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Atrodi savas mājas
Smiltenes novadā!
Aicinām iepazīties ar Smiltenes novada domes izveidotajām nekustamo īpašumu objektu kartēm un sūtīt informāciju to papildināšanai.
18. un 19. maijā Smiltenes novada pašvaldība un amatnieki piedalījās
izstādē „Vidzemes Uzņēmēju dienas 2018”, kur ar Smiltenes novada piedāvājumu varēja iepazīties divos stendos – „Smiltenes novads – vieta, kur
augt!” un „Radīts Smiltenes novadā” . Izstādes laikā tika prezentēta arī
jaunizveidotā interaktīvā karte „Atrodi savas mājas Smiltenes novadā”,
kurā šobrīd ir apkopotas tikai daļa pašvaldības un fizisko vai juridisko
personu īpašumā esošas lauku viensētas, dzīvojamās mājas un citi nekustamie īpašumi Smiltenes novadā, kurus var iegādāties savai dzīvesvietai.
Arvien vairāk lauku īpašumi paliek tukši, taču lauku vide, daba, klusums ir brīnišķīgas vietas, kur veidot ģimeni, audzināt bērnus, īstenot
savas biznesa idejas prom no saspringtās lielpilsētu burzmas – un tieši
Smiltenes novadā ir vietas, kur šādus sapņus īstenot!
Smiltenes novada dome ar kartes „Atrodi savas mājas Smiltenes novadā” palīdzību vēlas radīt iespēju ikvienam, kurš meklē vietu savai dzīvesvietai, vienkopus saņemt informāciju par novadā pieejamiem nekustamajiem īpašumiem, kā arī palīdzēt tiem, kuri ir gatavi savus nekustamos
īpašumus pārdot vai izīrēt, lai kādam sniegtu iespēju un vietu, kur veidot
savas mājas.
Līdz ar to, aicinām īpašniekus, kuri vēlas iznomāt vai pārdot dzīvesvietai piemērotus īpašumus (zemi, telpas, ēkas), sūtīt informāciju
uz e-pastu inga.kovala@smiltene.lv pievienojot:
 īpašuma adresi;
 kontakttālruni;
 īsu īpašuma aprakstu;
 fotogrāfijas (norādot foto uzņemšanas datumu).
Iesūtītā informācija tiks publicēta interaktīvajā kartē „Atrodi savas
mājas Smiltenes novadā”, kura ir pieejama novada mājas lapā www.
smiltene.lv, sadaļā Sabiedrība.
Vēlamies informēt arī par 2016. gadā izveidoto investīciju objektu
karti „Īpašumi uzņēmējdarbībai un investīcijām”, kur apkopoti nekustamie īpašumi, kas pieder Smiltenes novada pašvaldībai vai juridiskām un fiziskām personām, un kuros ir iespēja veidot, attīstīt uzņēmējdarbību. Arī šīs kartes papildināšanai, aicinām īpašniekus, kuri
vēlas iznomāt vai pārdot uzņēmējdarbības veikšanai piemērotus īpašumus (zemi, telpas, ēkas), sūtīt informāciju uz attistiba@smiltene.lv.
Iesūtītā informācija tiek publicēta investīciju objektu kartē „Īpašumi uzņēmējdarbībai un investīcijām” novada mājas lapā www.smiltene.
lv, sadaļā Uzņēmējiem.
Inga Kovala,
Smiltenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste,
Reemigrācijas projekta koordinatore

– mans darbs, mani
svētki un mans mūžs
IR MANAS PĒDAS
SMILTENES ZEMĒ.

Smiltene – pakalnu apskāvienā izauklēta pērle.
Triju pakalnu zeme.
Zeme, no kuras izaug grauds mūsu ikdienas maizei,
kurā priede iesakņojas un dod mums pavēni;
Zeme, kuras zilās artērijas – upe un ezeri – veldzē slāpes,
Zeme, uz kuras atsperties vai pieglausties, kad sāp.
Katrs mūsu ceļš uz darbu un mājām,
katrs mūsu dejā vai skrējienā radītais klaudziens,
katrs mūsu darbs un mūsu ne – darbs,
katra labā doma un mīļš vēlējums
atstāj taustāmas vai netaustāmas pēdas mūsu pilsētas zemē.

TUVOJAS SMILTENES PILSĒTAS SVĒTKI!
Šogad Smiltenes pilsētas svētki norisināsies no 13. līdz 15. jūlijam. Cildinot Smiltenes dabas bagātības –
omulīgo pilsētvidi, gleznainās un zaļās ainavas, ko iemīlējuši gan iedzīvotāji, gan viesi – un Latvijas Valsts 100.
dzimšanas dienu, šogad par svētku vadmotīvu izvēlēta zeme. Zeme – pamats zem mūsu kājām, zeme – tēvzeme,
kas pamats mūsu dvēselei.
turpinājums 10. lpp.

Apstiprināts projekts
„Mācību vides uzlabošana Smiltenes
vidusskolā”
Ir apstiprināts projekts „Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā” Nr. 8.1.2.0/17/I/034, un
Smiltenes novada dome ir uzsākusi
tā īstenošanu. Projekta pieteikums
tika iesniegts darbības programmas
„Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2
specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot
vispārējās izglītības iestāžu mācību
vidi” otrās projektu atlases kārtas ietvaros.
Projekta mērķis ir uzlabot mācību vidi Smiltenes vidusskolā, veicot ieguldījumus, un attīstīt esošo
infrastruktūru, lai sekmētu plānoto
kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.
turpinājums 10. lpp.

Smiltenes vidusskolas vidējā mācību korpusa ārējās fasādes pārbūves skice.
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Smiltenes novada Domes lēmumi
2018. gada 30. maijā notika kārtējā
Smiltenes novada domes sēde, kurā tika
pieņemti lēmumi:
1. Pieņemt zināšanai SIA „ZAAO” 2017.
gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
1.1. Bilances kopsumma 8 006 600,00
euro;
1.2. Pārskata gada zaudējumi 131 759,00
euro.
2. Noteikt, ka zemesgabals Smilšu iela
2A, Smiltenē, Smiltenes novadā, kadastra
numurs 9415 001 1307, kas sastāv no vienas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9415
001 1307 616 m2, ir neieciešams pašvaldības
autonomās funkcijas izpildei atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 2. punktam
– gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un
laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku,
skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana;
atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole;
pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana). Neatsavināt nekustamo īpašumu Smilšu
iela 2A, Smiltenē, Smiltenes novadā, kadastra
numurs 9415 001 1307, kas sastāv no vienas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9415
001 1307 616 m2 platībā.
3. Slēgt ar M.P. pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma Ezera iela 8-6, Launkalnē,
Launkalnes pagastā pārdošanu par summu
4400 euro (četri tūkstoši četri simti euro) uz
nomaksu uz 5 gadiem un apstiprināt maksāšanas kārtību.
4. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Akacis”, Silvā, Launkalnes pagastā, kadastra numurs 9470 003 0345, brīvo cenu 1000 euro
(viens tūkstotis euro). Atsavināt garāžu īpašnieku kooperatīvai sabiedrībai „Akaciss”, reģistrācijas Nr. 44103013495, nekustamo īpašumu „Akacis”, Silvā, Launkalnes pagastā,
Smiltenes novadā, kadastra numurs 9470 003
0345, 0,1378 ha platībā, kas sastāv no vienas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9470
003 0345.
5. Atsavināt Smiltenes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Liepas”,
Vidzemē, Brantu pagastā, Smiltenes novadā,
kadastra numurs 9448 003 0248, kas sastāv no
zemes starpgabala ar kopējo platību 0,1566 ha,
uzaicinot zemes īpašniekus, kuru zemei pieguļ
šis zemes starpgabals, mēneša laikā iesniegt
pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu. Noteikt nekustamā īpašuma „Liepas”,
Vidzemē, Brantu pagastā, Smiltenes novadā,
nosacīto cenu 230 euro (divi simti trīsdesmit euro).
6. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma „Raibaci”
-5, kas atrodas Grundzālē, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā, nosacīto cenu 1460 euro
(viens tūkstotis četri simti sešdesmit euro).
Atsavināt L.T. dzīvokļa īpašumu „Raibaci”-5,
Grundzālē, Grundzāles pagastā, kas sastāv no
dzīvokļa ar kopējo platību 55,3 m2, kopīpašuma
domājamās daļas 558/3384 no daudzdzīvokļu
mājas, sešām palīgēkām un zemes (kadastra apzīmējums 9458 008 0215), kas atrodas
Grundzālē, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā ar kadastra numuru 9458 900 0083.
7. Mainīt dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 94480030335004 adresi no
„Ozolkalnu māja”, Brantu pagasts, Smiltenes
novads, uz „Vecozolkalni”, Brantu pagasts,
Smiltenes novads.
8. Mainīt telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 94480030335004001 adresi no „Ozolkalnu māja”-1, Brantu pagasts, Smiltenes novads uz „Vecozolkalni” – 1, Brantu pagasts,
Smiltenes novads.
9. Mainīt telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 94480030335004002 adresi no „Ozolkalnu māja”-2, Brantu pagasts, Smiltenes novads, uz „Vecozolkalni” – 2, Brantu pagasts,

Smiltenes novads.
10. Likvidēt adresi „Zemturi”, Smiltenes
pagasts, Smiltenes novads.
11. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9480 005 0020 un uz tās esošajām
ēkām 9480 005 0020 001, 9480 005 0020 002
adresi „Kaķpēdiņas”, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads.
12. Piešķirt telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 94740010156001002 adresi „Rauza
4”-1, Rauza, Palsmanes pagasts, Smiltenes
novads.
13. Piešķirt telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 94740010156001003 adresi „Rauza
4”-2, Rauza, Palsmanes pagasts, Smiltenes
novads.
14. Piešķirt telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 94740010156001004 adresi „Rauza
4”-3, Rauza, Palsmanes pagasts, Smiltenes
novads.
15. Piešķirt telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 94740010156001005 adresi „Rauza
4”-4, Rauza, Palsmanes pagasts, Smiltenes
novads.
16. Atļaut apvienot nekustamā īpašuma
Jaunā iela 5 zemes vienību, kadastra apzīmējums 9415 004 0906, ar īpašuma Jaunā iela 5A,
Smiltenē, zemes vienību, kadastra apzīmējums
9415 004 0920, vienā zemes vienībā. Apvienotajai zemes vienībai noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo
māju apbūve (kods 0601). Apvienotajai zemes
vienībai noteikt adresi – Jaunā iela 5, Smiltene,
Smiltenes novads. Likvidēt adresi Jaunā iela
5A, Smiltene, Smiltenes novads.
17. Apstiprināt zemes ierīcības projektu
„Indrāni”, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, zemes vienības kadastra apzīmējums
9474 004 0192. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9474 004 0192 sadalīt divās daļās:
17.1. zemes vienībai (projektā apzīmēta ar
Nr. 1, kadastra apzīmējums 9474 004 0508),
kas projektēta 16,1 ha platībā, piešķirt nosaukumu „Jaunindrāni”, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads. Zemes vienībai 16,1 ha platībā
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība (kods 0101);
17.2. zemes vienībai (projektā apzīmēta ar
Nr. 2, kadastra apzīmējums 9474 004 0509),
kas projektēta 0,6 ha platībā, saglabāt nosaukumu un adresi „Indrāni”, Palsmanes pagasts,
Smiltenes novads. Zemes vienībai 0,6 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
18. Apstiprināt zemes ierīcības projektu
„Lieldāmi”, Launkalnes pagasts, Smiltenes
novads, zemes vienību kadastra apzīmējumi
9470 004 0004 un 9470 004 0105. No zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumu 9470 004
0004 un 9470 004 0105 izveidot divus īpašumus:
18.1. zemes vienībai (projektā apzīmēta ar
Nr. 1, kadastra apzīmējums 9470 004 0004),
kas projektēta 31,3 ha platībā, saglabāt nosaukumu un adresi „Lieldāmi”, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads. Zemes vienībai 31,3
ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
Ēkām ar kadastra apzīmējumu 9470 004 0004
001, 9470 004 0004 002, 9470 004 0004 003,
9470 004 0004 004 saglabāt adresi „Lieldāmi”,
Launkalnes pagasts, Smiltenes novads;
18.2. zemes vienībai (projektā apzīmēta ar
Nr. 2, kadastra apzīmējums 9470 004 0105),
kas projektēta 4,02 ha platībā, piešķirt nosaukumu un adresi „Šēniņi”, Launkalnes pagasts,
Smiltenes novads. Zemes vienībai 4,02 ha
platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). Ēkām
ar kadastra apzīmējumu 9470 004 0024 001,
9470 004 0024 002, 9470 004 0024 003 mainīt

adresi no „Lejas Dāmji”, Launkalnes pagasts,
Smiltenes novads, uz „Šēniņi”, Launkalnes
pagasts, Smiltenes novads. Ēkai ar kadastra
apzīmējumu 9470 004 0004 005 mainīt adresi
no „Lieldāmi”, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, uz „Šēniņi”, Launkalnes pagasts,
Smiltenes novads.
19. Apstiprināt zemes ierīcības projektu
„Lejaspuntules”, Blomes pagasts, Smiltenes
novads, zemes vienības kadastra apzīmējums
9446 004 0057. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9446 004 0057 sadalīt trīs daļās:
19.1. zemes vienībai (projektā apzīmēta ar
Nr. 1, kadastra apzīmējums 9446 004 0119),
kas projektēta 7,10 ha platībā, piešķirt nosaukumu „Saknītes”, Blomes pagasts, Smiltenes
novads. Zemes vienībai 7,10 ha platībā noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201);
19.2. zemes vienībai (projektā apzīmēta ar
Nr. 2, kadastra apzīmējums 9446 004 0150),
kas projektēta 10,84 ha platībā, piešķirt nosaukumu „Grāvīši”, Blomes pagasts, Smiltenes novads. Zemes vienībai 10,84 ha platībā
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība (kods 0101);
19.3. zemes vienībai (projektā apzīmēta ar
Nr. 3, kadastra apzīmējums 9446 004 0151),
kas projektēta 2,92 ha platībā, saglabāt nosaukumu u adresi „Lejaspuntules”, Blomes pagasts, Smiltenes novads. Zemes vienībai 2,92
ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
20. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar kadastra
apzīmējumu 9415 007 0540 011, kura atrodas
uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
9415 007 0540, piešķirt nosaukumu Valmieras
iela 11 k-11, Smiltene, Smiltenes novads.
21. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar kadastra
apzīmējumu 9415 007 0501 023, kura atrodas
uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
9415 007 0501, piešķirt nosaukumu Valmieras
iela 11A k-23, Smiltene, Smiltenes novads.
22. Pārtraukt zemes nomas līgumu Nr.
167/2016 par zemes vienības Vidzemes iela
16, Smiltenē, iznomāšanu 0,1 ha platībā.
23. Pārtraukt zemes nomas līgumu Nr.
55/2016 par zemes vienības Ezera iela 6, Smiltenē, iznomāšanu 661 m2 platībā.
24. Pārtraukt mazdārziņa lietošanas tiesības Rīgas ielā 8A, Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415 007 0614, 350 m2.
25. Iznomāt I.K. zemes vienības Cēsu iela
3A, Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415 008
1114, daļu 200 m2 platībā mazdārziņam līdz
2022. gada 31. decembrim.
26. Iznomāt I.P. zemes vienības Cēsu iela
3A, Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415 008
1114, daļu 251 m2 platībā mazdārziņam līdz
2022. gada 31. decembrim.
27. Iznomāt V.F. zemes vienības Ezera iela
5, Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415 010
0205, daļu 848 m2 platībā mazdārziņam līdz
2022. gada 31. decembrim.
28. Iznomāt A.S. zemes vienības Ezera
iela 6, Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415
010 0301, daļu 570 m2 platībā mazdārziņam
līdz 2022. gada 31. decembrim.
29. Iznomāt G.D. zemes vienības Rīgas
iela 8A, Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415
007 0614, daļu 350 m2 platībā mazdārziņam
līdz 2022. gada 31. decembrim.
30. Iznomāt O.J. zemes vienības „Pašvaldības zemes gabals Nr. 1”, Launkalnes pagastā, kadastra apzīmējums 9470 005 0041, daļu
0,2 ha platībā mazdārziņam līdz 2022. gada 31.
decembrim.
31. Iznomāt L.F. zemes vienību „Mēru
ūdenstornis”, Bilskas pagastā, kadastra apzīmējums 9444 010 0311, 0,3475 ha platībā

