 
profesionālās meista-
rības konkursu stan-
dartiem līdzvērtīgus 
uzdevumus kādā no 
16 profesijām – dator-
sistēmu tehniķis, WEB 

lapu izstrādātājs, skatlogu noformē-
tājs, grafi skais dizainers, apģērba 
dizainers, apģērba izgatavotājs, fri-
zieris, pavārs, viesmīlis, mobilās ro-
botikas tehniķis, fl īzētājs, krāsotājs, 
sausās būves tehniķis, galdnieks, 
mēbeļu galdnieks, elektrisko instalā-
ciju tehniķis. 

Šim, tāpat kā citiem profesionā-
lās meistarības konkursiem, kuros 

Linda Daktiņa ar labiem panāku-
miem pārstāvējusi skolu, sagatavo-
ties palīdzēja Smiltenes tehnikuma 
viesnīcu un restorānu programmas 
vadītāja Irita Tepere.

Pasākumā satikās profesionā-
lo izglītības iestāžu audzēkņi, viņu 
mācībspēki un darba devēji, kas 
cieši sadarbojas profesionālās izglī-
tības un tās audzēkņu konkurētspē-
jas attīstībā. Savukārt skolu jaunieši 
un citi interesenti varēja vērot kon-
kursantu sniegumu, kā arī praktiski 
iepazīt dažādas specialitātes profe-
siju parādē un piedalīties karjeras 
domnīcā. Apmeklētājiem tika pie-
dāvāta iespēja izmēģināt prasmes 
profesiju demonstrācijas stendos, 
kā arī iegūt informāciju par profe-
sionālās un augstākās izglītības ies-
tādēm Latvijā. 

Baiba Vahere
Foto: no http://viaa.gov.lv

Mācīties nozīmē augt 
derīgam, lai dzīvotu 
pilnvērtīgu dzīvi.
Darīt nozīmē apgūt, 
kļūdīties, sākt no jauna, 
izbaudīt uz savas ādas.
Mācīt nozīmē būt blakus, 
mīlēt, virzīt.
 /Ričards Barts/

2016./2017. mācību gadā, 
kurš nu jau veic pēdējos brīžus 
līdz fi nišam, mūsu novada sko-
lēni, savu skolotāju un vecāku 
atbalstīti, savu gribu, prātu, 
laiku, uzņēmību lielākās vai 
mazākās devās ieguldot, pieda-
lījušies daudzveidīgās mācību 
priekšmetu olimpiādēs un kon-
kursos.

Valsts organizētajās 13 
olimpiādēs (pamatā tās ir 9. – 
12. klašu skolēniem) startējuši 
278 skolēni, un no tiem 24 sa-
ņēmuši augstāko vērtējumi, 18 
ieguvuši 2. vietu, 22 – trešo, bet 
28 sasniegumi atzīmēti ar atzi-
nību. Pēc iegūtajiem rezultā-
tiem tālākai dalībai noslēguma 
kārtās Rīgā no novada uzaici-
nāti 33 mūsu jaunieši, un tas ir 
ļoti augsts novērtējums – būt 
starp dažiem desmitiem labā-
ko Latvijā. Visveiksmīgākā  – 
Smiltenes vidusskolas 9. klases 
skolniece Anete Mālkalne, kura 
saņēma pat trīs uzaicinājumus 
uz noslēguma kārtām, bet bio-
loģijas olimpiādē pierādīja, 
ka viņas zināšanas, prasmes, 
spriestspēja ir 3. vietas diplo-
ma cienīga.

Tiesības piedalīties da-
žādās reģionālās olimpiādēs 
ieguvuši  22 skolēni un, tajās 
startējot, rezultāti vienā gadī-
jumā bijā 1. vietas vērti, čet-
ras reizes apliecināts 2. vietas 
sniegums, ir viena 3. vieta un 
6 atzinības.

Novadā rīkotas 17 olim-
piādes, lai uzrunātu, motivētu 
tālākam izziņas darbam sākum-
skolas un pamatskolas klašu 
skolēnus, un šīs olimpiādes 
piesaistījušas 344 dalībniekus. 
Novada olimpiādēs skolēnu sa-
sniegumi novērtēti ar 34 1. vie-
tas Atzinības rakstiem, 31 apbal-
vojums par 2. vietām, 36 – par 3. 
vietu un 32 – par labu rezultātu 
sasniegšanu.

Visu olimpiāžu un kon-
kursu dalībnieku vārdus un 
olimpiāžu rezultātus sīkāk var 
iepazīt http://izglitiba.smiltene.
lv/izglitibas-parvalde/olimpia-
des-un-konkursi/.

Smiltenes novada domes 
Izglītības pārvalde pateicas un 
augstu novērtē katra audzinā-
tāja un mācību priekšmeta sko-
lotāja ieguldījumu izglītojamo 
panākumos. Lai aizrautība, 
degsme palīdz arī turpmāk būt 
savu audzēkņu iedvesmotā-
jiem!

Paldies skolēnu vecākiem 
un vecvecākiem par stipro 
balstu, bērniem un mazbērniem 
sniegto mīlestību un ticību pašu 
spējām!

Gunta Grigore,
Izglītības pārvaldes vadītāja

23. maijā plkst. 18:00 Smiltenes 
Kultūras centrā deju kolektīva „Da-
dzīši” pirmsskolas un skolas vecuma 
grupu dejotāji priecēs skatītājus ar 
šajā mācību gadā paveikto.

26. maijā kora „Lido”studija vi-
sas dienas garumā piedalīsies Vidze-
mes skolēnu Dziesmu dienā „Brāli! 
Brāli, skani tāli”, Gulbenes novadā, 
akcentējot izcilo kordiriģentu brāļu 
Kokaru devumu latviešu kultūrā un 
kora mākslā. Koncerts notiks Lejas-
ciema estrādē plkst. 18.00

Savukārt, 27. maijā deju kolektī-
va „Dadzīši” 4 skolas vecuma grupas, 
iegūstot skatē Vecpiebalgā augstākās 
pakāpes novērtējumu, piedalīsies 
tautas deju festivālā „Latvju bērni 
danci veda” Cēsu pils parkā. Plānots 
vērienīgs uzvedums ar gandrīz 5000 
izglītības iestāžu dejotāju piedalīša-
nos. Koncerta sākums 17:00

Inga Sīmane,
Smiltenes BJIIC direktore

Maija aktivitātes 
interešu izglītībā

Otrā semestra laikā Smiltenes 
vidusskolā ir notikuši dažādi pasā-
kumi, kas sniedz atbalstu skolēniem 
darba pasaules iepazīšanā. 15. febru-
ārī skolēni piedalījās Junior Achieve-
ment Latvija rīkotajās ikgadējās Ēnu 
dienās. Vairāk nekā 50 skolēni Smil-
tenē, Rīgā, Valmierā u.c. iepazinās 
ar tādām profesijām, kā gaisa kuģa 
stjuarts, satversmes tiesas priekšsē-
dētājs, LUCFI ūdeņraža enerģētikas 
materiālu laboratorijas pētnieks, fi t-
nesa treneris, konstruktors, kartogrā-
fi jas inženieris, mārketinga direktors, 
zobu tehniķis un zobārsts, interjera 
dizaineris u.c. Nonākot tiešā saskar-
smē ar dažādiem speciālistiem, sko-
lēni varēja ieraudzīt dažādu profesiju 
specifi ku, atklāt aizkulises. 

Ar 1. aprīli Smiltenes vidusskola 
piedalās ESF darbības programmas 
„Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. 
specifi skā atbalsta mērķa „Uzlabot 
pieeju karjeras atbalstam izglītoja-
miem vispārējās un profesionālās iz-
glītības iestādēs” projektā „Karjeras 
atbalsts vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/
I/001. Projekta darbu skolā organizē 
pedagogs – karjeras konsultants – 
Rita Rozīte.

Aprīlī un maijā skolā norisināju-
šies vairāki pasākumi. Karjeras dienu 
laikā pie dažādu vecuma skolēniem 
viesojās savu nozaru profesionāļi, 

Cērtenes pilskalns ieguvis savu sargu!
Š.g. 22. aprīlī smiltenie-

ši pulcējās pie Cērtenes pils-
kalna (stāvlaukumā Drandu 
ielas galā), lai kopīgi un svi-
nīgi atklātu jauno Cērtenes 
pilskalna sargu. 

Koka skulptūra tapusi pēc 
sabiedriskā fonda „Krustce-
les” iniciatīvas un tā ir dāvana 
Latvijas simtgadei un Smilte-
nes novadam. „Tēls ir tapis ar 
domu, ka tas ir pēdējais Cēr-
tenes pilskalna sargs, kurš ir 
apglabāts netālu no šīs vietas senajos 
senkapos”, stāsta Anda Dinga.

Ozolkoka skulptūra ir koktēl-
nieka Gunta Priedīša un Jāņa Dingas 
kopdarbs. Apmēram 2,70 m lielā 
skulptūra tika izveidota nedēļas lai-
kā. Galveno veidolu izveidoja kok-
tēlnieks Guntis, bet skulptūru no-

krāsoja, noslīpēja un izveidoja latvju 
rakstus Jānis. Skulptūras izejmate-
riāls – ozolkoks – nāk no Valmieras 
zemessardzes teritorijas.

Atklāšanas pasākumā skulptūrai 
tika dots vārds Sarguns, kurš sagai-
dīs ikvienu apmeklētāju stāvlaukumā 
Drandu ielas galā. Sarga galvenais 

pienākums ir sargāt Cērtenes 
pilskalnu un visu Smiltenes 
novadu. 

Lai Sarguns priecē 
smilteniešus un ikvienu 
Smiltenes viesi apmeklējot 
Cērtenes pilskalnu!

Tēls ir tapis ar domu, ka 
tas varētu būt pēdējais Cēr-
tenes pilskalna sargs, kurš 
varētu būt apglabāts netālu 
no šīs vietas, kur atrodas arī 
senie senkapi. Līdz ar to arī 

šis tēls kā simbols paliek Smiltenes 
novadam. 

Foto: Agita Ļeļeva
Lelde Sprancmane,

Smiltenes novada Tūrisma 
informācijas centra tūrisma 

speciāliste

Karjeras atbalsta pasākumi Smiltenes vidusskolā
kuri atklāja profesiju plusus un mī-
nusus, stāstīja par studiju, darba un 
izaugsmes iespējām. Kā atzina vi-
dusskolēni, lektori iedvesmoja nebai-
dīties, domāt ārpus rāmjiem, censties 
tiekties uz savu mērķi, nesalīdzināt 
sevi ar citiem, izvēlēties to, kas vis-
vairāk patīk. Bija vērtīgi ieteikumi, 
ko darīt, kā strādāt ar sevi.  Par tēmu 
Kā izvēlēties sirds profesiju stāstīja 
karjeras konsultante Jolanta Priede. 
Ar zobu tehniķa un zobārsta profe-
sijām iepazīstināja Linda un Mārtiņš 
Elekši. Nozieguma vietas eksperte 
Dace Landrāte skolēniem stāstīja par 
darba ikdienu un ļāva praktiski darbo-
ties, savukārt Mārtiņš Vimba iepazīs-
tināja ar darba tirgū nepieciešamajām 
prasmēm. Sanita Mālkalne stāstīja 
par medicīnas māsas darba specifi ku. 
NBS pārstāvji Māris Otaņķis un Jā-
nis Iesalnieks skolēnus iepazīstināja 
ar darba vidi un iespējām militārajā 
jomā. Miks Dubickis sniedza ieskatu 
studiju pasaulē, rosināja apsvērt ie-
guvumus, priekšrocības un iespējas, 
izvēloties studēt vai nestudēt. Zane 
Megne dalījās savā pieredzē par 
tēmu Būt līderim – darbā un ikdienā, 
bet par mērķu izvirzīšanu skolēniem 
stāstīja Ēriks Dinga. 

Devīto klašu skolēni aprīļa 
beigās apmeklēja pirmo nacionālo 
jauno profesionāļu meistarības kon-
kursu SkillsLatvia 2017, kura laikā 

piedalījās karjeras domnīcās, iepazi-
nās un izmēģināja savas prasmes 16 
dažādu profesiju parādē. No skolēnu 
atziņām: šādi pasākumi palīdz sa-
prast, ka ne vienmēr sapņi piepildās 
uzreiz un, jo gurdāks, radošās un at-
šķirīgāks tu esi, jo neaizstājamāks, 
unikālāks darba tirgū tu kļūsti. 