mazdārziņam līdz 2022. gada 31. decembrim.
32. Iznomāt S.L. zemes vienības Ezera
iela 6, Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415
010 0301, daļu 1018 m2 platībā mazdārziņam
līdz 2022. gada 31. decembrim.
33. Iznomāt L.S. zemes vienības Rīgas
iela 8A, Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415
007 0614, daļu 630 m2 platībā mazdārziņam
līdz 2022. gada 31. decembrim.
34. Iznomāt L.M.V. zemes vienības Rīgas
iela 8A, Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415
007 0614, daļu 200 m2 platībā mazdārziņam
līdz 2022. gada 31. decembrim.
35. Iznomāt I.L. zemes vienības Rīgas iela
8A, Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415 007
0614, daļu 480 m2 platībā mazdārziņam līdz
2022. gada 31. decembrim.
36. No Blomes pagasta nekustamā īpašuma „Vecdoredes”, kadastra numurs 9446 003
0034, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9446 002 0035 20,1 ha platībā un
mainīt nosaukumu no „Vecdoredes” uz „Dorītes”, Blomes pagasts.
37. Sadalīt zemes vienību „Attīrīšanas iekārtu laukums”, Bilskas pagastā, kadastra apzīmējums 9444 010 0304, divās daļās:
37.1. zemes vienībai, apmērām 0.19 ha
platībā, piešķirt nosaukumu „Attīrīšanas iekārtas Mēri”, Bilskas pagasts, nekustamā īpašuma
lietošanas mērķis – atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu apbūve (kods 1005);
37.2. zemes vienībai, apmērām 5,8 ha
platībā piešķirt nosaukumu „Strauti”, Bilskas
pagasts, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis
– dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās
atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma
pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas
mērķa (kods 0501).
38. No Bilskas pagasta nekustamā īpašuma
„Jaunzeltiņi”, kadastra numurs 9444 007 0189,
atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
9444 004 0243 6,4 ha platībā un mainīt nosaukumu no „Jaunzeltiņi” uz „Mežlināji”, Bilskas
pagasts.
39. Atcelt Smiltenes novada domes 2018.
gada 25. aprīļa lēmumu Nr. 269 (protokols Nr.
7, 2.7.§) par nekustamā īpašuma „Ezernieki”, Bilskas pagastā, sadalīšanu”. No Bilskas
pagasta nekustamā īpašuma „Ezernieki”, kadastra numurs 9444 004 0194, atdalīt zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 9444 011
0140 5,07 ha platībā un mainīt nosaukumu no
„Ezernieki” uz „Jaunzālītes”, Bilskas pagasts,
jo paredzēts pievienot esošajam īpašumam
„Jaunzālītes”. No Bilskas pagasta nekustamā
īpašuma „Jaunzālītes”, kadastra numurs 9444
003 0078, atdalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 9444 003 0078 5,0 ha platībā un
mainīt nosaukumu no „Jaunzālītes” uz „Ezernieki”, Bilskas pagasts, jo paredzēts pievienot
esošajam īpašumam „Ezernieki”.
40. No Grundzāles pagasta nekustamā
īpašuma „Kalnvējiņi”, kadastra numurs 9458
002 0126, atdalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 9458 002 0061 4,6 ha platībā un
mainīt nosaukumu no „Kalnvējiņi” uz „Kalnvējiņu mežs”, Grundzāles pagasts.
41. No Launkalnes pagasta nekustamā
īpašuma „Mežmaļi”, kadastra numurs 9470
010 0034, atdalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 9470 012 0008 4,7 ha platībā un
mainīt nosaukumu no „Mežmaļi” uz „Meža
Piekūni”, Launkalnes pagasts.
42. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
9444 004 0243 6,4 ha platībā no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), uz zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods
0201). Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
9444 007 0190 0,6 ha platībā no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201), uz zeme, uz kuras galvenā
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saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101).
43. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
9458 002 0061 4,6 ha platībā no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods
0201).
44. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
9470 012 0008 4,7 ha platībā no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods
0201).
45. Iznomāt medību tiesības un slēgt medību tiesību nomas līgumu ar mednieku biedrību
„Vidzeme”, reģistrācijas Nr. 50008006821 juridiskā adrese: „Dzirnaviņas”, Brantu pagasts,
Smiltenes novads:
45.1. par šādām Smiltenes novada pašvaldībai piederošām zemes vienībām ar kopējo
platību 86,6052 ha:
45.1.1 94700040111 „Dāmi” 8,07 ha;
45.1.2. 94700040110 „Jaundāmi” 10,32 ha;
45.1.3. 94700100115 „Lejas Brālīši” 2,38 ha;
45.1.4. 94700100116 „Lejas Brālīši” 6,86 ha;
45.1.5. 94700100117 „Meža Brālīši” 9,81 ha;
45.1.6. 94480040068 „Jaunītes” 22,459 ha;
45.1.7. 94480030280 „Valsts brīvā zeme” 2,3 ha;
45.1.8. 94480040058 „Kaudzītes” 4,3 ha;
45.1.9. 94480010092 „Strantes ezers un
Strantes mežs” 4,6 ha;
45.1.10. 94480040135 „Brantu ezers” 4,99 ha;
45.1.11. 94480040111 „Vanagi” 1,17 ha;
45.1.12. 94480040052 „Viduszemes” 5,2 ha;
45.1.13. 94480040078 „Palejas” 4,1462 ha.
Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.
46. Apstiprināt maksu par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Palsmanes pamatskolā
viesiem no Nīderlandes laikā no 2018. gada
18. jūnija līdz 22. jūnijam EUR 7,85 dienā (trīs
ēdienreizes) bez PVN vienam cilvēkam.
47. Iznomāt A.V.K. pašvaldībai piederošo
īpašumu – telpu ar kopējo platību 15,9 kvm,
kas atrodas Tilta ielā 5, Grundzāles pagastā,
Smiltenes novadā, kadastra numurs 9458 008
0108, ar mērķi to izmantot uzņēmējdarbības
veikšanai. Līguma darbības termiņš pieci gadi.

48. Slēgt Smiltenes novada bibliotēkas
darbības nodrošināšanai neapdzīvojamo telpu
nomas līgumu ar SIA „Madara 89” par telpu Smiltenes pilsētā, Baznīcas laukumā 13,
nomu.
49. Lai nodrošinātu projekta „Atmodas un
Dārza ielas seguma atjaunošana Smiltenē” finansēšanu, ņemt aizņēmumu līdz EUR 34 000
(trīsdesmit četri tūkstoši euro un 00 centu) apmērā no Latvijas Republikas Valsts kases.
50. Atbalstīt projekta virzību un paredzēt
papildus finansējumu 31 486,20 euro projekta
„Kopēja metodika ilgtspējīgas enerģētikas un
klimata rīcības plānu attīstībai Eiropas pašvaldībās” īstenošanai.
51. Piešķirt Smiltenes novada domes līdzfinansējumu 2505,56 euro (divi tūkstoši pieci
simti pieci euro 56 centi) apmērā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dārza ielā 50, Smiltenē
iesniegtā pieteikuma par projekta „Dzīvojamo
māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošana”
ieceres realizēšanai.
52. Piešķirt Smiltenes novada domes līdzfinansējumu 3252,34 euro (trīs tūkstoši divi
simti piecdesmit divi euro 34 centi) apmērā
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Daugavas
ielā 2, Smiltenē, iesniegtā pieteikuma par projekta „Dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošana” ieceres realizēšanai.
53. Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.
54. Izveidot darba grupu Smiltenes novada
Pašvaldības policijas attīstības plāna izstrādei.
55. Apstiprināt konkursa „Smiltenes novada sakoptākais īpašums 2018” nolikumu un
konkursa komisiju.
56. Apstiprināt Projektu līdzfinansēšanas
konkursa nevalstiskajām organizācijām Smiltenes novadā 2018. gada konkursa rezultātus
un slēgt vienošanās par līdzfinansējuma piešķiršanu ar sekojošiem pieteikumu iesniedzējiem:
56.1. Projekts „Smiltenes Svētā Nikolaja
baznīcas ēkas saglabāšana”, iesniedzējs „Smiltenes Svētā Nikolaja pareizticīgo draudze”,
piešķirt līdzfinansējumu 1000,00 euro apmērā;
56.2. Projekts „II Tautas mūzikas festivāls
Madaras 2018”, iesniedzējs biedrība „Vidzemītes balsis”, piešķirt līdzfinansējumu 432,00
euro apmērā;
56.3. Projekts „Vidzemes tautas tērpu ie-

Saistošie noteikumi Nr. 5/18
APSTIPRINĀTI ar Smiltenes novada domes
30.05.2018. lēmumu Nr. 362 (protokols Nr. 8, 17.§.)

„Grozījumi Smiltenes novada domes
2018. gada 31. janvāra saistošajos
noteikumos Nr. 2/18
„Smiltenes novada pašvaldības
2018. 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

1. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības
pamatbudžetu 2018. gadam ieņēmumos 18 747 421
euro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu.
2. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības
pamatbudžetu 2018.gadam izdevumos 25 745 066
euro apmērā saskaņā ar 2. pielikumu.
3. Finansēšana 6 997 645 euro saskaņā ar 3.
pielikumu:
3.1. naudas līdzekļu atlikums gada sākumā
2 227 228 euro;
3.2. naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda
beigās 132 730 euro;
3.3. aizņēmums no Valsts kases īstenojamo
projektu finansēšanai 5 463 756 euro;
3.4. aizņēmumu atmaksa 560 609 euro.
4. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par budžeta līdzekļu efektīvu un racionālu izlietojumu. Izdevumi
pēc naudas plūsmas nedrīkst pārsniegt attiecīgajai
programmai tāmē apstiprinātos, plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām.
5. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā „Par
pašvaldībām” noteiktajā kārtībā.
Gints Kukainis, domes priekšsēdētājs

gāde Grundzāles jauniešu deju kolektīvam” iesniedzējs biedrība „Grundzāle 2010”, piešķirt
līdzfinansējumu 784,08 euro apmērā;
56.4. Projekts „Palsmanes ev. lut. baznīcas
sakristejas un sakristejas priekštelpas telpu renovācija”, iesniedzējs „Palsmanes evanģēliski
luteriskā draudze”, piešķirt līdzfinansējumu
998,59 euro apmērā;
56.5. Projekts „Treniņš – meistarības
pamats”, iesniedzējs BDR Mednieku klubs
„Laiksne”, piešķirt līdzfinansējumu 440,44
euro apmērā;
56.6. Projekts „Smiltenes novada tautas
tērpu komplekta papildināšana atbilstoši novada tradīcijām”, iesniedzējs biedrība „Sabiedrība un attīstība”, piešķirt līdzfinansējumu
491,60 euro apmērā;
56.7. Projekts „Amatu skola Smiltenē”,
iesniedzējs biedrība „Sabiedrība un attīstība”,
piešķirt līdzfinansējumu 100,00 euro apmērā.
57. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar adresi
– „Ezerlejas”, Variņu pagasts, Smiltenes novads, kadastra apzīmējums 9490 002 0037,
kas sastāv no zemes vienības daļas 2,3 ha platībā (lauksaimniecībā izmantojamā zeme 2,3
ha), zemes nomas tiesību izsoles rezultātus,
saskaņā ar kuriem nekustamā īpašuma nomas
tiesības līdz 2022. gada 31. decembrim ieguva
SIA „Palsa”, reģ. Nr. 43903000755, par 46,00
euro (četrdesmit sešiem euro un 00 centi) bez
pievienotās vērtības nodokļa gadā.
58. Atzīt par nenotikušu 2018. gada 28.
februārī (lēmums Nr. 107) apstiprināto pašvaldības nekustamā īpašuma „Lejas Brālīši”,
Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, pirmo
izsoli, jo izsolei nebija pieteicies neviens dalībnieks. Atkārtoti otrajā izsolē atsavināt, pārdodot atklātā izsolē ar augšupejošu soli, Smiltenes novada pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu „Lejas Brālīši”, Launkalnes pagastā,
Smiltenes novadā (kadastra numurs 9470 010
0115), kas sastāv no divām zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumu 9470 010 0115 2,38 ha
un 9470 010 0116 6,86 ha platībā. Apstiprināt
nekustamā īpašuma „Lejas Brālīši”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, otrās izsoles
sākuma cenu – 12368,00 euro (divpadsmit
tūkstoši trīs simti sešdesmit astoņi euro un 00
centi).
59. Apstiprināt Smiltenes novada pašval-
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dības nekustamā īpašuma objekta – „Ilgas 59”,
Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā (kadastra
numurs 9480 005 0309), kas sastāv no vienas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9480
005 0309 0,2644 ha platībā, 2018. gada 16.
maija izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem īpašuma objektu nosolīja A.V. par 2550,00 euro
(divi tūkstoši pieci simti piecdesmit euro un 00
centi).
60. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma objekta – „Ilgas 70”,
Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā (kadastra
numurs 9480 005 0320), kas sastāv no vienas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9480
005 0320 0,0692 ha platībā, 2018. gada 16.
maija izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem īpašuma objektu nosolīja A.V. par 1050,00 euro
(viens tūkstotis piecdesmit euro un 00 centi).
61. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma objekta – „Ilgas 63”,
Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā (kadastra
numurs 9480 005 0313), kas sastāv no vienas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9480
005 0313 0,1181 ha platībā, 2018.gada 16.
maija izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem īpašuma objektu nosolīja T.D. par 2090,00 euro
(divi tūkstoši deviņdesmit euro un 00 centi).
62. Piedāvāt Sabiedrībai ar ierobežotu
atbildību „CWP” (reģ. Nr. 40103582122) par
atlīdzību apbūves tiesību uz pašvaldībai piederošā zemes gabala Valkas ielā 2A, Smiltenē (kadastra numurs 94150010942) daļu līdz
1334 m2 platībā ar mērķi – pašapkalpošanās
automazgātavas būvniecībai.
63. Par atzinumu ceļa servitūta izveidošanai nekustamajā īpašumā.
64. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības 2017. gada pārskatu:
64.1. bilances kopsumma pārskata perioda
beigās 43 310 528 euro;
64.2. pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 714 752 euro.
65. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.
5/18 „Grozījumi Smiltenes novada domes
2018. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos
Nr. 2/18 „Smiltenes novada pašvaldības 2018.
gada pamatbudžets” projektu.
Sagatavoja: Evita Sirmā
Kancelejas nodaļas vadītāja

Pašvaldībā
Meliorācijas projekta
aktualitātes
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Projekta „Smiltenes novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu infrastruktūras uzlabošana 2. kārta”
realizācijas ietvaros tiek gatavots būvprojekts.
Smiltenes novada dome atklātā iepirkuma SND/2017/45/M
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība „Smiltenes novada
pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu infrastruktūras uzlabošana 2. kārta” rezultātā slēdza līgumu par būvprojekta izstrādi ar SIA „TelPro”.
Paralēli būvprojekta izstrādei tiek veikta pieguļošo zemju īpašnieku informēšana un veikti saskaņojumi par projektā
plānotajiem pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas
sistēmu atjaunošanas darbu risinājumiem Bilskas, Grundzāles,
Launkalnes un Smiltenes pagastos.
Projekta mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz
lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, kā arī
lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas
paaugstināšanu (meliorācijas sistēmu atjaunošana un pārbūve).
Pēc būvprojekta izstrādes atjaunošanas darbu veikšanai, kā
arī būvuzraudzības veikšanai tiks izvēlēti pakalpojumu sniedzēji saskaņā ar publisko iepirkumu likumu.
Projektu paredzēts īstenot līdz 01.11.2019.
Sarmīte Daudziete,
Attīstības un plānošanas nodaļas
Teritorijas plānotāja

Smiltenes novada
Pašvaldības policija informē
Smiltenes novada Pašvaldības policija (SNPP) 2018. gada
maijā sastādījusi 19 administratīvo pārkāpumu protokolus, no kuriem 12 par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa, bet 7 par Smiltenes novada domes saistošo noteikumu pārkāpumiem.
Par Latvijas APK paredzētajiem pārkāpumiem:
- 421.panta ceturtā daļa – smēķēšana, ja to izdarījis nepilngadīgais – 2;
- 106. panta pirmā daļa – dzīvnieku turēšanas un labturības prasību
pārkāpšana – 1;
- 14923. panta otrā daļa – gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšana
(pārvietojās diennakts tumšajā laikā bez gaismu atstarojošas vestes – 1;
- 171. panta pirmā daļa – alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskā
vietā – 5;
- 1711. panta otrā daļa – alkoholisko dzērienu lietošana, ja to izdarījis nepilngadīgais atkārtoti gada laikā – 3.
Par Smiltenes novada domes saistošos noteikumos paredzētiem pārkāpumiem:
- 21.1. punkts – atrašanās publiskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu – 5;
- 27.1. punkts – gulēšana uz publiskiem atpūtas soliņiem – 2.
Smiltenes novada Pašvaldības policija informē, ka par jebkuru sabiedriskās kārtības pārkāpumu 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
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Pašvaldībā
Ministrs K. Gerhards pasniedz balvu
Smiltenes novadam par labāko valsts
un pašvaldību pakalpojumu centru
reģionālā mērogā

Biedrība „Smiltenes Vanagi”
īstenojusi projektu
„Sporta tērpu iegāde”
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Biedrība „Smiltenes Vanagi”
īstenojusi projektu „Sporta tērpu iegāde”, Nr. 17-09-AL10-A019.2204000002, kas tika iesniegts Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014. – 2020. gadam
apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju”.
Pateicoties realizētajam projektam, biedrība „Smiltenes Vanagi” ir
iegādājusies hokeja ķiveres ar stikliņiem 5 spēlētājiem un 1 vārtsargam,
spēlētāju aizsargbikses un cimdus (8
komplektus), vārtsarga cimdu komplektu, hokejistu getras (40 gb.) un
spēlētāju kreklus (5 gb.).
Projekta kopējās izmaksas
3204,12 euro, no kurām 90% Lauku
atbalsta dienesta finansējums, 10%

Smiltenes novada domes projektu
konkursa nevalstiskajām organizācijām līdzfinansējums.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku
attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://
ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.
Biedrība „Smiltenes Vanagi”

Dzimtsarakstu nodaļa
informē
Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļā maija mēnesī reģistrēti
14 jaundzimušie, sastādīti 12 miršanas reģistri, 10 pāri reģistrējuši
laulību.
Maija mēnesī dzimšanas apliecības saņēmuši 6 zēni un 8 meitenes.
Aizsaulē aizgājuši astoņi vīrieši un četras sievietes. Miruši 3 –
Bilskas pagasta iedzīvotāji, pa 2 – Smiltenes pilsētas un Smiltenes
pagasta iedzīvotājiem un pa 1 – Blomes, Grundzāles, Launkalnes,
Liezēres un Lejasciema pagasta iedzīvotājs.
Dace Ērģele,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

2018. gada 30. maijā vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrs Kaspars Gerhards pasniedza ministrijas novērtējuma
balvu un zelta diplomu Smiltenes
novada pašvaldībai un Smiltenes novada valsts un pašvaldības
vienotajam klientu apkalpošanas
centram (VPVKAC). Apbalvojumu „Labākais vienotais klientu
apkalpošanas centrs reģionālās
nozīmes valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru
grupā” saņēma Smiltenes novada
domes priekšsēdētājs Gints Kukainis, VPVKAC vadītāja J. Egle,
Klientu apkalpošanas speciālistes
V. Grigule un Z. Stīpniece.
Svinīgā balvas un diploma pasniegšanā, kas norisinājās novada
domē, ministrs Kaspars Gerhards
uzsvēra, ka reģionālie klientu apkalpošanas centri nodrošina būtisku
valsts un pašvaldību funkciju – informācijas un pakalpojumu sniegšanu
kā iedzīvotājiem, tā arī uzņēmējiem:
„Valsts un pašvaldības iestādēm ir
jābūt viegli pieejamām un sasniedzamām ikvienam. Iedzīvotāji un
uzņēmēji, izmantojot klientu centru
sniegtās iespējas – „vienas pieturas
aģentūru”, var taupīt laiku un resursus, saņemot visu nepieciešamo
vienuviet. Ir redzams, ka iedzīvotāji
šo iespēju aktīvi izmanto – šā gada
maijā klientu centros tika apkalpoti
vairāk nekā 150 tūkstoši cilvēku. Lai
novērtētu un izceltu to, cik sabiedrībai svarīgu darbu veic klientu centri,
šogad pirmo reizi mēs pasniedzam
Izcilības balvu labākajiem.”
Ministrs Kaspars Gerhards norādīja arī uz Smiltenes novada pozitīvajiem sasniegumiem: „Smiltenes
pašvaldības loma Latvijas reģionu
attīstībā ir ievērojama – redzams,
ka Smiltene kļūst par nopietnu attīstības centru, veidojot attīstības
trīsstūri kopā ar Valmieru un Cēsīm.
Esmu gandarīts, ka Smiltenes novads aktīvi izmanto Eiropas Savienības fondu atbalsta iespējas, īstenojot jau vairāk nekā 50 sabiedrībai
nozīmīgus projektus. Tiek veikta ceļu
infrastruktūras pilnveidošana, arī
lauku ceļu atjaunošana, uzņēmējdarbības veicināšana, kā arī citi pil-

VARAM ministrs K. Gerhards, Smiltenes novada VPVKAC vadītāja J. Egle,
Klientu apkalpošanas speciālistes Z. Stīpniece, V. Grigule,
domes priekšsēdētājs G. Kukainis.
sētvides sakārtošanas un pašvaldības iedzīvotāju labklājības veicinoši
pasākumi. Tas uzskatāmi parāda to,
ka kopīgiem spēkiem, sadarbojoties
valstij un pašvaldībām, ir iespējams
veidot Latvijas reģionus ar gaišu nākotni, kur ikviens iedzīvotājs saņem
iespējami labākos pakalpojumus un
atbalstu kā no valsts, tā arī no savas
pašvaldības.”
Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis: „Smiltenes
novada VPVKAC izveide nodrošināja valsts un pašvaldības pakalpojumu sasniedzamību un pieejamību
Smiltenes novada iedzīvotājiem.
Pateicoties sadarbībai ar VARAM,
Smiltenes novada VPVKAC šobrīd
ir iespēja saņemt ne tikai klātienes
konsultācijas, bet arī e-pakalpojumus, nodrošinot valsts un pašvaldības pakalpojumu pieejamību ne
tikai Smiltenes novada, bet arī apkārtējo novadu iedzīvotājiem, radot
iespēju novadam kļūt par nozīmīgu
reģiona centru. Arī turpmāk mēs aktīvi sadarbosimies ar ministriju, lai
turpinātu jau uzsāktos darbus, kā
arī veidotu jaunus projektus mūsu
iedzīvotāju labklājības veicināšanai
un reģiona izaugsmei!”
Smiltenes novada VPVKAC
sniegta lielākā daļa no visos reģionālās nozīmes VPVKAC sniegtajiem
pakalpojumiem. Smiltenes novada

VPVKAC stiprā puse ir VSAA pakalpojumu sniegšana daudzveidīgos
kanālos – digitāli, telefoniski, klātienē. Lielākā daļa (71%) Smiltenes
novada VPVKAC sniegto pakalpojumu ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pabalstu pieteikumi,
13% pakalpojumu bijuši valsts iestāžu konsultācijas, 16% no visām
konsultācijām ir bijušas konsultācijas par Latvija.lv pieejamajiem
e-pakalpojumiem.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija VPVKAC
projekta ieviešanu uzsāka 2015.
gadā, un gada noslēgumā tika atvērti
jau 56 klientu centri visā Latvijā. Savukārt 2017. gada izskaņā kopējais
klientu centru skaits sasniedza jau
72. Turklāt 2018. gada laikā plānots
atvērt vēl četrus klientu centrus, lai
teju visus Latvijas reģionos „vienas
pieturas aģentūras” VPVKAC būtu
pieejamas.
VPVKAC izveide ir mērķtiecīgs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas virzītās
politikas rezultāts, lai iedzīvotājiem
padarītu ērtāku un pieejamāku publisko pakalpojumu saņemšanu.
Santa Vaļuma
Ministra padomniece
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrija

Apstiprināts projekts
„Ģimeņu atbalsta pasākumi Smiltenes novadā”
Šā gada 14. maijā Valsts
mu un skeitparku, kā arī
reģionālās attīstības aģentūra
veicināt pozitīvās attieksapstiprināja Latvijas valsts
mes veidošanu sabiedrībā
budžeta finansētās mērķstarp dažādām sabiedrīprogrammas konkursā „Ģibas grupām, organizējot
Valsts reģionālās
meņu atbalsta projektu kon- attīstības aģentūra pasākumus sabiedrības
kurss pašvaldībām sadarbībā
līdzdalības veicināšanai
ar NVO” Smiltenes novada domes sadarbībā ar biedrībām „Latvijas
iesniegto projektu „Ģimeņu atbalsta Sarkano Krustu” un „VeloLifestyle”.
pasākumi Smiltenes novadā”.
Projekta aktivitātes ietver infrastrukProjekta mērķis ir veidot ģime- tūras vides uzlabošanu Smiltenes pilnēm draudzīgu vidi, labiekārtojot sētas bērnu rotaļu laukumā un skeitSmiltenes pilsētas bērnu rotaļu lauku- parkā, ikgadējā 1. jūnija pasākuma

ģimenēm „Balta, balta mana sirds”
organizēšanu un velo pārgājienu bērniem un jauniešiem šā gada jūlijā.
Projekta kopējās izmaksas plānotas 22 476, 46 euro, no kurām
15 508,76 euro ir valsts budžeta
mērķprogrammas
finansējums,
6967,70 euro Smiltenes novada
domes līdzfinansējums.
Informāciju sagatavoja:
Zelma Mičule,
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja
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Notiek projekta
„Vidzemes tautas tērpu iegāde
Grundzāles jauniešu deju
kolektīvam” realizācija

Lai papildinātu Grundzāles
pagasta jauniešu deju kolektīva
„Riedēni” tautas tērpu komplektus
un uzlabotu priekšnesumu vizuālo kvalitāti, biedrība „Grundzāle
2010” iesniedza biedrībā „Lauku
partnerība Ziemeļgauja” atklāta
projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas
2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2 „Darbības īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē
19.2.2 „Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas” projektu 17-09-AL12A019.2203-000010
„Vidzemes
tautas tērpu iegāde Grundzāles jauniešu deju kolektīvam”. Biedrība
„Lauku partnerība Ziemeļgauja” un
Lauku atbalsta dienests izvērtēja un
apstiprināja projektu.
Projekta mērķis ir dažādot deju
kolektīva „Riedēni” priekšnesumus, veicināt jauniešu interesi par
latviešu kultūras mantojumu – deju
un tautas tērpu, tā komplektēšanas
un nēsāšanas tradīcijām.
Projekta rezultātā tiks iegādāti 12 Vidzemes tautas tērpu kom-

plekti pašdarbības deju kolektīvam
„Riedēni”. Projektu plānots realizēt
līdz 2018. gada 31. augustam.
Projekta kopējās izmaksas ir
7840,80 euro, no kurām Lauku
atbalsta dienests finansē 7056,72
euro, savukārt 784,08 euro ir Smiltenes novada domes līdzfinansējums.
Līgums par tautas tērpu izgatavošanu ir noslēgts ar tirgus izpētē
izvēlēto pretendentu z/s „Līgotnes”, reģ. Nr. 44101027734. Daļa
komplekta elementu (meitu krekli,
brunči, vestes un puišu krekli, bikses, vestes) jau izgatavoti un „Riedēni” tajos uzposās deju kolektīvu
skatē.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams
Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē
http://ec.europa.eu/agriculture/
rural-development-2014-2020/index_lv.htm
Inga Ruka,
biedrības „Grundzāle 2010”
valdes locekle,
projekta vadītāja

Īstenots projekts
„Hokejs vieno!”
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Biedrība „Launkalnes pagasta
hokeja klubs „Skorpions”” īstenojusi projektu „Hokejs vieno!”, Nr.
17-09-AL10-A019.2204-000005,
un iegādājusies hokeja formas.
Projekta mērķis ir nodrošināt
hokeja komandas „Skorpions” vienotu un prasībām atbilstošu hokeja
formu iegādi, kas veicinās vietējās
sabiedrības iesaistīšanos fiziskās aktivitātēs. Projekta ietvaros biedrība
„HK Skorpions” ir iegādājusies 30
hokeja kreklus un 56 komplektus
hokeja getras.
Projekta kopējās izmaksas
1740,00 euro, no kurām 90% Lauku atbalsta dienesta finansējums,

10% biedrības līdzfinansējums.
Projekts tika īstenots Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014. – 2020. gadam
apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju”.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku
attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://
ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.
„Launkalnes pagasta hokeja
klubs „Skorpions””
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Uzsāksies Kaikas ielas
Smiltenē pārbūve
Šā gada 24. maijā parakstīta
vienošanās ar Centrālo finanšu
un līgumu aģentūru par projekta Nr.5.6.2.0/17/I/023 „Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras
sakārtošana uzņēmējdarbības vides
uzlabošanai II kārta” īstenošanu.
Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Eiropas Reģionālās
attīstības fonda līdzfinansējumu
Darbības programmas „Izaugsme un
nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas
atbilstoši pašvaldību integrētajām
attīstības programmām” ietvaros.
Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Smiltenes
novada, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai nepieciešamajā ielu infrastruktūrā.
Atbilstoši sagatavotajam tehniskajam projektam, projekta ietvaros
plānots veikt Kaikas ielas Smiltenē
pārbūvi un asfaltēšanu 921 m garumā, tajā skaitā izbūvēt ūdensapgādes

un kanalizācijas tīklus, lietus ūdens
kanalizācijas sistēmu, ielu apgaismojumu, ietvi, u.c.
Plānots, ka projekta rezultātā
atbalstītajā teritorijā tiks radītas
vismaz 14 jaunas darbavietas, komersanti veiks investīcijas vismaz
1 777 291 euro apmērā, tiks atjaunota ražošanas teritorija vismaz
7,14 ha platībā.
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 1 153 861,72 euro, no kurām
Eiropas Reģionālās attīstības fonda
līdzfinansējums ir 633 658, 00 euro.
Projekta īstenošana plānota 24
mēnešu laikā no projekta apstiprināšanas.
Zelma Mičule,
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja

Tiek īstenots projekts
„Sieviešu tērpu iegāde
jauktajam vokālajam
ansamblim „Sabalsis””
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Uzsākusies projekta Nr. 1709-AL10-A019.2204-000009
„Sieviešu tērpu iegāde jauktajam
vokālajam ansamblim „Sabalsis””
īstenošana, kura ietvaros ansambļa
meitenes tiks pie jaunām kleitām un
žaketēm.
Projekta mērķis ir veicināt
kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu
iedzīvotājiem, saglabājot un pilnveidojot latviskās tradīcijas. Veicināt dažādu paaudžu saliedēšanos.
Veidot skatītāju izpratni par gaumīgiem tērpiem, labu mūziku un kulturālu vidi.
Kopējās projekta izmaksas ir
704,00 euro, no kuriem 633,60 euro
Lauku atbalsta dienesta finansējums, savukārt 70,40 euro Smiltenes novada domes līdzfinansējums.
Projekta pieteikums sagatavots
un guvis atbalstu vietējās rīcības
grupas biedrības „Abulas lauku

partnerības” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas
2015. – 2020. gadam izsludinātajā
projektu pieteikumu iesniegšanas
4. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas
2014. – 2020. gadam pasākumā
„Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams
Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē
http://ec.europa.eu/agriculture/
rural-development-2014-2020/index_lv.htm
Ira Punkstiņa,
Bilskas pagasta pārvaldes sekretāre

Zivju fonds apstiprinājis
projektu
Zivju fonda pa5400 zandartu mazuļiem.
dome 2018. gada 20.
Projekta kopējās plānotās
marta sēdē pieņēma
izmaksas ir 1633,50 euro.
lēmumu
apstiprināt
Zivju fonda finansējums
Lauku atbalsta
Smiltenes novada doir 1453,82 euro un pašdienests
valdības līdzfinansējums
mes iesniegto projektu
par zivju resursu pavairošanu Liz- ir 179,68 euro.
Projektu plānots īstenot līdz
doles ezerā. Projekta „Zivju resursu
pavairošana Smiltenes novada Liz- 2018. gada oktobrim.
Par citiem ar Zivju fonda atdoles ezerā” mērķis ir palielināt un
atjaunot zivju resursus Smiltenes no- balstu realizētajiem projektiem var
vada Lizdoles ezerā, un radīt pamatu izlasīt Smiltenes novada mājas lapā
licencētās makšķerēšanas ieviešanai www.smiltene.lv, sadaļā Projekti.
un pilnveidot aktīvā tūrisma attīstīZelma Mičule,
bu. Projekta ietvaros plānots LizdoAttīstības un plānošanas nodaļas
les ezerā zivju resursus papildināt ar
projektu vadītāja