Ar inženierzinātņu specifi ku ie-
pazīstināja mobilās demonstrāciju 
laboratorijas TehnoBuss pieredzēju-
šie instruktori. Skolēni iepazinās ar  
3D printeri, CNC metāla apstrādes 
darba galdu (frēze un virpa), izmē-
ģināja spēkus metināšanā u.c. Arī 
sākumskolas skolēniem tika dota 
iespēja apmierināt nerimstošo zi-
nātkāri, ielūkojoties, kā izskatās 18 
metrus garā TehnoBusa iekšpuse, kas 
vairākas dienas atradās Smiltenes vi-
dusskolas pagalmā.

Darbs karjeras izglītībā turpinā-
sies ar zinātkāres centra ZINOO Lie-
lajām zinātkāres dienām 5. – 8. klašu 
skolēniem un karjeras konsultanta 
Mārtiņa Geides nodarbību Sociālo 
tīklu profi lu ietekme uz darba meklē-
šanu 10. un 11. klašu skolēniem. Sā-
kumskolas skolēnus, rosinot domāt 
par dabaszinātnēm, apciemos izbrau-
kuma sfēriskais kinoteātris – virtuā-
lais planetārijs. Gaidāms radošs, ak-
tīvs un piepildīts mācību gada noslē-
gums Smiltenes vidusskolā. 

Rita Rozīte, Ilva Dūmiņa
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Kultūra
Svinam Eiropas dienu 

Smiltenes novada Bilskas pa-
matskolas vairāku klašu skolēni 9. 
maiju – Eiropas dienu svinēja Smil-
tenes pagasta „Lejas Varicēnos”. 

Mūsu paaudze dzīvo laikā, kad 
aizvien biežāk izjūtam sekas, kuras 
izraisījušas globālas klimata izmai-
ņas. Kopīgiem spēkiem, attīstot zaļo 
domāšanu, pilnveidojot izpratni un 
zināšanas par ekoloģisku saimnieko-
šanu, ikviens var dot savu ieguldīju-
mu. Eiropas Vides aģentūras ziņoju-
mā „Klimata pārmaiņas, ietekme un 
neaizsargātība Eiropā 2016. gadā” 
secināts, ka klimata pārmaiņas rada 
aizvien smagākus riskus ekosistē-
mām, ekonomikai, cilvēku veselī-
bai un labklājībai Eiropā. Ziņojuma 
prognozes liecina, ka daudzos Eiro-
pas reģionos saasināsies ar klima-
tu saistīti ekstremāli laika apstākļi. 
Eiropas Vides aģentūras eksperti 
iesaka jau pašos pamatos pārveidot 

pārtikas, enerģētikas, mājokļu, trans-
porta, fi nanšu, veselības aprūpes un 
izglītības sistēmas. Svarīga ir pielā-
gošanās politika un tās pamatā eso-
šo zināšanu padziļināšana. Domājot 
globāli, rīkosimies lokāli, jo visa 
sākums jau ir vieta, kurā mēs dzīvo-
jam, mācāmies, strādājam. 

Interaktīvā pasākuma „Nākot-
ne – mūsu rokās”: „Zaļa Latvija Zaļā 
Eiropā” laikā ciemojāmies tieši tādā 
saimniecībā, kur tiek domāts par 
ekoloģisku dzīvesveidu un saimnie-
košanu. Dalībnieki iepazina mazas 
funkcionējošas lauku saimniecības 
ikdienas dzīvi, guva pozitīvas emo-

cijas un iepazina jaunu pieredzi par 
alternatīvu, ekoloģisku dzīvesveidu, 
kas kļūst aizvien populārāks visā 
Eiropā. Uzzināja par Eiropas Vides 
aģentūras ziņojumu par pētījumiem 
un secinājumiem par klimata pār-
maiņām. 

„Lejas Varicēnu” saimniece 
Līga Krūmiņa-Krīgere pasākuma da-
lībniekiem stāstīja par permakultūru 
kā vienu no ilgtspējīgas saimnieko-
šanas veidiem, padarot dzīvi ērtāku 
un zaļāku, kā arī par permakultūras   
principiem Latvijā un citās Eiropas 
Savienības valstīs. Thomass Krue-
gers stāstīja par pieredzi Itālijas eko-

Maijā bibliotēkā apskatāmas izstādes:
Ievas Šolmanes Ebru tehnikā veidoto gleznu izstāde „Sirds melodija”; 
Kornēlijas Apškrūmas draudzenēm sūtīto apsveikumu kartiņu izstāde
„No sirds – Kornēlija”.
Literatūras izstādes abonementa nodaļā:
 Kornēlijai Apškrūmai veltītā literatūras izstāde „Ceļojums gadalaikos”; 
14.05.2017 – Mātes dienai veltīta literatūras izstāde;
21.05.2017 – Vēsturniekam, publicistam un sabiedriskais darbiniekam – 
Ādolfam Šildem – 110! (1907. – 1990.) 
Bērnu apkalpošanas nodaļā, Gaujas ielā 1:
„Pieradināto pūķu pasaulē” – Dinijas Justes darināto rotaļlietu izstāde.
Māra Runguļa grāmatu izstāde. 

Vairāk informācijas par norisēm bibliotēkā mūsu interneta vietnēs:
http://smiltenesbiblio.blogspot.com/
http://spbbernunodala.blogspot.com/

https://www.facebook.com/bibliosmiltene/

Līdz ar pavasarīgo atmodu 
dabā un košu akcentu ienākšanu 
mūsu pilsētas ainavā, ir tapis arī 
BDR „Klubs Ieviņa” jaunais dejo-
tāju tērpu komplekts, īstenojot pro-
jektu  Nr. 16-09-AL10-A019.2204-
000003 „Vīriešu svārku iegāde 
vidējās deju paaudzes kolektīvam 
„Ieviņa””.

Projekta realizācija kļuva iespē-
jama pateicoties Eiropas Savienības 
Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) atklāta 
projektu iesniegumu konkursa Lat-
vijas Lauku attīstības programmas 
2014. – 2020. gadam apakšpasāku-
ma „Darbības īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās attīs-
tības strtēģiju” aktivitātes „Vietas 
potenciāla attīstības iniciatīvas” 
fi nansējumam caur BDR „Abulas 

  Pavasari VPDK „Ieviņa” 
sagaida jaunos tērpos  

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

lauku partnerību’’. 
Projekta mērķis ir  veicināt 

Smiltenes novada iedzīvotāju aktī-
vo atpūtu un neformālo mūžizglītī-
bu vidējās paaudzes deju kolektīvā 
„Ieviņa”, iegādājoties vīriešu svār-
kus koncertēšanai.