Pašvaldības
atbalstu saņems
nevalstiskās
organizācijas
septiņu projektu
īstenošanai
30. maijā Smiltenes novada
domes kārtējā sēdē deputāti apstiprināja projektu līdzfinansēšanas konkursa nevalstiskajām
organizācijām rezultātus, pašvaldības atbalstu saņems nevalstiskās
organizācijas septiņu projektu īstenošanai.
Projektu līdzfinansēšanas pieteikumu iesniegšanas termiņš bija līdz
šā gada 30. aprīlim. Norādītajā termiņā saņemti deviņi projektu līdzfinansēšanas pieteikumi, taču divi
no tiem vēlāk tika atsaukti. Smiltenes novada domes izveidotā un apstiprinātā konkursa komisija veica
iesniegto projektu līdzfinansēšanas
pieteikumu izvērtēšanu. Atbalstu saņems šādi projektu līdzfinansēšanas
pieteikumi:
1. Projekts „Smiltenes Svētā
Nikolaja baznīcas ēkas saglabāšana”, iesniedzējs „Smiltenes Svētā
Nikolaja pareizticīgo draudze”, piešķirts līdzfinansējums 1000,00 euro
apmērā;
2. Projekts „II Tautas mūzikas
festivāls Madaras 2018”, iesniedzējs
biedrība „Vidzemītes balsis”, piešķirts līdzfinansējums 432,00 euro
apmērā;
3. Projekts „Vidzemes tautas
tērpu iegāde Grundzāles jauniešu
deju kolektīvam iesniedzējs” iesniedzējs biedrība „Grundzāle 2010”,
piešķirts līdzfinansējums 784,08
euro apmērā;
4. Projekts „Palsmanes ev.
lut. baznīcas sakristejas un sakristejas priekštelpas telpu renovācija”,
iesniedzējs „Palsmanes evaņģēliski
luteriskā draudze”, piešķirts līdzfinansējums 998,59 euro apmērā;
5. Projekts „Treniņš – meistarības pamats”, iesniedzējs BDR
Mednieku klubs „Laiksne”, piešķirts
līdzfinansējums 440,44 euro apmērā;
6. Projekts „Smiltenes novada tautas tērpu komplekta papildināšana atbilstoši novada tradīcijām”,
iesniedzējs biedrība „Sabiedrība un
attīstība”, piešķirts līdzfinansējums
491,60 euro apmērā;
7. Projekts „Amatu skola
Smiltenē”, iesniedzējs biedrība „Sabiedrība un attīstība”, piešķirts līdzfinansējums 100,00 euro apmērā;
Projektu līdzfinansēšanas konkursam 2018. gadā kopumā Smiltenes novada domes budžetā atvēlēti
6000,00 euro. Projektu konkurss
tiek organizēts jau asoto gadu un tā
mērķis ir ar līdzfinansējumu atbalstīt pašvaldības attīstības stratēģijai
atbilstošas projektu idejas izglītības,
kultūras, sporta, sociālo, jauniešu
iniciatīvas un teritorijas labiekārtošanas jomās.
Zelma Mičule,
Smiltenes novada domes
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja
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Izglītība
Novada jaunieši
Vidzemes Jauno ģeogrāfu
skolas (JĢS) nodarbībās
2017./2018. mācību gadā
Vidzemes Jauno ģeogrāfu skolas nodarbībās 2017./2018. mācību
gadā no Smiltenes novada piedalījās
Smiltenes vidusskolas skolēni – Endijs Graudiņš (7.d), Roberts Bleikšs
(7.a), Jānis Ričards Bikiņš (7.a),
Elīza Bediķe (8.c), Kārlis Sīmanis
(8.c), Tīna Deina Kukurīte (8.c),
Santa Vintere (8.a), Rebeka Kristīne
Graudiņa (8.c), Anna Rubene (8.a),
Ance Nata Pilsnibure (8.b), Laura
Veitmane (9.a), Evita Rācene (9.a),
Miks Šics (9.a), Kaspars Pakulis
(10.b), Arvīds Bāliņš (10.b), Emīls
Lapiņš (11.a), Kristīne Ķikute (12.b)
un Palsmanes pamatskolas 9. klases
skolniece Patrīcija Vētra.
Vidzemes JĢS 20. sezona sākās
29. septembrī. Pirmās nodarbības
tēma – „Rīga un Pierīgas reģions”;
kopumā nodarbībā piedalījās 87
skolēni no 17 Vidzemes novada
skolām. 6. – 7. klašu grupā 2. vietu ieguva Roberts Bleikšs, Endijam
Graudiņam – 5. vieta. 11. klašu
grupā Emīls Lapiņš izcīnīja 2. vietu. Skolu kopvērtējumā Smiltenes
vidusskola ierindojās 3. vietā aiz
Valmieras Valsts ģimnāzijas un Madonas Valsts ģimnāzijas.
11. novembrī notika JĢS otrā
nodarbība par tēmu „Latīņamerika”.
Šajā nodarbībā piedalījās 88 skolēni no 17 Vidzemes novada skolām.
Žūrijas jautājumi bija gan par dabu,
dzīvniekiem un simboliem, gan par
latviešu ceļotājiem un dēkaiņiem un
narkotiku tirdzniecības neceļiem.
6. – 7. klašu grupā 2. vietu ieguva
Roberts Bleikšs, Jānim Ričardam
Bikiņam – 5. vieta. 11. klašu grupā
Emīls Lapiņš izcīnīja 1. vietu.
2. decembrī Vidzemes JĢS noskaidroja šā mācību gada Vidzemes
novada spēcīgākos ģeogrāfus. Žūrijas kolektīvs bija sarūpējis plašu un
ļoti daudzveidīgu jautājumu klāstu.
Vidzemes Atklātajā olimpiādē piedalījās 98 skolēni no 17 Vidzemes
novada skolām. 6. – 7. klašu grupā
3. vietu ieguva Roberts Bleikšs. 11.
klašu grupā Emīls Lapiņš izcīnīja
2. vietu.
27. janvāra nodarbība tika veltīta Vidzemes JĢS jubilejas svinībām.
Šoreiz piedalījās arī absolventi, kas
divās desmitgadēs startējuši Vidzemes JĢS. Starp uzdevumiem bija
gan klasiskās problēmas un apgalvojumi, gan pārskata uzdevums par
unikālajām nodarbību tēmām, kādas
šajos gados JĢS nodarbībās izvēlētas. Šajā kārtā piedalījās 73 skolēni
no 15 Vidzemes novada skolām.
6. – 7. klašu grupā 3. vietu ieguva
Roberts Bleikšs, bet 4. vietu – Jānis Ričards Bikiņš. 11. klašu grupā
Emīls Lapiņš izcīnīja 1. vietu.
10. februārī Valmierā notika
ikgadējie komandu mači. Šogad ieradās 25 komandas, lai nepierasta
formāta uzdevumos pacīnītos par
labākās godu. Šajā kārtā tika pārstāvētas 14 Vidzemes novada skolas.

Komandu mačos Smiltenes vidusskola ieguva 52 punktus, kas šajā
kārtā bija otrs labākais rezultāts aiz
Valmieras Valsts ģimnāzijas.
10. martā Cēsu Valsts ģimnāzijā notika Vidzemes JĢS izbraukuma
nodarbība „Bioģeogrāfija”. Žūrija
bija sagatavojusi gan jautājumus par
Latvijas floru un faunu, gan izaicinošas problēmas, kas skar dzīvo dabu
pasaulē. Šajā kārtā tika pārstāvētas
13 Vidzemes novada skolas. 6. – 7.
klašu grupā Roberts Bleikšs ieguva
3. vietu, 11. klašu grupā Emīls Lapiņš ieguva pirmās vietas diplomu
un 12. klašu grupā Kristīnei Ķikutei
– 2. vieta. Skola kopā saņēma 85,5
punktus, kas bija otrs labākais rezultāts aiz Cēsu Valsts ģimnāzijas.
14. aprīlī notika Vidzemes JĢS
sezonas septītā nodarbība „20. gadsimta ģeogrāfija”. Nodarbības noslēgumā diplomus saņēma visa mācību gada veiksmīgākie dalībnieki,
kā arī pie pateicībām tika aktīvākie
Vidzemes JĢS nodarbību apmeklētāji. Šajā kārtā pārstāvētas bija 15
Vidzemes novada skolas. 6. – 7.
klašu grupā Roberts Bleikšs ieguva
3. vietu, Jānis Bikiņš – 4. vietu. 10.
klašu grupā Kasparam Pakulim – 3.
vieta. 11. klašu grupā Emīls Lapiņš
ieguva 2. vietas diplomu. Pateicības par piedalīšanos visās JĢS
kārtās žūrija pasniedza Smiltenes
vidusskolas skolēniem Kasparam
Pakulim, Emīlam Lapiņam, Evitai
Rācenei, Kārlim Sīmanim, Robertam Bleikšam un Palsmanes pamatskolas skolniecei Patrīcijai Vētrai.
Sezonas kopvērtējumā 6. – 7.
klašu grupā Roberts Bleikšs ieguva
2. vietu, Jānim Ričardam Bikiņam –
4. vieta, 10. klašu grupā Kasparam
Pakulim – 4. vieta, 11. klašu grupā
Emīls Lapiņš kļuva par sezonas uzvarētāju. Skolu kopvērtējumā (kopā
sezonā tika pārstāvētas 20 Vidzemes
skolas) Valmieras Valsts ģimnāzijai
1. vieta, Madonas Valsts ģimnāzijai
2. vieta. Sacensībā par trešo spēcīgāko Vidzemes skolu Smiltenes
vidusskolai izdevās pārspēt Cēsu
Valsts ģimnāziju.
Paldies skolēniem, kuri apmeklēja Vidzemes JĢS nodarbības!
Paldies viņu skolotājiem par iedrošināšanu! Paldies Smiltenes novada
domes Izglītības pārvaldei par atbalstu transporta nodrošināšanā!
Ingūna Rulle,
Smiltenes novada ģeogrāfijas
skolotāju metodiskās apvienības
vadītāja

Projekts
„Skolu dārzi Latvijas simtgadei”
tuvojas noslēgumam
Sējas laiks beidzas, toties sākas
laiks plaukšanai. Četrās Latvijas
skolās šogad veidotie skolu dārzi uzsākuši augt un plaukt un četru skolu
bērni uzsākuši dārzus kopt un augļus
gaidīt.
Ikšķiles Brīvās skolas projekts
„Skolu dārzi Latvijas simtgadei” ar
LVAF atbalstu ir noslēdzies, bet dārzi turpinās augt un nest ražu turpmākos gadus gan Ikšķilē, gan Bilskā,
Preiļos un Drustos. Radīti Latvijā
unikāli dārzu plānojumi, sadarbojoties ainavu arhitektiem ar permakultūras dizaina speciālistiem.
Dārzkopības ekspertu padomi apkopoti e-žurnālā
„Skoludārzi.net” un projekta komanda aicina visus interesentus iepazīties
ar tiem.
Bilskas pamatskolā
projekta laikā sācis tapt
dārzs, kas nesīs augļus – iestādītas ābeles, bumbieres,
ķirši, krūmmellenes, tapusi siltumnīca un bērniem
nojumīte no kārkliem.
Sperti tikai pirmie soļi uz plaukstošu un augļus nesošu dārzu, bet skolai ir nodots ar ainavu arhitektes un
Permakultūras ekspertu palīdzību
izveidots dārza plāns – atliek vien

iesāktos darbus turpināt.
Projekta noslēgums tika svinēts
Ikšķilē 1. jūnijā. Noslēguma pasākumā bija iespēja iepazīties ar Ikšķiles
Brīvās skolas dārzu un pieredzi sko-

lēnu iesaistīšanā skolu
dārzu veidošanā un uzturēšanā. Varēja iepazīties
ar visu četru skolu dārzu
plāniem, uzdot jautājumus ainavu arhitektei un
permakultūras speciālistēm, kā arī iemācīties
veidot kompostu un vēl
piedevām labi pavadīt
pirmo vasaras dienu!
Līga Krūmiņa-Krīgere,
Projekta koordinatore
Bilskas pamatskolā

Mūžībā aizgājusi Smiltenes tehnikuma
skolotāja Irita Tepere
(26.03.1965 – 03.06.2018)
Tuvs cilvēks neaiziet
Viņš tikai pārstāj līdzās būt
Viņš paliek dziļi sirdī
Par avotu, kur mūžam spēku
smelt.
(R.Skujiņa)
3. jūnijā mūžībā aizgājusi
Smiltenes tehnikuma viesnīcu
un restorānu mācību programmas vadītāja Irita Tepere.
Darbs, kuru nemainītu ne
pret ko. Tā skolotāja Irita Tepere vēl pavisam nesen teica
par darbu skolā. Irita Tepere
tehnikumā sāka strādāt 1996.
gada 23. oktobrī. Sākumā – par
šūšanas skolotāju mājturības
specialitātes audzēknēm, pēc
tam – par viesnīcu un restorānu
servisa skolotāju un vēlāk – par
mācību programmas vadītāju.
Kad Irita Tepere kā Rīgas Stila
un modes profesionālās vidusskolas absolvente atnāca dzīvot
uz Smilteni, viņai šī pilsēta un
tās cilvēki ātri kļuva tik tuvi un
mīļi, ka skolotāja bija gatava nepārtraukti papildināt savas zināšanas un darīt visu iespējamo, lai
palīdzētu šai vietai un skolas audzēkņiem augt un pilnveidoties.
Irita Tepere vienmēr bija atvērta
jauniem izaicinājumiem. Viņas
pāri plūstošā enerģija, spēks, un

radošums vainagojās ar audzēkņu
panākumiem novada un visas Latvijas mērogā.
Par skolotājas mūža darbu kļuva
Smiltenes tehnikuma mācību restorāns, kurā viņa vienmēr pati kopā ar
audzēkņiem laipni sagaidīja viesus,
vienlaikus palīdzot saviem skolēniem spert pirmos soļus viesmīlības
jomā. Irita Tepere no sirds priecājās,
ka skolai pavērās iespēja nodrošināt
saviem audzēkņiem labu materiālo
bāzi, jo viņa vēlējās saviem jauniešiem iedot vislabākās zināšanas. Arī
tiem, kam šajā dzīvē nebija paveicies, parādīt ceļu, kas dotu iespēju
izrauties no tā, kas reizēm liedz piepildīt sapņus un apgriež spārnus.

Iritai Teperei ļoti nepatika
ārišķības. Ja viņa kādu ielaida
savā sirdī, tad tas bija uz mūžu.
Ja ko darīja, tad no visas sirds un
vēl vairāk… Tikpat prasīga viņa
bija arī pret saviem audzēkņiem.
Savos izteikumos – tieša un viedoklī – neatkarīga. Audzēkņi,
kuri to novērtēja, skolotājai bieži
piezvanīja un atbrauca pie viņas
ciemos arī daudzus gadus pēc
skolas beigšanas. Tās bija Iritas
Teperes svētku dienas. Savējos
viņa ļoti gaidīja...
Skolotāja vienmēr ļoti gaidīja arī vasaru, kad viss zied un
smaržo, kad ir vairāk laika un iespējas būt kopā ar saviem vismīļākajiem. Viņas pašas iekoptais
dārziņš Kamaldiņā bija vieta, kur
satikās tuvākie radi un draugi.
Saskaņā ar Iritas Teperes dziļāko pārliecību – dzīvē svarīgākās
nav materiālās lietas, bet laiks,
ko pavadām ar saviem mīļajiem.
Būtiskākais ir būt kopā. Šie brīži
ir vienīgie, kas paliek…
Paldies skolotājai Iritai Teperei par mūža darbu, par to, ka
mums bija lemts viņu satikt un
iepazīt! Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem!
Smiltenes tehnikuma
kolektīvs
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21. Smiltenes Mākslas skolas izlaidums

Skaistā, saulainā 2. jūnija pēcpusdienā apliecības par profesionālās
ievirzes izglītību „Vizuāli plastiskajā
mākslā” saņēma 24 Smiltenes Mākslas skolas absolventi.
21. izlaidumu ar sirsnīgu uzrunu atklāja Smiltenes novada domes
Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta
Grigore. Uzrunājot absolventus, vecākus, vecvecākus un pedagogus,
vadītāja uzsvēra, cik nozīmīgas ir
tās vērtības, ko iegūstam, mācoties
Mākslas skolā, un cik aizsargāti grūtību brīžos varam patverties ģimenes
aizvējā.
Kā īpaša dāvana Valsts simtgades jubilejas gadā arī Mākslas skolas absolventiem tika pasniegta pēc
Smiltenes novada domes Izglītības
pārvaldes pasūtījuma izgatavota Absolventa nozīmīte. Tās idejas rosinātāja ir Izglītības pārvaldes vadītāja
Gunta Grigore, bet dizaina autors
Smiltenes Mākslas skolas direktors
Haralds Balodis.
Domājot par latviskumu un
piederību savai ģimenei un dzimtai,
diplomdarbus ir veidojuši arī vairāki šā gada absolventi. Aiga Šmite
diplomdarbā „Latviskums uz galda”
veidoja māla šķīvjus un linu galdautu ar vienotu raksta ornamentu. Aigai
ir svarīgi radīt paliekošu un ģimenē
praktiski izmantojamu lietu komplektu, kas vēl ilgi atgādinātu par
skolā pavadīto laiku un apgūtajām
prasmēm.
Kristiāna Kļaviņa diplomdarbā,
veidojot dažādus priekšmetus ēdienreizēm, uzsver, ka tie ir neatkārtojami brīži, kas satuvina gan ģimeni,
gan draugus. Ar savu darbu „Daba
bagātina mūs” Kristiāna vēlējusies
parādīt, kas viņai šobrīd ir tuvs un
dārgs, kas saistās ar Smiltenes pilsētu un ikdienas dzīvi tajā. Diplomdarbā Kristiāna savu domu realizē,
apvienojot keramiku, tekstilu un
glezniecību.
Amandai Duksei Mākslas skolā
pavadīto gadu laikā vismīļākās ir bijušas tekstila mācību nodarbības pie
skolotājas Ilzes Brakovskas, tādēļ,
likumsakarīgi, ka noslēguma darbs
tapa tieši tekstila darbu tehnikā.
Amandas darinātais galdauts ir īpašs
tieši viņas ģimenes godiem, to rotā
latvju rakstu zīmes un visu ģimenes
locekļu vārdi. Katram ir sava vieta
pie uzklātā galda.
Samanta Rubene savai ģimenei
ir uzšuvusi lielu sēžammaisu, kuram
izšuvuma kompozīcijā izmantotas
latviskās rakstu zīmes. Tieši ģimenē,
kaut vai tā – pasēžot cieši kopā, mēs
sajūtam vislielāko atbalstu un spēku.
Joprojām mūsu absolventiem kā

viens no lielākajiem iedvesmas avotiem, meklējot radošo darbu idejas,
ir daba, draudzība un mīlestība pret
dzīvniekiem.
Monta Sorokina par savu darbu
„Patiesa draudzība” saka: „Draudzība starp cilvēku un dzīvnieku ir ļoti
īpaša. Vēl jo īpašāka ir saikne starp
bērnu un viņa četrkājaino draugu.
Reizēm tieši dzīvnieks ir tas, kas
uzklausa, kuram var izsūdzēt savas
bēdas un dalīties priekā.” Tas viss patiesi un neviltoti atspoguļojas Montas gleznā.

kur savām acīm jau pavisam tuvu
un lielākās devās varētu izbaudīt šo
skaistumu.
Diplomdarba, kas veidots no
māla, aprakstā „Jūras bruņurupucis” Egīls Krūmiņš dalās pieredzē,
cik daudz pūļu viņam prasījis idejas
realizējums atbilstošākajā materiālā.
Sākotnējā neveiksme ar pirmo ieceri
par papagaiļa figurālu kompozīciju
novedusi pie bruņurupuča veidojuma, kas izdevies patiešām teicami.
Pavisam mīlīga un katram mazam bērnam iekārojama ir Karīnas

„Es neesmu roze” ir attēlots šis šarmantais un romantiskais zieds.
Samanta Daldere „Spilvenus
sapņotājam” tekstila apgleznošanas
tehnikā izstrādājusi ar lielu mīlestību
un domām par vasaru. Jau apzinoties, ka šis ir pēdējais Mākslas skolā
darinātais darbs, Samanta zina, ka
spilveni vienmēr tai atgādinās par
skolā pavadītajiem gadiem un visiem
skolotājiem, kas viņai palīdzējuši radošās izaugsmes procesā.
Zilie toņi ir vieni no Alises Paulas Pupčenokas mīļākajiem, tādēļ

Smiltenes mākslas skolas absolventi.
Jurģis Penezis par sev tuvu
dzīvnieku ir izvēlējies spēcīgo tīģeri. Darbam dodot nosaukumu „Apmaldījies tīģeris”, Jurģis it kā netīši
parādījis savus mākslas meklējumu
ceļus. Uzgleznot tīģeri Jurģis mēģina
kubismam raksturīgā tehnikā.
Endijs Graudiņš darbā „Līdzi
straumei” ar baltas, smalkas līnijas palīdzību uz melna fona, mums
uzbur zemūdens trauslo iemītnieku
pasauli un mūžīgo ūdens straumes
kustību.
Eva Evelīna Krūmiņa ar savu
triptihu – gleznojumu „Katram savi
sapņi…” skatītāju aicina citādām
acīm palūkoties uz savu mājdzīvnieku – kaķi. Eva vēlas pateikt, ka arī
kaķim ir savi sapņi un viņš sava īpašnieka acīs vēlas būt kas vairāk par
parastu kaķi. Ne velti gleznas fonā
izvēlēts ainava Ēģiptē, kur kaķi kopš
senseniem laikiem ir bijuši svētie
dzīvnieki.
Marta Rabāce iedvesmu savam
gleznojumam „Eksotiskā mirāža”
smeļas no neatkārtojami krāšņās
eksotisko putnu pasaules. Meitenes
sapnis ir aizceļot uz kādu no zemēm,

Skudriņas darinātā mīkstā rotaļlieta
„Draiskais Zaķis”. Karīnai mīkstās
rotaļlietas jau kopš bērnības ir patikušas vislabāk, tādēļ arī viņa pati ir
nolēmusi iemācīties tās darināt, iepriecinot ikvienu bērnu, kas vēlētos
kaut ko mīļu un personisku.
Loreta Mūrniece krāsu spilgtumu
un košumu ielikusi savos mīļākajos
augļos, kas viņai šķiet visgaršīgākie.
Gleznojumā „Klusais ananāss’’, kas
darināta kubisma tehnikā, sajūtams
augļu sulīgums un vasaras siltums.
Jaukais, siltais pavasaris un sapņi
par vasaru atspoguļojas vēl vairāku
autoru darbos. Dita Spalviņa, gleznojot triptihu „Pavasara ābeļziedi”,
nonāk pie secinājuma: mūsu Latvijas
daba ir patiesi skaista, un vienkāršs
ābeles zieds, lai arī pavisam niecīgs,
ir tomēr tik noslēpumains un brīnišķīgs. Vien jāspēj to pamanīt šī pavasara īsajā ziedēšanas mirklī.
Nora Vīvuliņa arī iedziļinās
un mēģina izjust zieda noslēpumu
un plaukšanas brīnumu. Ziedu saredzam tik trauslu un neaizsargātu,
bet patiesībā – stipru, smaržojošu un
cilvēkiem arvien pārsteidzošu. Darbā

vispirms tika apgleznots zīds, bet pēc
tam modelēti svārki. Darba nosaukums „Negaiss vasarā” liek nojaust
par zilās krāsas niansēm zīda audumā, sajust spirgto vasaras lietutiņu
un arī pērkonu. Tik precīzi apliecinošs darbs izdevies!
Veidot dizainu savam apģērbam
bija arī Martas Sirmās mērķis. Apgleznojot baltas auduma kurpes un
džinsa jaciņu, Marta izvēlējās rožu
ziedu un eņģeļa spārnu motīvus.
Meitene ir pārliecināta, ka katram
cilvēkam ir Sargenģelis un savējā
spārnus viņa pazīst vislabāk. „Apgleznojot apģērbu, var papildināt
savu garderobi ar ko nebijušu un padarīt to daudz interesantāku un radošāku,’’ saka Marta.
Elīza Kauliņa par savu diplomdarbu „Virtuālais plediņš” ir atklājusi
ļoti daudz. Uz pleda ir uzšūti Elīzas
iemīļotākie un visbiežāk saziņā izmantotie emoji smaidiņi. Ar tiem
pati gandrīz vienmēr smaidīgā Elīza
asociē visas sava kursa meitenes, ar
ko kopā izdzīvoti visi Mākslas skolā
pavadītie mācību gadi. Šis diplomdarbs ir pārliecinošs, emocionāls un

tiešs veltījums draudzenēm, kas arī
skatītājam liek smaidīt un sajust to
dzīvesprieku, kas valdījis kursā.
Aināra Meldera gleznotā ainava
„Ceļš uz ziemu” pārsteidz ar krāsu
košumu un pavisam mērķtiecīgu
domu, kas izteikta diplomdarba aprakstā. Ainārs ir attēlojis ceļu, kas ir
viņa tālākās izaugsmes virziens. Kurp
tas vadīs, to mēs redzēsim vēlāk, bet
šobrīd Aināra mērķis bija izmēģināt
eļļas glezniecības tehniskās iespējas
un pārbaudīt savas spējas. Viņam tas
ir izdevies ļoti labi.
Pavisam drosmīgi savu ieceri
pieteikusi Laura Ceriņa, iedziļinoties
globāla rakstura problēmās. Lielformāta zīmējumā „Spēks” Laura attēlojusi trauslas meitenes figūru, kas
savu enerģiju atdod novārgušam kociņam, lai tas atdzimtu. Laura uzsver,
ka cilvēka visatļautība var novest pie
neglābjamām dabas katastrofām.
Sanija Justīne Ramane gleznojumā „Mērķtiecība” attēlojusi balerīnas
ceļu uz skatuves sasniegumiem. Tas
ir grūts un var būt ne vienmēr sasniedzams rezultāts. Meitene ir savdabīgi
atkārtojusi balerīnas figūru dažādās
kustībās.
Aksels Suksis zīmējumā „Olimpiskie varoņi” attēlo sešus sportistus,
kas pārstāvēja Latviju Ziemas olimpiskajās spēlēs Phjončhanā. Akselam
patīk sekot līdzi sporta notikumiem
un īpaši vērot sportistu emocijas, izprast un attēlot cilvēku kustībā. Diplomdarbā izmantotā grafikas tehnika
Akselam ir vistuvākā.
Cilvēkus kustībā savā gleznojumu kompozīcijā izvēlējusies arī
Renāte Marta Āboltiņa. Gleznas
nosaukums „Sapnis” apliecina, ka
vēlētos to kādreiz īstu un ka mērķi ir
sasniedzami. Šinī darbā par to vairāk
runā tieši krāsa.
Visprecīzāk un ar zināmu humora dzirksti savas emocijas un atmiņas
par Mākslas skolā pavadīto laiku ir
attēlojis Nils Šmagris-Bondars. Grafiskie zīmējumi „Mirkļi no ikdienas”
atklāj Nila redzējumu dažādās situācijās visās Mākslas skolas priekšmetu stundās. Nilam ir brīnišķīgas novērotāja spējas un dabas dots talants.
Visiem šā gada absolventiem
gribas novēlēt turpināt pilnveidoties
un attīstīt radošo talantu, lai arī kādā
dzīves jomā tas vēlāk izpaudīsies.
Lai Mākslas skolā veidotā izpratne
par kultūru un mākslas pasauli, par
skaistumu kā vērtību pasaulē palīdz
izkopt dvēseli.
Astrīda Ķemere,
Direktora vietniece mācību darbā
Foto L. Skrastiņa

Smiltenes vidusskolā ar augstiem rezultātiem noslēdzies mācību gads
„Kas grib iemācīties lidot, tam
vispirms jāiemācās stāvēt un staigāt,
un skraidīt, un kāpelēt, un dejot, un
…” (F. Nīče)
Smiltenes vidusskolā jau par
tradīciju kļuvis – skolēni, kuriem
mācībās visaugstākie sasniegumi,
Ziemassvētkos un mācību gada noslēgumā saņem īpašas liecības.
Mācību gada pēdējā dienā Zelta,
Sudraba liecības un liecības „Atzinība” saņēma 172 otrajā semestrī mācībās izcilākie skolēni.
Zelta liecības (vidējā atzīme 9
un augstāka) saņēma:
2. – 4. klašu grupā – 17 skolēni;
5. – 6. klašu grupā – 4 skolēni;

7. – 8. klašu grupā – 9 skolēni;
10. – 11. klašu grupā – 5 skolēni.
Sudraba liecības saņēma:
2. – 3. klašu grupā – 24 skolēni
(neviens no vērtējumiem nebija zemāks par 8 ballēm);
4. – 6. klašu grupā – 20 skolēni
(vidējā atzīme 8,5 un augstāka);
7. – 8. klašu grupā – 22 skolēni
(vidējā atzīme 8 balles un augstāka);
10. – 11. klašu grupā – 27 skolēni
(vidējā atzīme 8 balles un augstāka).
Liecības „Atzinība” saņēma:
4. – 6. klašu grupā – 29 skolēni
(vidējā atzīme 8 balles un augstāka);
7. – 8. klašu grupā – 8 skolēni
(vidējā atzīme 7,75 un augstāka);

10. – 11. klašu grupā – 7 skolēni
(vidējā atzīme 7,75 un augstāka).
9. un 12. klašu skolēni, beidzot
2. semestri, īpašās liecības nesaņēma, viņi savas zināšanas, prasmes un
erudīciju apliecināja eksāmenos, un
dokumentus kopā ar sekmju izrakstu
9. klašu absolventi saņems izlaiduma dienā, bet 12. klašu absolventiem
skolas beigšanas dokumentus kopā ar
centralizēto eksāmenu sertifikātu būs
iespējas saņemt tikai 29. jūnijā.
Jau astoto gadu 12. klašu absolventi par augstiem sasniegumiem
mācību darbā saņem Smiltenes novada domes naudas balvas – šogad
īpašs prieks par 17 divpadsmito

klašu jaunieši.
Daudzi šajā mācību gadā godprātīgi strādāja, sasniedza augstus
rezultātus gan ikdienas darbā, gan
olimpiādēs un konkursos un noteikti ir priecīgi par paveikto. Pats
svarīgākais – maksimāli labi izdarīt jebkuru darbu atbilstoši savām
spējām, un tad arī ir gandarījums,
bet tiem, kuri ar sasniegto rezultātu
šajā mācību gadā nav apmierināti,
lai vasarā izdodas uzkrāt spēkus un
rast motivāciju nākamajam gadam.
12. klašu absolventi, lai jums
visiem veiksmīgs turpmākais ceļš,
lai izdodas piepildīt savus sapņus
un cerības! Un atcerieties – mēs,

skolotāji, ar prieku vienmēr jūs gaidīsim skolā gan svētku reizēs, gan
ikdienā un priecāsimies par atkaltikšanos.
9. klašu absolventi, lai jums
izdodas pieņemt pareizo lēmumu,
domājot par savu turpmāko izglītību! Gaidīsim jūs mūsu skolas 10.
klasē, lai, kopīgi sadarbojoties, īstenotu jūsu mērķus.
Uzņemšana Smiltenes vidusskolas 10. klasē 18. un 19. jūnijā
no plkst. 9:00 līdz 16:00 skolas ēkā
Dakteru ielā 27.
Uz tikšanos Smiltenes vidusskolā!
Skolas administrācija
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Smiltenes tehnikums gaida jaunos audzēkņus!
Smiltenes tehnikumā, atšķirībā
no vispārizglītojošām skolām, jūnijā vēl notiek mācības. Arī maijs pagāja spraigā darbā. Liekot eksāmenus, uzņemot vietējos un ārvalstu
sadarbības partnerus, piedaloties
Vidzemes uzņēmēju dienās, profesionāli izglītojošo skolu ikgadējā
kultūras pasākumā „Radi, rādi,
raidi!” un aktīvi sportojot.
Desmit 2. un 3. ēdināšanas pakalpojumu kursa audzēkņi kopā ar
skolotājām Inesi Veidemani un Ilzi
Alāci „Erasmus+” projekta „Tourism Spider” ietvaros devās papildināt zināšanas Slovākijā. Jaunieši
ieguva jaunas zināšanas par galda
klāšanu, darbu bārā, liellopu gaļas
steiku pagatavošanu, reģionālajiem
ēdieniem, sociālo protokolu un etiķeti.
Nesen Smiltenes tehnikumam
apstiprināts vēl viens „Erasmus+”
jauniešu mobilitātes projekts – „Jaunas kompetences mobilitātē – ceļš
uz pilnveidi!” Jaunais, 574 000 eiro
vērtais projekts pavērs 85 visu skolas specialitāšu audzēkņiem un 4
viņus pavadošajām personām pilnveidot zināšanas un redzēt, kā viņu
izvēlētajā profesijā strādā Francijā,
Spānijā, Maltā, Portugālē, Itālijā un
citās Eiropas Savienības valstīs.
No 28. līdz 30. maijam Smiltenes tehnikumā notika starptautiska konference, kurā dalībnieki
no dažādām Eiropas valstīm dalījās pieredzē par ECVET ieviešanu
profesionālajā izglītībā un to, kā
sekmēt iedzīvotāju mūžizglītību un
mobilitāti Eiropas izglītības un darba tirgū. Vienlaikus tika izvērtēts arī
„Erasmus+” stratēģiskās partnerības
projekts veterinārmedicīnas jomā.
Tā ietvaros sadarbības partneri no
Latvijas, Čehijas, Igaunijas, Francijas, vadoties pēc ECVET principiem, izstrādāja jaunus mācību
moduļus. Tie jau pavēruši daudz
iespēju šā projekta dalībniekiem un
papildinās starptautiskās sadarbības un izaugsmes iespējas arī turpmāk.ECVET (Eiropas kredītsistēma
profesionālajai izglītībai un mācībām (European Credit System for
Vocational Education and Training))
mērķis ir veicināt pārrobežu mobilitāti un starptautiskās mūžizglītības
iespējas profesionālajā izglītībā, kā
arī nodrošināt elastīgāku izglītības
atzīšanu.
Savā pieredzē dalījās arī stratēģiskās partnerības projektā iesaistītie
jaunieši. Igauniete Gerija Tatar, kura
projekta ietvaros Smiltenes tehnikumā apguva veterinārārsta asistenta
pienākumus kastrācijas operāciju
laikā, atgriezusies Igaunijā, atradusi labu darbu un iegūto sertifikātu
uzskata par vērtīgu papildinājumu
savā CV. Gerija turpinās mācības
augstskolā. Viņa vēlas kļūt par veterinārārsti.
Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) projektu vadītāja
Jolanta Vjakse rosināja audzēkņus
būt aktīviem un iesaistīties projektā „Profesionālās izglītības iestāžu
audzēkņu dalība darba vidē balstītās
mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”. „Tā jaunietis jau pirmajos
kursos nonāks darba vidē, kur arī
parasti veidojas pirmās attiecības ar
uzņēmējiem un darba devējiem.”
Konferenci vadīja pazīstamais