Projekta realizācijas rezultā-
tā  VPDK „Ieviņa’’ vīri varēs dejot 
jaunos pusgaros vīriešu svārkos ar 
divrindu aizdari.

Kopējās projekta izmaksas ir 
1747,80 euro. No tām ELFLA pub-
liskais fi nansējums ir 1079,48 euro, 
Smiltenes novada pašvaldības līdzfi -
nansējums – 524,34 euro un saziedo-
tie dejotāju privātie līdzekļi – 143,98 
euro. Paldies visiem, kas palīdzēja 
realizēt šo ideju. 

      Dace Ābola,
 projekta vadītāja

No 17. līdz 23. aprīlim Latvi-
jā noritēja bibliotēku nedēļa. 2017. 
gada Bibliotēku nedēļas vadmotīvs 
bija „Bibliotēkas un sabiedrība: vie-
notas kopīgiem mērķiem”.

„Bibliotēkas nepastāv vakuu-
mā. Bibliotēkas ir sabiedrības spo-
gulis, un tās ir stipras tikai tad, ja tās 
ieklausās sabiedrības sapņos un rai-
zēs, un nesavtīgi kalpo sabiedrībai 
un tās vajadzībām... Dzīvotspējīgi 
un jēgpilni ir tikai tādi bibliotēkas 
pakalpojumi, kas patiešām ir vaja-
dzīgi sabiedrībai. Tieši tāpēc biblio-
tekāriem vissvarīgākā prasme ir mā-
cēt ieklausīties cilvēkos sev apkārt, 
un atsaukties viņu vajadzībām” – ar 
šiem vārdiem Bibliotēku nedēļas 
ieskaņā sabiedrību uzrunāja Latvi-
jas Bibliotekāru Biedrības valdes 
priekšsēdētājs Uldis Zariņš. 

Smiltenes novada bibliotēka jau 
daudzus gadus aktīvi iesaistās Bib-
liotēkas nedēļas pasākumos. Šogad 
Bibliotēku nedēļas galvenā diena 
bija 20. aprīlis, kad tika piedāvāti 
pasākumi dažādām interešu grupām. 
Jau no paša rīta ikviens interesents 
varēja iepazīties ar plašu jaunāko 
grāmatu izstādi, kurā bija latviešu un 
ārzemju autoru daiļliteratūra, gan arī 
jaunumi nozaru literatūrā. 

Mūsu novadnieces Kornēlijas 
Apškrūmas 80 gadu jubilejai veltī-
tais muzikālais pasākums „Ceļojums 
mūža gadalaikos” pulcēja viņas dze-
jas cienītājus. Pasākumā tika lasīti 
K. Apškrūmas dzejoļi no jaunā krāju-
ma „Ceļojums gadalaikos”, skanēja 
Lilitas Kauliņas sacerētās dziesmas, 
apmeklētājus priecēja Mētras Kal-
niņas atraktīvais stāstījums par jaut-
riem atgadījumiem, kas piedzīvoti 
uzstāšanās reizēs dažādās Latvijas 
vietās. Ļoti emocionālā runā Kornē-
lija Apškrūma pateicās visiem klāt-

Šogad, 21. jūnijā, Jāņu-
kalna estrādē smilteniešiem un 
pilsētas viesiem būs lieliska un 
nebijusi iespēja klātienē redzēt 
visu laiku skatītāko latviešu 
izrādi – Rūdolfa Blaumaņa 
„Skroderdienas Silmačos”. Jā-
atzīmē, ka šogad aprit 115 gadi 
kopš tās pirmizrādes.  Izrāde 
sāksies plkst. 20.00, bet jau no 
18.00 visi ir laipni aicināti uz 
pirmsjāņu tirdziņu. 

Mīlas līkločus, palaidnības 
un amizantus brīžus Silmaču 
ļaužu dzīvē izspēlēs izcilu aktie-
ru ansamblis no teju visiem pro-
fesionālajiem Latvijas teātriem: 
aktieri Elīna Vāne, Edgars Pu-
jāts, Ģirts Ķesteris, Ieva Puķe, 
Regīna Devīte, Gints Grāvelis, 
Imants Strads, Dārta Daneviča, 
Inese Ramute, Inta Tirole, Kār-
lis Neimanis un Zigurds Neima-
nis, kurš ir arī jubilejas izrādes 
režisors. 

Valmieras drāmas teātra ak-
trise Inese Ramute saka: „Kamēr 
būs latviešu tauta, tikmēr svinēs 
Jāņus un skatīsies „Skroder-
dienas Silmačos”. Tas ir ierasts 
rituāls cauri gadu desmitiem, tā 
laikā viss gaišais pamostas, un 
kā saule stāv taisni debesīs, tā 
labais nostājas mums apkārt.”

Lomās iejutīsies arī dziedā-
tāji Ieva Sutugova un Nikolajs 
Puzikovs. Iestudējumu kuplinās 
arī vietējie tautas deju un koru 
kolektīvi, kas ne tikai uzstāsies, 
bet iesaistīs visus skatītājus ko-
pīgā svētku ielīgošanā. 

Dziedātāja un muzikālo iz-
rāžu dalībniece Ieva Sutugova 
par izrādi: „Piedalīties Skro-
derdienās ir atšķirīgāk, kā spē-
lēt kādā citā izrādē, jo ir sajūta, 
ka esi daļa no kādas lielākas 
vērtības. Es uzskatu, ka „Skro-
derdienas Silmačos” ir jāspēlē 
katru gadu, jo paaudzes mainās, 
bet mums ir jārūpējas, lai vērtī-
bas nepazūd.”

Biļetes uz brīvdabas izrā-
dēm iespējams iegādāties „Biļe-
šu Paradīzes” kasēs un internetā, 
kā arī izrādes dienā, tās norises 
vietā. Senioriem biļetes ar 10% 
atlaidi. 