žurnālists un biznesa augstskolas
„Turība” pasniedzējs Ansis Bogustovs. “Ļoti ceru, ka Latvijā kādreiz
PIKC (Profesionālās izglītības kompetences centri) būs ekselences centri un sabiedrībā uz šo skolu audzēkņiem skatīsies kā uz cilvēkiem, kuri
ātrāk iesaistīsies valsts ekonomikas
izaugsmē un arī savas personiskās
labklājības celšanā, nekā viens otrs
„mūžīgais students”, kurš, ja vispār
sāks pelnīt, tad to darīs krietni vēlāk,” savu viedokli par profesionālās izglītības prestižu pauda Ansis
Bogustovs.
„Mēs augam Tev, Latvija!”
Ikgadējā profesionāli izglītojošo skolu audzēkņu pasākumā „Radi,
rādi, raidi!”, kas šogad notika Valmierā, Smiltenes tehnikumu pārstāvēja skolas lielākie kolektīvi – koris,
vokālais ansamblis (diriģente – Baiba Žēbina, koncertmeistare – Inga
Strazdiņa), deju kolektīva „Amatnieki” pirmais un otrais sastāvs (vadītāja – Anda Kalniņa, koncertmeistars
– Juris Krūze), vokāli instrumentālie ansambļi – „Bultas” un „Sudraba
putni” (vadītājs – Guntars Mednis).
Šā gada pasākuma pamatmotīvs bija
– „Mēs augam Tev, Latvija!”
„No koncerta atgriezos ar fantastiskām emocijām,” priecājas tehnikuma ārpus klases darba vadītāja
Anita Bērziņa. „Sen visi kopā nebijām piedzīvojuši tik lielu emocionālo pacēlumu! Ņemot vērā to, ka
pašdarbības kolektīvos iesaistījušies
daudzi pirmo kursu audzēkņi, mums
ir visas iespējas augt arī turpmāk!
Tehnikumam ir izcili kolektīvu vadītāji, kuri mīl savu darbu un jauniešus! Skolas laiks ir iespēju laiks!
Patiess prieks par tiem audzēkņiem,
kuri to izmanto lietderīgi, augot ne
vien profesijā, ar kuru pelnīs sev
maizi, bet arī – bagātinot dvēseli!”
Zinātniski pētniecisko darbu
konference
17. maijā Smiltenes tehnikumā
notika audzēkņu zinātniski pētniecisko darbu konference. Šis pasākums skolā jau kļuvis par tradīciju.
Mārcis Petrauskis bija sagatavojis
divus pētījumus – vēsturē – par
Bauskas vēsturi un ķīmijā – „Jogurta sastāva izpēte”. Ieva Antāne
klātesošos iepazīstināja ar pētījumu
angļu valodā – „Suņi mūsu dzīvē”.
Ernests Aizkalns piedāvāja daudzpusīgu ieskatu fotooptikas pasaulē.
Jolanta Ciganska bija veikusi čipsu
sastāva izpēti. Lauras Vabules pētījuma temats – „Ķermeņa izmaiņas
vegānu dzīvesveidā”. Konferences laikā tika vērtēta gan jauniešu
prasme prezentēt savus darbus, gan
pētnieciskais ieguldījums un darbu
aktualitāte. Visaugstāko novērtējumu par pētnieciskajā jomā ieguldīto
darbu jau otro gadu saņēma Ernests
Aizkalns.
Panākumiem bagāts sporta
sezonas noslēgums
Smiltenes tehnikuma puiši maija sākumā izcīnīja pirmo vietu AMI
SK apakšgrupas spēlēs mini futbolā.
Treneris Mārtiņš Sorokins uzskata,
ka puišu panākumi ir atalgojums par
viņu uzcītīgo dalību Cēsu novada
atklātajā čempionātā telpu futbolā,
kurā jaunieši piedalījās no rudens
līdz pavasarim. 17. maijā komanda
pārstāvēja skolu republikas finālsacensībās Rīgā, kur ieguva piekto

vietu Latvijā.
Smiltenes tehnikuma jaunietes
AMI SK 28. sporta spēļu apakšgrupas sacensībās tautas bumbā izcīnīja pirmo vietu, pārliecinoši uzvarot
visās spēlēs. 29. maijā jaunietes piedalījās AMI SK 28. sporta spēļu finālsacensībās tautas bumbā, izcīnot
3. vietu Latvijā. Komandas kapteine
– 4. ēdināšanas pakalpojumu kursa
audzēkne Liena Zazerina saņēma
turnīra labākās spēlētājas kausu.
Maijā Smiltenes tehnikuma jaunieši ar labiem panākumiem piedalījās arī skolu vieglatlētikas sacensībās „Ziemeļu stīga”.
Kartinga komandas jaunais
izaicinājums
Smiltenes tehnikuma kartinga
komandai šī sezona sākās ar īpašu
izaicinājumu– tehnikums ir viena
no tām laimīgajām skolām, kurai
LMT Autosporta akadēmija devusi
iespēju iesaistīties unikālā, pasaules
mēroga projektā – startēt jaunizveidotajā „TK Elektro klasē”. Pasaulē
pirmās elektrokartingu sacensības
ar valsts čempionāta statusu notika
pirmajā maijā Kandavā. Smiltenes tehnikuma kartinga komanda
tajās ieguva sesto vietu. Savukārt
Pro – Kart pirmā posma sacensībās
Madonā elektrokarta pilots Raitis
Plukšs izcīnīja trešo vietu.
Kursa saliedēšanās ZZ čempionātā
26. maijā 1.A transporta kursa
jaunieši kopā ar audzinātāju Ilviju
Biržmani piedalījās vienā no skolēnu gaidītākajiem pasākumiem – ZZ
čempionātā Ropažos.
Lai iekļūtu čempionāta finālā,
jaunieši piedalījās digitālajā pusfinālā. Tā laikā vajadzēja veikt dažādus uzdevumus interneta vidē, kā
arī – izpildīt fiziskos vingrinājumus,
kurus paši audzēkņi filmēja un sūtīja čempionāta rīkotājiem. „Kopā
veicām Fizmix eksperimentus, izgatavojām kursa karogu, aktīvi strādājām reklāmas jomā, bijām konsultanti jautājumos par elektrodrošību
un trenējamies, lai varam iespējami
vairāk reižu atspiesties uz rokām.
Rezultātā pa visiem kopā atspiedāmies 961 reizi,” stāsta komandas
kapteiņi Emīls Artūrs Sorokins un
Dāvis Staškevičs.
„No vidusskolas vecuma grupām čempionāta finālā iekļuva vairāk nekā 170 klases. Dalībniekiem
vajadzēja piedalīties airēšanas sacensībās ar lielo SUPu un orientēšanās sacensības, kurās kontrolpunktos komandām bija jāatbild

uz jautājumiem par Latviju. Vienā
no „disciplīnām”, ko paši nosaucām
par kājkartingu, vajadzēja skriet
blakus kartam , kas bija saregulēts
tā, ka pārvietojās ar tādu pašu ātrumu kā blakus skrienošais cilvēks.
Lai iegūtu labāku rezultātu, katrs
no kursa skrēja 20 sekundes. Liels
izaicinājums bija arī pārvarēt klinšu
kāpšanas sienu. Mūsējiem vislabāk
gāja „disciplīnās” „Supergaiziņš”
(Klinšu siena) un “„Karstais asfalts”
(bagija vilkšana). Taču lielākais ieguvums ir tas, ka čempionāta laikā
kļuvām saliedētāki un kopā piedzīvojām daudz jauku brīžu. Nākamgad noteikti piedalīsimies atkal!”
„Vidzemes uzņēmēju dienās”
18. un 19. maijā visi ceļi veda
uz uzņēmējiem draudzīgāko pilsētu
Valmieru. Šeit satikās sadarbības
partneri, notika tirgošanās un tika
kalti lieli un skaisti plāni. Uz Valmieru devās arī Smiltenes tehnikuma jaunieši, viņu skolotāji un skolas
talismani – Pūcīte un Smiltiņš. Bija
padomāts, lai garlaicīgi nebūtu ne
lieliem, ne maziem. Smiltenes tehnikuma suns – mulāža tagad ir čipēts. Apmeklētāji varēja nolasīt čipa
informāciju, kā arī gūt nelielu ieskatu, kādas manipulācijas jāprot nākamajiem veterinārārsta asistentiem.
Piedāvājām apskatīt arī skolas jauno
elektrokartu un veikt nelielu veiklības vingrinājumu ar mini iekrāvēju.
Nākamās bārmenes apmeklētājiem
bija sagatavojušas galda piederumu atpazīšanas konkursu. Skolas
Alsviķu struktūrvienības jaunieši
demonstrēja, kā gatavojamas marcipāna rozītes un, kā top skaisti raksti
un koka karotēm.
Akcijā „Balta, balta sirds”
Smiltenes tehnikuma jauniešiem nu jau par skaistu tradīciju
kļuvusi piedalīšanās ikgadējā labdarības pasākumā „Balta, balta sirds”.
Skolas 4. ēdināšanas pakalpojumu
kursa audzēkņi pasākumā vadīja veselīga uztura meistarklasi ar devīzi
– „Ne tikai garšīgi, bet arī veselīgi!”
Izstāde „Ceļo droši!”
1. maijā Smiltenes tehnikumā
atklāja Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta ceļojošo izstādi
„Ceļošanas un pārvietošanās brīvība. 16. –20. gadsimta pirmās puses
ceļojumu dokumenti”. Pasākuma
laikā jaunieši iesaistījās interaktīvās aktivitātēs par drošas ceļošanas
nosacījumiem un izspēlēja „Ceļo
droši” zināšanu testu. Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta Konsulārās palīdzības nodaļas pirmā

sekretāre Diāna Eglīte informēja par
būtiskāko, kas jāzina, lai, ceļojot uz
ārzemēm, nenonāktu bīstamās situācijās un, kur vērsties pēc palīdzības
ārkārtas situācijās.
Izstāde, kas skatītājus iepazīstina ar seniem, interesantiem ceļošanas dokumentiem, ir veltījums Latvijai simtgadē.
Karjeras nodarbība ar koučinga spēlēm
Maijā Smiltenes tehnikuma
ceturto kursu audzēkņiem notika
karjeras nodarbība, izmantojot koučinga spēli „Points of You”. Pasākumu vadīja koučinga spēļu trenere un
karjeras speciāliste Jolanta Priede.
„Jaunietim, lai savā karjerā sasniegtu
augstākās virsotnes, vienlīdz svarīgi
gan iegūt zināšanas, gan atmodināt
sevī tos unikālos iekšējos resursus,
kas palīdz attīstīties straujāk un dod
spēku pieņemt aizvien jaunus un
jaunus izaicinājumus,” uzskata Jolanta Priede. Viņa rosināja jauniešus paskatīties uz viņiem būtiskiem
jautājumiem netradicionālāk, vairāk
uzticoties sev un pilnveidojot prasmi strādāt komandā.
Koučinga spēli „Points of You”
izmanto ne vien jaunieši karjeras
ceļa sākumā, bet arī biznesa cilvēki.
Tās mērķis – rosināt skaidru, kvalitatīvu komunikāciju starp cilvēkiem.
„Points of You” palīdz nonākt pie
atziņām, aizdomāties par sev būtiskiem jautājumiem, kuriem ikdienas
apstākļos bieži nepievēršam tiem
vajadzīgo uzmanību. Šajā spēlē nav
uzvarētāju un zaudētāju. Tā rosina
diskusiju un veicina sadarbību.
Sākusies jauno audzēkņu uzņemšana!
PIKC „Smiltenes tehnikums”
2018./2019. m.g. jauniešiem ar
pamata izglītību četru gadu laikā
piedāvā apgūt profesijas:
* veterinārārsta asistents;
* pavārs;
* viesmīlības pakalpojumu
speciālists;
* celtniecības un ceļu būves
mašīnu mehāniķis;
* ceļu būvtehniķis;
* hidrobūvju būvtehniķis;
* automehāniķis;
* lopkopības tehniķis.
Audzēkņi ar vidējo izglītību 1,5
gada laikā var apgūt profesijas:
* veterinārārsta asistents/
lopkopības tehniķis;
* celtniecības un ceļu būves
mašīnu mehāniķis;
* hidrobūvju būvtehniķis.
Jauniešu garantijas programmu
ietvaros gada laikā var iegūt
profesijas:
* pavāra palīgs;
* konditora palīgs;
* kokapstrādes iekārtu operators.
Neklātienē (mācību ilgums – 1,5
gadi) piedāvājam iegūt profesiju:
* veterinārārsta asistents.
Maksa par dienesta viesnīcu –
8,50 EUR mēnesī.
Stipendija – līdz EUR 150 mēnesī.
Tālr.: 64707657, 64707654,
plašāka informācija:
www.smiltenestehnikums.lv
Baiba Vahere
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Kultūra
Noslēgusies labdarības akcija „Balta, balta mana sirds”
Ar krāsainu pasākumu aizvadītajā piektdienā, 1. jūnijā, noslēdzās
labdarības akcija „Balta, balta mana
sirds”. Akcijas mērķis ir vākt līdzekļus Smiltenes novada bērniem ar
veselības problēmām, un šogad saziedota rekordliela summa – 1601,90
eiro. No sirds pateicamies ziedotājiem!
Līdzekļi labdarības akcijai tika
vākti gada garumā, izvietojot ziedojumu kastītes pasākumos, kā „Bērnu rīts” un muzikālās apvienības
„Prieks, kur Tu rodies?!” 10 gadu
jubilejas koncertā „Mana dziesmu
klade”. Tika nospēlētas arī divas labdarības izrādes „Vinnijs Pūks un viņa
draugi”, kurā piedalījās Smiltenes
pirmskolas izglītības (PII) „Pīlādzītis” skolotājas Gunta Mežule, Inguna Slapjuma, Santa Bērziņa, Monta
Sīmane, Ilze Mūrmane, Olita Haka
un Dace Rudzīte no Smiltenes vidusskolas. Akcijas noslēguma pasākums
tradicionāli norisinājās Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā, 1. jūnijā.
Smiltenes pilsētas Kultūras
centrs saka milzīgu paldies visiem,
visiem kas ziedoja un atvēra savas
baltās, baltās sirdis, lai šī akcija un
noslēguma pasākums varētu notikt!
PALDIES:
labdarības akcijas dzinējspēkam
– PII „Pīlādzītis” audzinātājām Ingunai Slapjumai un Guntai Mežulei
un Sarkanā Krusta Smiltenes nodaļas
vadītājai Marutai Vīgantei, Smiltenes novada bibliotēkai un vadītājai

Intai Mežulei, Tautas lietišķās mākslas studijai „Smiltene” un vadītājai
Lienei Strazdiņai, Smiltenes novada
domes Sociālajam dienestam, Smiltenes tehnikuma kolektīvam, māksliniekam Sandim Mūrniekam, Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Vidzemes reģiona brigādei un Valkas
daļas Smiltenes posteņa komandierim Renāram Žeļezkinam, Smiltenes
novada Pašvaldības policijai, Smiltenes bērnu vokālajam ansamblim
„Šurumburums” un skolotājai Evai
Uldriķei, Blomes bērnu vokālajam
ansamblim „Mazā varavīksne” un

skolotājai Artai Eglei,
Launkalnes bērnu vokālajam
ansamblim
„Blēņas” un skolotājai
Signei Balterei, pasākuma vadītājām Ievai
un Madarai Vīksniņām, muzikālajai apvienībai „Prieks, kur Tu rodies?!” un
vadītājai Ingai Rukai!
Īpašs paldies ikvienam, kas izgatavoja vai sagādāja mīļas, praktiskas un gardas preces labdarības
tirdziņam „Labas lietas, lētas lietas
– nāciet un pērciet!”!