Informāciju sagatavoja
Madara Mūrniece,

Smiltenes pilsētas Kultūras 
centra mākslinieciskā vadītāja
madara.murniece@smiltene.lv

28688101

Aicinām uz 
grandiozu 

ielīgošanu – 
izrādi 

„Skroderdienas 
Silmačos”

Izstādes Smiltenes novada 
bibliotēkā 

ciematā – Damanhur un rādīja savu 
un brīvprātīgo no dažādām pasaules 
valstīm veikumu „Lejas Varicēnos”. 
Spītējot aukstajam laikam, skolnieki 
piedalījās dažādās aktivitātēs – samī-
ļoja mājdzīvniekus – kazas, vistas, 
suni un kaķi, spēlēja futbolu, brauca 
ar ketkariem, trīsi, apskatīja štābiņu 
kokā un no dabas materiāliem veido-
to hobitu māju, raķetes krāsni, picas
krāsni. Kopā ar folkloras kopas „Ru-
dzupuķe” dalībniecēm Zani Bērzu 
un Līgu Krūmiņu-Krīgeri gāja rota-
ļās un dejoja dančus, piedalījās per-
makultūras dobes veidošanā, pusdie-
noja pie ugunskura vasaras virtuvē. 

Ikviens interesents Smiltenes 
novada bibliotēkā var atrast jaunāko 
un aktuālāko informāciju par dažā-
diem, ar klimata pārmaiņām un eko-
loģisko saimniekošanu saistītiem, 
jautājumiem.

Pasākumu organizēja Smiltenes 
novada bibliotēkas ESIP koordinato-
re Alda Liuke sadarbībā ar biedrību 
„Smiltenei un Latvijai”.

Pasākumu fi nansēja Latvijas 
Republikas Ārlietu ministrija.

Alda Liuke,
Smiltenes novada bibliotēkas 

bibliogrāfe, ESIP koordinatore

Bibliotēku nedēļa Smiltenes 
novada bibliotēkā

esošiem. 
Vēl maijā bibliotēkā apskatāma 

mūsu novadniecei veltītā literatūras 
izstāde un Kornēlijas Apškrūmas 
draudzenēm sūtīto apsveikumu kar-
tiņu izstāde „No sirds – Kornēlija”.

Grāmatas un izstādes „Latvijas 
Dievnami” autore Vivanta Volkova 
pārsteidza klausītājus ar ļoti intere-
santiem un maz zināmiem faktiem 
par dažādām mūsu zemes baznīcām. 
Viņa labprāt atbildēja uz uzdotajiem 
jautājumiem.

20. aprīlī bibliotēkā tika atklāta 
arī ebru tehnikā veidoto gleznu izstā-
de „Sirds melodija”. Ebru ir unikāla 
un sena persiešu gleznošanas tehni-
ka uz ūdens virsmas. Izstādes autore 
Ieva Šolmane kopā ar savu skolotāju 
Irinu Trumpeli Bibliotēku nakts no-
slēgumā demonstrēja ebru tehnikas 
gleznošanas pamatus. 

Smiltenes novada bibliotēkas 
Bērnu apkalpošanas nodaļā šajā die-
nā notika pasākums „Kādai ir jābūt 
manai bibliotēkai? Vīzija par bib-
liotēku nākotnē”. Pasākumā tika iz-
spēlēta viktorīna „Cik labi tu pazīsti 
savu bibliotēku?” Jautājumi bija gan 
vienkārši, gan viltīgi, tomēr tas nera-
dīja šķēršļus pareizās atbildes meklē-
jumos – ja atbilde nebija zināma, tā 
tika uzminēta! Kad zināšanas par bib-
liotēku tika atsauktas atmiņā un no-
stiprinātas, tika radīta grāmata par to, 
kādai bērnu bibliotēkai vajadzētu būt 
nākotnē. Katrs bērns darināja vienu 
grāmatas lapu, kurā ierakstīja savas 
domas par bibliotēku un tās nākotnes 
vīziju. Kopīgi tika radīta skaista un 
vērtīgām idejām bagāta grāmata.

Alda Liuke,
Smiltenes novada bibliotēkas bibliogrāfe

Sanita Lārmane, 
Bērnu apkalpošanas nodaļas 

vecākā bibliotekāre
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Sports
Azimuts OK-Sm BJSS 

sportisti no sacensībām 
atgriežas ar desmit 

kausiem
No 22. līdz 28. aprīlim 

Itālijā, Sicīlijā  Palermo ap-
kārtnē notika Pasaules skolē-
nu čempionāts orientēšanās 
sportā. Tajā piedalījās 27 
valstu komandas. Sacensības 
notika skolu grupās un izla-
šu grupās. Agnija un Ilgvars 
Caunes, startējot Latvijas iz-
lases sastāvā, izcīna bronzas 
medaļas komandu vērtēju-
mā.  Individuāli vidējā dis-
tancē Ilgvars 4. vietā, Agnija 
7. vietā.

Smiltenes novadu, star-
tējot Latvijas skolēnu izlasē 
W1 SELECT grupā (1999–
2001 dz.g.), šajā Pasaules skolēnu 
čempionātā pārstāvēja Grundzāles 
pamatskolas 9. klases skolniece un 
Smiltenes BJSS audzēkne Agnija 
Caune un Smiltenes BJSS audzēknis 
Ilgvars Caune.  Viņš startēja Latvijas 
skolēnu izlasē M1 SELECT grupā. 
(1999–2001 dz.g.)  

25. aprīlī tika dots starts garajai 
distancei. Pēc garās distances, ap-
kopojot distancē paveikto, Ilgvaram 
Caunem savā debijas reizē  27. vieta,  
Agnijai Caunei 10. vieta.  Viņai šis ir 

Pasaules skolēnu čempionāts 
orientēšanās sportā, Itālijā 

jau otrais Pasaules skolēnu čempio-
nāts. Pirms diviem gadiem Agnija 
kļuva par Pasaules skolēnu čempioni 
skolu grupā vidējā distancē.  

26. aprīlī devāmies uz Palermo, 
kur notika komandu draudzības sa-
censības. To būtība bija, ka koman-
das tika salozētās tā, lai katrā būtu  
pa trīs no dažādu valstu pārstāvjiem.  
Kopā startēja vairāk kā 200 koman-
du. Ilgvars Caune kopā ar saviem 
komandas biedriem no Jaunzēlandes 
un Igaunijas fi nišēja 5. vietā.

27. aprīlis sacensību vidējā 

9. maijā Valkā 6. – 12. klašu 
vieglatlēti piedalījās starpnovadu 
sacensībās „Ziemeļu stīga”, ku-
rās startēja Valkas, Apes, Rūjienas, 
Naukšēnu, Mazsalacas, Strenču un 
Smiltenes novada skolu komandas. 
Valkā Smiltenes novadu pārstāvē-
ja Smiltenes tehnikuma, Smiltenes 
vidusskolas, Bilskas, Grundzāles, 
Palsmanes un Variņu pamatskolas 
komandas. Mūsu novada skolu jau-
nie sportisti labi konkurēja ar citu 
novadu jauniešiem un izcīnīja god-
algotās vietas.

 Komandu kopvērtējumā vidus-
skolu grupā uzvarēja Smiltenes vi-
dusskola, 2. vietā Smiltenes tehni-
kums, 3. vietā Naukšēnu vidusskola. 
Lauku skolu grupā (līdz 70 audzēk-
ņiem) divās vecuma grupās uzvarēja 
Variņu pamatskolas komandas.

Godalgoto vietu ieguvēji  jau-
niešu grupā (1997. – 2000. g.dz.):

Komandu vērtējumā: 1. vieta – 
Smiltenes vidusskola (skolotāji Lie-
ne Brūvele un Ivars Joksts), 2. vietā 
– Smiltenes tehnikums (skolotāji Le-
ons Peļņa un Mārtiņš Sorokins). 

Jaunietēm medaļas izcīnīja 
Elīza Kaupe (SV) – 1.v. 100 m un 
tāllēkšanā; Kitija Švītiņa (ST) – 2.v. 
100m un tāllēkšanā; Liena Zazerina 
(ST) – 1.v. augstlēkšanā un 2.v. šķē-
pa mešanā; Gundega Zvaigzne (ST) 
– 2.v. 200m un 3.v. 800 m; Diāna 
Kurepina (ST) – 3.v. 100 m; Santra 
Vēberga (ST) – 3.v. tāllēkšanā; Mai-
ja Puisīte (ST) – 3.v. 200 m; Lauma 
Melece (SV) – 3.v. augstlēkšanā.

Jauniešiem – Matīss Velps (SV) 
– 1.v. šķēpa mešanā un lodes grūša-
nā; Dāvis Mizis (SV) – 1.v. augst-
lēkšanā; Armands Vanags (ST) – 2.v. 
lodē un 3.v. šķēpā; Kārlis Brikmanis 
(SV) – 2.v. šķēpā un 3.v. tāllēkšanā; 
Reinis Miders (ST) – 2.v. 100 m; Ar-

Skolu vieglatlētu starts Valkā

tūrs Stūris (ST) – 2.v. 800 m; Jānis 
Gailītis (SV) – 3.v. 800 m; Andris 
Purmalis (ST) – 2.v. augstlēkšanā.

Mazā zviedru stafetē – 1.v. 
Smiltenes tehnikums; 2.v. Smiltenes 
vidusskola.

2001. – 2002. g.dz. grupā:
 Meitenēm – Marta Marksa (SV) 

– 1.v. 200 m; Sabīne Marksa (SV) – 
1.v. šķēpā (skolotājs Jurģis Jurka); 
Santa Jemeļjānova (Palsmane) – 2.v. 
augstlēkšanā (skolotājs Mārtiņš Ve-
ģeris); Sabīne Zubova (Grundzāle) 
– 3.v. augstlēkšanā (skolotājs Māris 
Stabiņš); Laila Vagule (Variņi) – 2.v. 
lodē (skolotāja Zanda Beitika).

Zēniem – Renārs Akmins 
(Grundzāle) – 1.v. 800 m un augst-
lēkšanā; Dāvis Krauklis (SV) – 1.v. 
šķēpā un 2.v. 100 m; Klāvs Ozoliņš 
(Grundzāle) – 2.v. augstlēkšanā un 
2.v. šķēpā; Toms Ābele (Palsmane) – 
3.v. šķēpā un 3.v. lodē; Ginters Pop-
kovs (Bilska) – 2.v. 200 m (skolotājs 
Leons Peļņa); Daniels Blāķis (SV) – 
3.v. 200 m; Ronalds Orniks (Grun-
dzāle) 3.v. 800 m; Armands Joniņš 
(Variņi) – 3.v. augstlēkšanā.

Lauku skolu grupā līdz 70 au-

dzēkņiem 1. vietu izcīnīja Variņu 
pamatskolas komanda (skolotāja 
Zanda Beitika). 

2003. – 2004. g.dz.
Meitenēm – Samija Ikkerte 

(Palsmane) – 2.v. 200 m un 3.v. 100 
m; Hanna Gabriela Ziemiņa (Grun-
dzāle) – 1.v. tāllēkšanā un 2.v. šķēpā; 
Daniela Karazieja (Grundzāle) – 1.v. 
augstlēkšanā; Sanija Reičela Feld-
mane (Variņi) – 2.v. augstlēkšanā; 
Laura Nikolajeva (Grundzāle) – 3.v. 
augstlēkšanā; Undīne Kaņipova (Va-
riņi) – 3.v. šķēpā un 3.v. lodē.

Zēniem – Matīss Ābols (SV) – 
1.v. augstlēkšanā; Ronalds Kalniņš 
(Grundzāle) – 2.v. augstlēkšanā; 
Jurģis Penezis (Variņi) – 3.v. 200 
m; Ernests Eglītis (SV) – 3.v. 800 
m; Madars Siliņš (Palsmane) – 3.v. 
augstlēkšanā; Renārs Kļaviņš (Grun-
dzāle) 2.v. šķēpā.

Komandu vērtējumā lauku 
skolu grupā līdz 70 audzēkņiem       
1. vieta – Variņu pamatskolai. 