PALDIES:
Blomes tautas nama rokdarbnieču kopai „Blumenhof”, Blomes
PII, Smiltenes PII „Pīlādzītis”, SIA
„Union Med” aptiekai, Smiltenes
vidusskolas skolotājām Inesei Raiskumai un Ilzei Slapjumai, Smiltenes

vidusskolas 3B klases audzēknēm
Megijai Dzenei, Dārtai Abrāmovai
un Esterei Stūrei, Dainai Gremzdei,
Antonijai Sulai un Anitai Āboliņai
no Turnas pagasta, Inetai Zaļkalnei,
Palsmanes PII, Palsmanes internātpamatskolai, Palsmanes sieviešu
biedrībai „Spēkavots”, Palsmanes
„Māmiņu klubam”, Biedrībai „Smiltenes pūra lāde”, Tautas lietišķās
mākslas studijai „Smiltene”, Variņu
PII un pamatskolai, Launkalnes pamatskolai, skolotājai Baibai Kveldei
un Daigai Kaļaņinai, Smiltenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centram, Haku ģimenei, Ingrīdai Ērglei.
Saziedotā nauda tiks ieskaitīta biedrības „Latvijas Sarkanais
Krusts” Valkas komitejas labdarības
kontā, un būs pieejama Smiltenes
novada ģimenēm bērna saslimšanas,
slimības saasinājuma gadījumā vai
ikdienas nepieciešamību un ārstēšanas nodrošināšanai. Ģimenes, kurām
nepieciešama šāda veida palīdzība,
aicinām vērsties Smiltenes novada
Sociālajā dienestā.
Pasākums tiek finansēts no
Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas valsts budžeta finansētās
mērķprogrammas „Ģimeņu atbalsta
projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO”, projekta „Ģimeņu
atbalsta pasākumi Smiltenes novadā"
ietvaros.
Madara Mūrniece,
Smiltenes pilsētas Kultūras centra
mākslinieciskā vadītāja

Ilze Haka – māte, kolēģe, biedrības „Smiltenes Pūra Lāde”
līdzautore, cilvēks ar labu sirdi
Ilze sevi dēvē par īstenu smiltenieti. Viņa lielāko savu dzīves daļu
ir nodzīvojusi Smiltenē. Arī savas
iemaņas rokdarbos guvusi tepat –
Smiltenes novadā.
Bērnībā Ilzei rokdarbi nebija
mīļākā nodarbe, bet, tā kā viņa ļoti
daudz laika bērnībā pavadīja ar savu
vecmammu laukos, zem šujmašīnas
galda, tad visus pamatus rokdarbos
Ilzei ielika viņa. Kā Ilze min – dzimtā
viņai iet divas karjeras līnijas – skolotāji un amatnieki, un, tā nu viņas
mūžu skāra tā amatnieku līnija, bet
viņas māsa kļuva par skolotāju.
Lai gan Ilze aizsāka savas studijas izglītības sfērā, tomēr pirmajā
prakses dienā viņa saprata, ka skolotājas amats nebūs sirdi apmierinošs,
tāpēc viņa izlēma doties pasaulē laimi meklēt – un to viņa arī atrada.
Vispirms viņa kādu laiku dzīvoja un strādāja Anglijā par pavāru. Tā
kā viņa mājturības izglītību ieguva
Smiltenes tehnikumā, tad viņai darbu
ēdināšanas sfērā nebija grūti atrast,
jo izglītība, kuru ieguva Smiltenē,
atbilda visiem standartiem arī citur
pasaulē.
Tālāk viņas sirds viņu aizveda
uz Holandi, kur viņa laimīgi dzīvoja
ar savu vīru, kurš pēc tautības bija
holandietis. Ilze bija laimīga tur, un
neplānoja atgriezties Latvijā. Holandē viņa ar vīru pasaulē sagaidīja savu
dēlu. Tomēr, kad puisītim apritēja
vien 10 mēneši, viņas ģimeni skāra
neizmērojama traģēdija. Tajā gadā
Ilze aizsaulē aizvadīja savu vīru. Pēc

Ilze Haka pašdarinātā tautas tērpā.
vīra nāves Ilze ar dēlu Holandē pavadīja vēl četrus gadus. Viņa ļoti vēlējās, lai viņas dēls apgūst tēva dzimto
valodu un holandiešu tradīcijas, bet
kad pienāca brīdis, kad bija jāizvēlas – vai laist dēlu mācīties Holandē,
viņa izlēma, ka pēdējie trīs gadi līdz
skolas sākumam ir jāpavada Latvijā,
lai puika paspēj iemācīties latviešu
valodu. Tad nu viņas 10 gadu ilgais
ceļš ārpus Latvijas robežām beidzās.
Viņa izlēma, ka atgriezties Latvijā
būs labāk.
Ilzes dēls šogad pabeidza pirmo
klasi, tepat Smiltenes vidusskolā. Ir
pagājuši jau četri gadi, kopš viņi ir

atgriezušies Latvijā.
Ilze, atgriežoties Smiltenē, izlēma arī atgriezties pie savas sirdslietas
– rokdarbiem. Tā nu viņa sāka savu
darbību lietišķās mākslas studijas radošās darbības pulciņā „Pūra lāde”.
Biedrību „Smiltenes Pūra
Lāde”, Ilze ar savām kolēģēm Eviju
un Ingu, nodibināja īsi pēc tam. Viņas izlēma, ka vēlās pašas darboties
brīvā gaisotnē. „Mēs esam Latvija” – tā viņas saka. Biedrības
pārstāves ļoti uzsver, ka ir svarīgi iemācīt visiem, gan bērniem,
gan pieaugušajiem, ka labdarība
sākas ģimenē – ir jāmāca sniegt

citiem, pirms paņemt sev.
Biedrība nu jau darbojas vairāk
kā 2 gadus.
„Smiltenes Pūra Lāde” telpās
Ilze ar kolēģēm darina tautas tērpus,
ada, izšuj, tamborē, pērļo un nepārtraukti meklē, ko vēl varētu iemācīties pašas un iemācīt citiem. Mācību
gada laikā viņas katru piektdienu uzņem savā darbnīcā radīt gribētājus,
kuriem tiek sniegta iespēja attīstīt savas iemaņas, veidojot dažāda veida
rokdarbus.
Kā lielāko 2018. gada projektu Ilze dēvē Smiltenes „Pūra lādes”
jaunrades tērpus etnostilā, ar kuriem
biedrība piedalījās „Modes un tekstila gadatirgus” izstādē Ķīpsalā Burdas skolas sastāvā, jo Evija mācījās
Burdas skolā mašīnadīšanu un viņu
darinātie tērpi ir viņas diplomdarbi.
„Smiltenes Pūra Lāde” ir arī
fiziskā vieta, kur saplūst biedrībai
„Sirds siltuma darbnīca” veidotie
darbi. Ilze ir viena no „Sirds siltuma
darbnīca” dibinātājām. Biedrība organizē dažādus adījumus un tamborējumus priekšlaikus dzimušiem mazuļiem visā Latvijā. Pagājušajā gadā
tā nosvinēja savu piecgades jubileju.
Ilze arī aizsāka Smiltenes novadā interesanto laika deķu darināšanu,
kad katru dienu tiek novērota dienas
temperatūra, un tad attiecīgās krāsas
rindiņa tiek ietamborētas deķī. Deķis
top gadu, pēc kura var redzēt visa
iepriekšējā gada laika maiņu. Viņa
plāno turpināt iesākto darbu arī tālāk,
lai pēc gadiem varētu novietot deķus

blakus vienu otram un tiešām novērtēt Latvijas mainīgos laikapstākļus.
Šāda deķu darināšana ar Ilzes palīdzību ir aizķērusi jau vairāk kā 100
Latvijā un Eiropā dzīvojošu rokdarbu mīļotāju sirdis. Tālākā iecere Ilzei
un pārējām „Smiltenes Pūra Lādes”
pārstāvēm ir izveidot izstādi, kurā
būtu iespējams aplūkot simtgades
laika deķus no visas Latvijas un, iespējams, arī darbus, kas tapuši ārpus
tās robežām.
Katru pavasari biedrības dalībnieces gatavo darbiņus ikgadējam
„Balta, balta mana sirds” labdarības
pasākumam, kurš tiek rīkots ar mērķi ziedot Smiltenes novada bērniem,
kam ir nepieciešams finansiāls un
morāls atbalsts.
Ilzes un viņas kolēģu nesavtīgo
darbošanos sabiedrības labā ir pamanījuši arī mediji no visas Latvijas.
Ir ļoti svarīgi būt par cilvēku,
cilvēka pasaulē, tāpēc Ilze ir lielisks piemērs jebkuram.
Samanta Sanda Ozoliņa
Aicinām ikvienu, kurš vēlas
dalīties un izstāstīt savu vai līdzcilvēku stāstu, sūtīt dzīvesstāstus (līdz 1 lpp) un fotogrāfijas uz
e-pastu prese@smiltene.lv vai
pa pastu ar norādi – „Iepazīstam
Smiltenes novada cilvēkus” – uz
Smiltenes novada dome, Dārza
iela 3, Smiltene, LV-4729.
Iepazīsim Smiltenes novada
cilvēkus kopā!
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Aktīvās atpūtas iespējas vasarā Smiltenes novadā
Kalendārā redzams pirmais vasaras mēnesis, un daudziem atvaļinājumu laiks jau ir klāt – īstais brīdis
pabūt kopā ar ģimeni, draugiem vai
vienam pašam doties aktīvi atpūsties.
Smiltenes novadā ir daudz tūrisma
objektu, kas piedāvā aktīvo atpūtu
pie ūdens, aicina izbaudīt siltākas
dienas ezeru krastos, kā arī izriteņot
kādu no velomaršrutiem.
Te varēs atrast sev tīkamo gan
sportisku aktivitāšu piekritēji, gan
tiem, kuriem patīk laiski gozēties
saulē. Vai tās būtu laivas, katamarāni, hidrobaiki, SUP dēļi, vizināšanās uz pūšļa aiz kutera, giroskūteri,
riteņbraukšana, dabas takas, pelde
daudzajos meža ezeros vai jauka
pastaiga pa parkiem, dabas takām,
laiska atpūta ezera krastā ar makšķeri un pikniks pie ugunskura – to visu
un vēl vairāk var atrast un izbaudīt
Smiltenes novadā.
Tepera ezerā iespējama atpūsties labiekārtotajās atpūtas vietās,
peldvietās un sporta laukumos. Aktīva atpūtu pašā Smiltenes sirdī, Tepera ezera krastā piedāvā SUP dēļus
visai ģimenei, giroskūteri – pieejami
2 giroskūteri, kas pārbaudīs jūsu līdzsvara izjūtu, bet, kad iemaņas jau būs
apgūtas, varēs baudīt jautrus izbraucienus Tepera ezera apkārtnē. Speedmintona inventārs – dinamiska rakešu
spēle, kas aizraus visa vecuma sporta
baudītājus. Spikeball – mūsdienīga
spēle, kurā bumbu cenšas atsist pret

Mūsu
„Ieviņa” –
starp Latvijas
labākajiem
kolektīviem

3. jūnijā Dailes teātrī norisinājās
deju kolektīvu konkurss, kurā par
Dziesmu un Deju svētku „Lielajām
balvām” sacentās Latvijas labākie
A un D grupu kolektīvi. Septiņu D
grupas dalībnieku konkurencē savu
dejotprasmi rādīja arī Smiltenes pilsētas Kultūras centra vidējās paaudzes deju kolektīvs „Ieviņa”, ko vada
Reinis Rešetins. Kolektīvs ieguva
diplomu par piedalīšanos un godam
nopelnīja 86,80 punktus.
Neizsakāmi lepojamies ar kolektīva „Ieviņa” augstvērtīgo dejas sniegumu, enerģiskumu un dejas mīlestību, kas staro ikviena dejotāja acīs!
Lai raits dejas solis, daudz pozitīvas
enerģijas un prātā paliekošu mirkļu,
kāpjot uz XVI Deju svētku skatuves
koncertos „Māras zeme”, „Vēl simt
gadu dejai” un svētku noslēgumā
Mežaparkā!
Ilze Jēkabsone un
Madara Mūrniece,
Smiltenes pilsētas Kultūras centrs

batutu un nenolaist zemē.
Līdzās esošo Veco parku iecienījuši vietējie iedzīvotāji un viesi ne
tikai lēnām pastaigām un krāšņās dabas baudīšanai Abula krastos, bet arī
aktīvai atpūtai – nūjošanai, skrituļošanai un velobraukšanai.
Atpūtas vietā pie Spiciera ezera,
ir gan ugunskura vieta, gan malka.
Jauka un klusa vietiņa, tīra, labiekārtota. Savdabīgs un interesants ezers.
Ja kādam ir interese gūt adrenalīna
devu darba dienas vakaros vai brīvdienās – var pieteikties uz vizināšanos ātrumlaivā vai aizmugurē aiz tās
uz pūšļa!
Sešu kilometru attālumā no Smiltenes atrodas iecienītais Niedrāja
ezers. Tam visapkārt ved kvalitatīvs
celiņš velobraucējiem un gājējiem
un izvietotas daudzas labiekārtotas
peldvietas un atpūtas vietas ezera

krastā ar laipām, ugunskura vietām,
ģērbtuvēm, rotaļlaukumu un pat nojumi tiem, kas vēlas apmesties ar teltīm pa nakti.
Ja Smiltene jau ir iepazīta un
kārojas atpūsties tuvāk pie dabas,
iespējams doties uz kādu no skaistajiem atpūtas kompleksiem Smiltenes
novadā. Atpūtas kompleksā „Slīpi” iespējams iznomāt divvietīgas
Kayak tipa laivas, pieejama arī velo
noma. Kā jaunums Slīpos ir SUP
dēļu un hidrobaiku (ūdens velosipēdu) noma. Iespējams izmēģināt
jauno aktīvās atpūtas aprīkojumu –
teltis kokos.
Atpūtas kompleksā „Silmači”
varēsiet baudīt plašu aktīvās atpūtas
piedāvājumu. Sporta laukumos ir
iespējams spēlēt futbolu, basketbolu, volejbolu, pludmales volejbolu,
tenisu, badmintonu. Bezgala daudz

prieka sagādā peldēšanās ezerā, makšķerēšana vai vizināšanās ar laivām,
ūdens velosipēdiem un kuteri. Kā arī
asāku izjūtu cienītājiem ir iespējams
brauciens ar kuteri un ūdens atrakciju
„jautrais banāns”.
Atpūtas kompleksu „Trīssaliņas” varētu dēvēt par miera oāzi, kur
mierīgu atpūtu iespējams apvienot
ar aktīvo atpūtu. Atbilstoši sezonai
ir pieejamas dažādas atpūtas iespējas pie dabas: sporta laukumi, bērnu rotaļu laukums, pludmale, laiva,
katamarāns, dabas un atpūtas taka,
izbrauciens ar „Zebrēnu” (nelielu
auto), skatu tornis, telšu un ugunskura vietas, makšķerēšana, kā arī SUP
dēļu noma.
Platie, līdzenie, ērti izbraucamie
Smiltenes apkārtnes ceļi, kā arī kalnainie, smilšainie un vietām pat purvainie meža celiņi ir piemēroti braukšanai ar velosipēdu gan sportiskiem
treniņiem un sacensībām, gan aktīvai
atpūtai un dabas baudīšanai. Smiltenes apkārtnē pieejami 4 marķēti, dažādas grūtības pakāpju velomaršruti
10, 20, 29 un 30 km garumā.
Par visām atpūtas iespējām
variet uzzināt apmeklējot Smiltenes novada Tūrisma informācijas
centru Dārza ielā 3, Smiltenē, zvanot 29395200, 64707575, rakstot
tic@smiltene.lv vai apmeklējot
visit.smiltene.lv.
Foto E. Ziemiņa

Pašvaldībā
turpinājums no 1 lpp.
Patiesībā svētki iesāksies jau 12.
jūlija vakarā Smiltenes pilsētas Kultūras centrā ar smiltenietes, musli
produktu „InGo” radītājas Ingas Ērgles un uztura speciālistes Lāsmas
Brenčas veselīga uztura meistarklasi.
Arī šogad apmeklētājiem būs iespēja
uzzināt daudz vērtīga, interesanta un
derīga par veselīgu dzīvesveidu, kā
arī pagatavot un nogaršot kādu našķi.
Piektdienas vakarā, 13. jūlijā,
svētki tiks ieskandināti Smiltenes
ev. Lut. Baznīcā ar īpašu koncertu
„Lūgšanu vainags. Veltījums Latvijai”, kur latviešu mūzikas unikalitāti
un ilgmūžību dziesmu vainagā ievīs
operdziedātāja Evita Zālīte, ērģelniece Ilona Birģele un saksofonists Artis
Gāga. Pēc koncerta visi būs mīļi gaidīti pie Tepera ezera, kur būs iespēja
pasmelt malku moderni ietērptas tautas mūzikas apvienības „ZeMe” (koklētāja Laima Jansone un DJ Monsta)

izpildījumā. Pēc koncerta varēs vērot
4D multimediju šovu, kurā apvienosies ūdens strūklakas, mūzika, video
projekcijas un lāzeri, veidojot emocionālu baudījumu acīm, ausīm un
sirdij. Vakara noslēgums īpaši patiks
jauniešiem, jo Tepera krastmalu pierībinās „Smiltene Alternative”.
Arī svētku galvenajā dienā, 14.
jūlijā, aktivitātes turpināsies Tepera
ezera apkārtnē. Gaidāms tradicionālais amatnieku un mājražotāju tirdziņš, koncerti ar vietējo kolektīvu
un viesmākslinieku piedalīšanos, dažādas radošās darbnīcas un citas aktivitātes. Sportisku piedzīvojumu cienītāji ir laipni aicināti izbaudīt azartiskas emocijas ielu futbola turnīrā
„Ghetto Games”, kuru ietvaros tiks
piedāvāta arī „Foot Darts” atrakcija,
„Foot Pool” biljarda laukums u.c. Izpriecāties varēs arī ģimenes un mazie
pasākumi apmeklētāji. Īpaši jāakcentē simtgades piedzīvojumu program-