Kitija Klempnere,
Smiltenes BJSS metodiķe

Foto: Liene Brūvele

distance, kurā veicas labāk.  
Agnijai Caunei 7. vieta, tikai 
vienu sekundi piekāpjoties 
sestās vietas ieguvējai, Ilg-
varam ceturtā vieta.  Patīka-
mi, ka arī piektajā un sestajā 
vietā ir Latvijas izlases puiši 
un kļūst skaidrs, ka koman-
du vērtējumā Latvijas izlases 
M1 Select  zēnu komanda ir 
trešajā vietā divu distanču  
kopvērtējumā.. Kad saskaita 
meiteņu rezultātus varam uz-
gavilēt, jo arī Latvijas izlases 
meiteņu komanda W1 Select 
ir trešajā vietā.  Pie kausiem 
un medaļām tiek arī Latvijas 

izlases jaunākās grupas (2002–2003 
dz.g)  komandas. Meitenēm 2. vieta, 
zēniem trešā vieta. Ilgvaram šis bija 
pirmais un pēdējais skolēnu Pasaules 
čempionāts. Agnijai ir iespēja pieda-
līties nākamajā  Pasaules skolēnu 
čempionātā, kas  notiks pēc diviem 
gadiem Igaunijā Otepes apkārtnē., 
kad 2001. gadā dzimušie būs vecā-
kie dalībnieki.

Māris Stabiņš,
Smiltenes BJSS orientēšanās 

sporta un vieglatlētikas treneris

4. maijā, Latvijas Republikas 
Neatkarības deklarācijas pasludinā-
šanas gadadienā, Krustpils novadā 
Timsmales ezera apkārtnē notika 
Latvijas kausa izcīņas orientēšanās 
sportā ceturtais posms – „OK Aro-
nas kauss”. Sacensībās piedalījās 
442 dalībnieki.

Sacensības dalībniekus ieprie-
cināja gan ar patīkamiem orientē-
šanās izaicinājumiem, jo apkārt-
nei raksturīgs pietiekami sarežģīts 
apvidus, gan ar patīkami saulaino 
laiku, kas liecina – beidzot Latvijā 
ieradies ilgi gaidītais pavasaris.

W16 grupā labākais rezultāts 
Agnijai Caunei (Azimuts OK-Sm 
BJSS), izcīnot 18 sekunžu pārsvaru 
pār tuvāko sekotāju Kristīni Bruneri 
(CPSS/Meridiāns/Pārgauja). Trešās 
vietas ieguvēja Kristīne Berķe no 
Agnijas  atpalika 4 minūtes 29 se-
kundes.

W18 grupā uzvaru izcīnīja 
Signe Sirmā (Alnis OK), pārspējot 
otrās vietas ieguvēju Magdu Cigli 
(Auseklis IK) par 2 minūtēm 18 se-
kundēm. Šajā grupā trešajā  dalītajā 
vietā Elīna Skopāne (Azimuts OK-
Sm BJSS) un  Arta Renāte Rulle 
(ZVOC).

 M18 grupā līderis ar 3 sekun-
žu pārsvaru pār Rihardu Krūmiņu 
(Alnis OK) izrādījās Ilgvars Caune  
(Azimuts OK-Sm BJSS).

Junioru grupā uzvara Endijam 
Titomeram (Alnis OK), otrais Ed-
gars Ustinovs no Ogres, tikai četras 
sekundes viņam piekāpās Matīss 
Slikšjānis (Azimuts OK-Sm BJSS),  

bet starp juniorēm uzvara Elizabe-
tei Blūmentālei (Ozons/RSP). Šajā 
grupā ceturtā vieta Laurai Savickai 
(Azimuts OK-Sm BJSS).

Jaunāko grupu dalībniekiem 
no Azimuts OK-Sm BJSS koman-
das veiksmīgs starts Anetei Stabi-
ņai, kas 28 dalībnieču konkurencē  
W-10 grupā fi nišēja ar trešo rezultā-
tu. Ceturtajā vietā šajā grupā Marta 
Morīte. Šī vecuma zēniem Matīss 
Kalniņš pēc veiksmīgi veiktas dis-
tances, tomēr kļūdījā pēdējā punkta 
meklējumos un viņam nācās samie-
rināties ar 5. vietu. 

Pašiem jaunākajiem 8 gadīgās 
grupas zēniem Markuss Jānis Pom-
mers arī uzrādīja piekto rezultātu. 
Piektā šī vecuma meitenēm  Anna 
Godiņa.

Pieaugušo grupās Azimuta 
sportistiem veiksmīgi starti. Pirmās 
vietas savās grupās izcīnīja Artūrs 
Gulbis M21B ,  Ieva Godiņa W-40, 
Vita Cīrule W-45  un Jānis Biezais 
M-65.  Otrie  Jānis Nulle M-50 un 
Dace Ikšele W-50.  Ceturtajās vietās 
Videga Gaigala W-50,  Otārs Putrā-
lis M-40  un Rubens Pāvils Šulcs 
M21A. Piektie Māris Stabiņš M-35, 
Gunta Dudele W-50  un Aldis La-
piņš M-65.  Sestās vietas Mārtiņam 
Godiņam M-40 un  Aigaram Savic-
kim M-50.

Vairāk informācijas par šīm sa-
censībām var meklēt sacensību mā-
jas lapā www.okarona.lv

Māris Stabiņš, 
Smiltenes BJSS orientēšanās 

sporta un vieglatlētikas treneris 
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„Baznīcu nakts norisināsies piektdienas, 2. jūnija vakarā laikā no 
pulksten 18.00 līdz  24.00. Plašāku informācija par baznīcu nakts 

pasākumiem Smiltenes novadā un precīzu programmu meklē 
www.smiltene.lv, tuvojoties pasākumam. Visi dievnami atrodami 

www.baznicunakts.lv interaktīvajā kartē. Būsiet laipni gaidīti!

Mobilais 
mamogrāfs

Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu 
izmeklējumus tuvāk savai dzīves-
vietai – Veselības Centrs 4 mobila-
jā mamogrāfā, kas ieradīsies 21., 
22. jūnijā, pie Smiltenes Sarkanā 
krusta slimnīcas, Dakteru ielā 14. 
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TI-
KAI pēc iepriekšēja pieraksta!!

Sievietēm, kuras ir saņēmušas 
uzaicinājuma vēstuli no Nacio-
nālā veselības dienesta Valsts 
skrīninga programmas ietvaros 
izmeklējums ir bez maksas (uz-
aicinājuma vēstule ir derīga 2 ga-
dus kopš iesūtīšanas datuma).
Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša 
ārsta norīkojumu, kuram NAV lī-
gumattiecību ar Nacionālo vese-
lības dienestu – PAR MAKSU.
Pieraksts notiek pa telefoniem 

67142840 un 27866655 (lūgums ie-
priekš sagatavot personas kodu).

Jolanta Selezņeva,
SIA Veselības centrs 4

Mobilo mamogrāfu projekta 
pacientu koordinatore

MAIJĀ 
25. maijā plkst. 19:00 Palsmanes 
amatierteātra „Randiņš” muzikāla 
izrāde pēc Ulriha Huba darba 
motīviem „Līdz varavīksnei tikt”, 
režisore: Dace Purvlīce. 
Biļetes būs nopērkamas pirms 
izrādes Smiltenes pilsētas KC kasē: 
2,00 eiro
27. maijā vasaras sezonas 
atklāšana Jāņukalna estrādē
19:00 koncerts „Vērsim vārtus 
vasarai!”, piedalās: jauniešu koris 
„Lido”, jauktais koris „Vidzemīte”, 
sieviešu ansamblis „Prieks, kur tu 
rodies!?”, jauniešu deju kolektīvs 
„Amatnieki”, bērnu deju kolektīvs 
„Knēvelīši”, folkloras kopa 
„Rudzupuķe”. Ieeja bez maksas
22:00 nakts balle ar grupām 
„Propelleris” un „RR Band”. 
Ieeja: 3,00 eiro. Balles laikā 
darbosies „Cēsu Alus” kafejnīca 

JŪNIJĀ
1. jūnijā labdarības pasākums 
„Balta, balta mana sirds” – 
tradicionālais labdarības tirdziņš, 
tikšanās ar trollītēm Popiju un 
Dīdžeju, bērnu ansambļu un solistu 
koncerts, ugunsdzēsēju un policistu 
darba izzināšana un vēl daudz kas 
interesants.
Pasākuma kulminācijā „Latvijas 
Mazā Teātra” izrāde „Tiks un 
Taks”. Kādā jaukā vasaras rītā 
pamodušies, divi nebēdnīgie 

Pasākumi
Palsmanes kultūras nams 
un brīvdabas estrāde
3. jūnijā plkst. 22:00 
Pirmā Zaļumballe brīvdabas deju 
placī ar grupu „Propellers” 
Ieeja: 3,00 eiro

Bilskas pagasts
27. maijā velorallijs 
„Bilska – 2017”, reģistrēšanās 
dalībai līdz 24.05.2017 uz epastu: 
pasts-bilska@smiltene.lv vai
m.t. 29139515. Neslinko un 
izzinoši pavadi laiku kopā ar 
aktīviem un sportiskiem cilvēkiem. 
Dalībnieki aicināti gan individuāli, 
gan komandās, bez vecuma 
ierobežojuma

Variņu tautas nams
20. maijā līnijdeju festivāls

Grundzāles brīvdabas 
estrāde
26. maijā plkst. 18:00 vasaras 
sezonas atklāšanas koncerts 
26. maijā plkst. 22:00 balle ar 
grupu „Ginc un es”

Jeberlejas estrādē, 
Blomes pagasts
3. jūnijā plkst. 19:00 Deju 
lielkoncerts. Ieeja: 2,00 eiro 
3. jūnijā plkst. 22:00 zaļumballe 
Ieeja: 3,00 eiro

Smiltenes novada muzejs
20. maijā plkst. 19:00 – 00:30 
Muzeju nakts pasākums ar moto 
„Laika rats”. Ieeja – bez maksas
Plkst. 19:00 Ivo Puriņa lekcija 
„Laika anatomija”
Plkst. 22:00 Brantu pagasta 
amatierteātra izrāde „Centrifūga”, 
režisore: G. Skadiņa
20.05. – 31.07. Ulda Muzikanta 
foto personālizstāde;
Birzuļu pamatskolas muzeja 
ekspozīcija

Pasākumi Smiltenes pilsētas Kultūras centrā
vāverēni Tiks un Taks nolemj 
izjokot veco pīļu tēvu Pēku. 
Viss būtu jauki, ja pīļu tēvs Pēks 
neizrādītos gudrāks un apķērīgāks 
par mazajiem nebēdņiem. Iekrituši 
pašu izliktajās lamatās, Tiks un 
Taks saprot, ka darīt nedarbus 
nemaz nav tik labi. Paklausījuši 
pīļu tēva padomam, mazie 
vāverēni nolemj kļūt par cirka 
māksliniekiem. Domāts, darīts – 
Tiks un Taks uzsāk rūpīgus 
treniņus, lai izveidotu paši savu 
„Meža cirku”. Kā mazajiem 
vāverēniem veiksies, kādus trikus 
viņi sagatavos saviem skatītājiem, 
par to visu uzzināsim izrādē. 
Ieeja par ziedojumiem labdarības 
akcijai „Balta, balta mana sirds” 

14. jūnijā (laiks tiks precizēts) 
komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas pasākums 

21. jūnijā Jāņukalna estrādē:
no plkst. 18.00 Pirmsjāņu tirdziņš;
plkst. 20.00 brīvdabas izrāde 
„Skroderdienas Silmačos” pēc 
Rūdolfa Blaumaņa lugas motīviem. 
Režisors: Zigurds Neimanis, 
producents: Niks Volmārs. 
Biļetes iespējams iegādāties 
„Biļešu Paradīze” kasēs un 
internetā, kā arī pirms izrādes. 
Senioriem biļetes ar 10% atlaidi. 
Biļešu cena sākot no 8,00 eiro 

Vairāk informācijas par Smiltenes 
pilsētas Kultūras centra 

pasākumiem: www.smiltene.lv

MUZEJU NAKTS

20. maijā 18:00 – 24:00
Kleperu meža un senu lietu muzejs – privātkolekcija
aicina apmeklētājus

„Iegriez ratu Kleperos... 
 jeb mums jau 25!!!”
 Meklējam un pētām RATUS,
 RITEŅUS UN LAIKU: kāds TAS ir, kur TAS ir – 
 aktivitātes bērniem, ģimenēm, zinātkārajiem
19:00  Laiks un rats bildēs un mākslā:
20:05 Laika rats nerimstoši griežas – kas šodien jauns, rītu vecs
 un atkal jauns, un atkal vecs – jubilejas tortē 25 svecītes?,
 vakarēšana pie āra kamīna
Ieeja: uzrādi mums kādu ratu vai laiku; 
Pirmajam/-ai, 25. un pēdējam apmeklētājam/-ai pārsteigums!

Gaidām Smiltenes novada Launkalnes pagasta Lejas Kleperos!
Papildus informācija: Līga (26485545) 

18:00
–

 20:20

19:00
–

20:05