ma „Mazā stiprinieka 7 varoņdarbi”,
kas rotaļīgā veidā ļaus izzināt Latviju
dažādos aspektos. Dienas gaitā tiks
paziņoti arī konkursa „Smiltenes novada sakoptākais īpašums 2018” laureāti. Diena noslēgsies ar ikgadējo un
iemīļoto grupas „Apvedceļš” jubilejas festivālu. Šogad – „Apvedceļam”
jau 18!
Un tas nebūt nav viss! Detalizēta svētku programma drīzumā
būs pieejama www.smiltene.lv.
Svētku noslēgumā, 15. jūlijā,
pēc Kapusvētkiem, visi ir laipni aicināti uz Jāņukalna estrādi! Tur koncertēs īpaši un skanīgi ciemiņi no tālā
aizokeāna – Kanādas bruņoto spēku
centrālā orķestris.
Mīļi gaidīsim tuvus un tālus!
Madara Mūrniece,
Smiltenes pilsētas Kultūras centra
mākslinieciskā vadītāja
madara.murniece@smiltene.lv,
28688101

turpinājums no 1 lpp.
darbus iepriekš minētajos objektos. 2018. gadā ir plānots
Projekta aktivitātes pareveikt basketbola laukuma pārdzētas Smiltenē, Dakteru ielā
būvi, mācību ēkas savienojošo
27, tās ietvers basketbola lauvienstāva daļu (pārejas korpukuma pārbūvi, informācijas
sa un lokveida korpusa) deun komunikāciju tehnoloģiju
montāžas darbus, uzsākt vidus
(IKT) risinājumu ieviešanu
korpusa izbūvi, kā arī uzsākt
un aprīkojumu iegādi, interinternāta izbūvi blakus Smilnāta izbūvei un iekārtošanu,
tenes vidusskolas mācību ēkai
multifunkcionālas Sporta halSmiltenes vidusskolas vidējā mācību korpusa
Dakteru ielā 27.
les izbūvi, Smiltenes vidusiekšējās fasādes pārbūves skice.
Projekta kopējās izmaksas
skolas vidējā mācību korpusa
no 5. klases, līdz ar to nepieciešama
ir 7 304 313,39 euro, no kurām
pārbūvi.
Būvniecības laikā tiks risinātas savienojošā korpusa pārbūve. Sko- Eiropas Reģionālās attīstības fonda
problēmas, kas veidojušās, maino- las ēkas pārbūves laikā tiks izbūvēta līdzfinansējums ir 1 875 655,00 euro,
ties skolēnu skaitam ēkās (ēdināšana, multifunkcionāla zāle, jauna ēdnīca, Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām
zāle, koplietošanas telpas, sporta in- garderobe, mācību telpas un biblio- 770 698,15 euro.
Ieva Dille,
frastruktūra) un palielinoties pieprasī- tēka. Vienlaikus tiks saglabāts vecā
Projekta vadītāja
jumam pēc vietām internātā. Nākotnē korpusa vēsturiskais izskats.
Projektu paredzēts īstenot līdz
Ilze Vergina,
ir plānots Dakteru ielā 27 nodrošināt
2020.
gada nogalei, secīgi plānojot
Smiltenes vidusskolas direktore
mācības visiem skolēniem, sākot

Sports
Smiltenes
jaunajiem
vieglatlētiem
piecas
godalgas
Latvijas U14
čempionātā
Ogrē aizvadīts Latvijas čempionāts vieglatlētikā U14 vecuma grupā. Ar panākumiem tajā startēja Ingara Grēna trenētie Smiltenes bērnu
un jaunatnes sporta skolas audzēkņi.
Par Latvijas čempionu tāllēkšanā
kļuvis Jorens Miķelsons, kamēr
godalgas izcīnīja arī Paula Rudīte,
Kristers Krauklis, Markuss Petrovs
un zēnu 4 X 100 sprinta stafetes komanda.
Latvijas labākie U14 vecuma
grupas vieglatlēti trešdien pulcējās
Ogres stadionā, kur notika valsts
čempionāta sacensības. Kuplā skaitā tajās tik pārstāvēta arī Smiltenes
bērnu un jaunatnes sporta skola.
Trenera Ingara Grēna vadītie jaunie
smiltenieši guva virkni vērā ņemamu panākumu.
Lieliski sevi apliecināja Jorens
Miķelsons, kurš izcīnīja uzvaru tāllēkšanas sacensībās. Labākajā mēģinājumā smiltenietis aizlēca 5 metru
un 26 centimetru tālumā. Otrās vietas ieguvējs Ričards Peders atpalika
par 14 centimetriem. Labāko desmitniekā iekļuva vēl divi Smiltenes
BJSS sportisti. Markuss Petrovs ar
rezultātu 4 metri un 72 centimetri
ieņēma sesto vietu, kamēr Kristians
Markss, labākajā mēģinājumā aizlecot 4 metrus un 54 centimetrus, bija
devītais labākais.
300 metru skrējienā, uzrādot
laiku 44, 49 sekundes, otro labāko
laiku sasniedza un sudraba godalgu izcīnīja Paula Rudīte. Tikmēr 80
metros jaunā sportiste kvalifikācijā
uzrādīja otro labāko rezultātu (10,81
sekunde), kamēr lielajā finālā viņai
piektā vieta (11,05 sekundes). Uzvarēja Madara Bērziņa, kuras laiks trasē bija 10,47 sekundes. Devītā vieta
smiltenietei Elīzai Miglavai, kuras
rezultāts 11,26 sekundes.
Panākumi arī Kristeram Krauklim, kurš savā kroņa disciplīnā –
šķēpa mešanā – izcīnīja otro vietu.
Labākajā mēģinājumā viņš šķēpu
raidīja 44 metru un 2 centimetru tālumā. Uzvarētājs Juris Konrāds met
par 64 centimetriem tālāk. Augsto
trešo vietu šķēpa mešanā izcīnīja
arī Markuss Petrovs. Viņš labākajā
mēģinājumā sasniedza rezultātu –
39 metri un 33 centimetri.
Lodes grūšanā Krauklim piektā
vieta. Viņa labākais grūdiens – 10
metru un 62 centimetru tālumā. Jāizceļ arī Jorena Miķelsona gūtā ceturtā vieta augstlēkšanas sacensībās.
Labākajā mēģinājumā viņš pievarēja
1 metra un 48 centimetru augstumā
novietoto latiņu. Līdz medaļai pietrūka trīs centimetri.
turpinājums
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„Smiltene/ BJSS” ielaužas 1. līgas labāko
četriniekā
Ceturto uzvaru pēc kārtas komanda.lv 1. līgas čempionātā izcīnījusi futbola kluba „Smiltene/
BJSS” vienība, kas 27. maijā sestās
kārtas izbraukuma spēlē ar rezultātu 4:0 pārspēja „Preiļu BJSS” vienību. Trīs vārtus smilteniešu labā
guva Ralfs Apsītis, kamēr pirmais
precīzais sitiens 1. līgas čempionātā Kristapam Kuprišam.
Pēc diviem zaudējumiem Tukumā un Olainē, lielisku ritmu
komanda.lv 1. līgas čempionāta uzņēmusi Raimonda Dūmiņa vadītā
„Smiltene/ BJSS” vienība. Smiltenieši pirms sestās kārtas spēles bija
iekrājuši trīs uzvaru sēriju. Pārspētas tika „Grobiņas SC”, „Audas”
un „Balvu SC” komandas.
Uz Latgali smiltenieši devās 13
spēlētāju sastāvā. Spēles sākumā
nedaudz vairāk bumbu kontrolēja
mājinieki, kamēr smiltenieši kompakti spēlēja laukuma vidusdaļā.
Pirmie bīstamie momenti radās pie
Preiļu komandas vārtsarga Denisa
Pankova sargātajiem vārtiem. Pēc
Kristapa Kupriša centrējuma tuvu
rezultāta atklāšanai bija Ralfs Apsītis. Tieši viņš arī nedaudz kuriozā
veidā atklāja spēles rezultātu. Pēc
Kārļa Rozīša lieliski veikta centrējuma, Ralfs nepiekāpīgi pacīnījās
vārtu priekšā. Bumbu vispirms atsita Pankovs, tomēr tā uzkrita tieši uz muguras Apsītim un ielidoja
vārtos.
34. minūtē viesi dubultoja savu
pārsvaru. Smilteniešiem padevās
lieliska saspēlē visa laukuma garumā. Uzbrukuma noslēguma fāzē
bumba nonāca pie Mārtiņa Rakšteļa, kurš ātri to pāradresēja Apsītim.
Smilteniešu uzbrucējs apspēlēja

gan pretinieku aizsargu, gan arī
mirkli vēlāk otro reizi sarūgtināja
Preiļu vārtsargu. Jāatzīmē arī, ka
vienā no epizodēm, pēc stūra sitiena, ļoti tuvu pirmajiem vārtiem
šosezon bija Eduards Deičs, tomēr
bumba pēc viņa sitiena atsitās pret
Pankova sargāto vārtu stabu.
Vidzemnieki gan drīz vien
guva arī trešo vārtus. Sekmīgu centrējumu no kreisās laukuma malas
veica Rūdis Rozītis. Jau piespēles
brīdī savu pozīciju izkaroja Apsītis,
kurš tehniski apspēlēja pretinieku aizsargus un vārtsargu, burtiski
ieskrienot ar visu bumbu mājinieku cietoksnī. Pārtraukumā abas
komandas devās pie rezultāta 0:3
„Smiltene/ BJSS” labā.
Otro puslaiku enerģiski iesāka
mājinieki, kas ar bīstamu sitienu
no distances centās pārspēt Smiltenes vārtu vīru. Tomēr Toms Mežulis skaistā lēcienā bumbu atsita.

Nedaudz vēlāk no vārtu zaudējuma Smiltenes vīrus glāba ne tikai
Mežuļa lieliskā spēle, bet arī vārtu
stabs. Punktu intrigai par uzvarētāju šajā cīņā gan pilnībā pielika jaunais smilteniešu spēlētājs Kristaps
Kuprišs, kurš saņēmis lielisku piespēli no Elvja Teremko, sita Pankova sargāto vārtu stūrī. Kristapam šis bija pirmais vārtu guvums
pirmajā līgā.
Puslaika otrajā daļā Raimonds
Dūmiņš laukumā sūtīja Valteru
Valtu Siliņu, kā arī Ralfu Akminu,
kurš ilgāku laiku bija spiests izlaist
traumas dēļ. Laukumā tikmēr atstāja Kārlis Rozītis un vārtu guvējs
Kristaps Kuprišs.
87. minūtē kārtējo lielisko izrāvienu veica Ralfs Apsītis, kuru
Preiļu aizsargs savā soda laukumā
apturēja ar noteikumu pārkāpumu.
Tiesnesis Vitālijs Spasjonņikovs
nekavējoties nozīmēja 11 metru

soda sitienu, ko izpildīja Elvis Teremko. Viņa izpildīto sitienu gan
atsita Pankovs. Dūmiņa vadītie vīri
tika pie atsistās bumbas, tomēr pie
piekto bumbu pretinieku vārtos iesist neizdevās. Pašā spēles izskaņā
„Preiļu BJSS” bija tuvu goda vārtiem, tomēr bumbu no vārtu līnijas izsita lielisku spēli aizvadošais
Reinholds Klots.
„Smiltene/ BJSS” izcīnīja ceturto uzvaru pēc kārtas, pārspējot
„Preiļu BJSS” ar rezultātu 4:0. Turnīra tabulā tas ļāvis pakāpties jau
uz dalītu trešo un ceturto vietu. Tik
pat daudz punktu (12) ir arī „Super
Nova” komandai. Otrajā vietā esošie tukumnieki iekrājuši par trijiem
punktiem vairāk, kamēr līderi ar
16 punktiem ir „BFC Daugavpils/
Progress”. Uzreiz aiz „Smiltene/
BJSS” atrodas Dagņa Sausā pārstāvētā JDFS „Alberts” vienība, kas
iekrājusi 11 punktus.
Preiļu BJSS – Smiltene/
BJSS: 0:4 (0:3) Apsītis 30', 34',
39', Kuprišs 67'
Smiltene/ BJSS sastāvs: Toms
Mežulis, Mārtiņš Rakštelis, Ričards
Rullis, Kārlis Rozītis (līdz 68'),
Ralfs Apsītis, Elvis Teremko, Rūdis
Rozītis, Reinholds Klots, Eduards
Deičs, Kristaps Kuprišs (līdz 82'),
Dāvis Gaigals, Valters Valts Siliņš
(no 68'), Ralfs Akmins (no 82')
Nākamā komanda.lv 1. līgas 7.
kārtas spēle notika 2. jūnijā Smiltenē, kurā FK „Smiltene/ BJSS”,
savu lielisko līdzjutēju atbalstīti,
cīnījās neizšķirti (2:2) pret Rēzeknes FA/BJSS komandu.
Toms Markss,
FK Smiltene/ BJSS pārtāvis

Latvijas čempionāts sprintā
2018. gada Latvijas čempionāts orientēšanās sprintā un sprinta
stafetē 2. un 3. jūnijā notika Madonas pilsētā un pulcēja vairāk kā 400
dalībnieku ne tikai no Latvijas, bet
arī ārvalstīm.
Sacensības par čempionu tituliem elites grupās kā vienmēr bija
spraigas, ko šogad papildināja virkne ārzemju sportistu.
Junioru grupā Matīss Slikšjānis izcīnīja pārliecinošu uzvaru,
savu tuvāko sekotāju Kristapu Bruneru no Cēsīm pārspējot par vairāk
kā pusminūti. Cīņā par trešo vietu
Ilgvars Caune tikai distances beigu
daļā, pēc skatītāju kontrolpunkta,
piekāpās madonietim Klāvam Stiprajam.
Trešo zelta medaļu grundzāliešiem izcīnīja Agnija Caune W-18
grupā. W-14 grupā uz goda pjedestāla tika pat divas Smiltenes BJSS
meitenes. Otrajā vietā Agnese
Janmuktāne un trešajā vietā Anda
Jaunmuktāne. Šajā grupā vēl augstajā septītajā vietā Madara Celma.
W-12 grupā jau tradicionālajā ceturtajā vietā finišēja Anete Stabiņa.

Tāpat veicas vēl vienam grundzālietim Artūram Gulbim grupā M21A.
Veterānu grupās startējošajiem Azimuta sportistiem Mārim Stabiņam
5. vieta grupā M-50 un Mārim Zeiļukam 6. vieta grupā M-40.
Azimuts OK-Sm BJSS pirmajā
komandā pirmo etapu veica Matīss Slikšjānis. Viņš stafeti Artūram

Pauliņam nodeva kā piektais. Artūram izmantojot savu ātrumu un pieredzi izdevās savu etapu veikt nevainojami un stafeti Agnijai Caunei
nodot kā pirmajam. Agnijas skrējiens atnesa Azimuts OK-Sm BJSS
komandai sudraba medaļas.
Azimuts OK-Sm BJSS otrā
komanda ar Ilgvaru Cauni, Artūru

Smiltenes BJSS puišu kvartets
– Regnārs Tamms, Markuss Petrovs,
Kristers Krauklis un Jorens Miķel-

sons – 4X100 metru stafetē savā
skrējienā izcīnīja uzvaru. Smiltenieši finišēja pēc 53,85 sekundēm. Otrajā vietā esošā Ogres novada sporta

centra komanda atpalika par 0,39 sekundēm. Otrajā skrējienā Smiltenes
puišu laiku pārspēt izdevās Siguldas
sporta skolas sportistiem, kuri fi-

Gulbi un Lauru Savicku sastāvā finišēja devītajā vietā Latvijas čempionāta vērtējumā par divām sekundēm pārspējot IK Auseklis otro
komandu.
Pie sudraba medaļas16 komandu konkurencē grupā MW14
tika arī Smiltenes BJSS komanda
kurai pirmo etapu veica Agnese
Jaunmuktāne. Savu etapu veiksmīgi konkurējot ar citu komandu
puišiem viņa veica ar trešo rezultātu. Tālāk Renāram Kļaviņam izdevās šo komandas vietu uzlabot par
vienu pozīciju. Anda Jaunmuktāne
savukārt nosargāja savu komandas
biedru veikumu finišējot nepilnas
divas minūtes aiz pirmās vietas
ieguvējiem IK Auseklis komandas
un trīs minūtes pirms trešās vietas
ieguvējiem Jelgavas Aļņa komandas. Mūsu MW12 grupas labākā
komanda tika pie sestās vietas 15
komandu konkurencē.
Nākamās Latvijas kausa sacensības Kāpa notiks no 29. jūnija līdz
1. jūlijam Pāvilostā.
Māris Stabiņš
nišēja pēc 52,70 sekundēm. Ingara
Grēna audzēkņiem valsts čempionāta sudrabs.
Toms Markss

Orientēšanās
sacensības
Mazā balva

Nedēļas nogalē Grundzāles
pagasta Smiltiņsilā aizvadītas
orientēšanās kluba „Azimuts”
rīkotās sacensības „Mazā balva”, kas pulcēja gandrīz 300
orientieristu.
Sacensības
organizēja
orientēšanās klubs „Azimuts”
un Latvijas Orientēšanās federācija sadarbībā ar Smiltenes
novada domi un Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta
skolu.
Kuplā pulkā startēja arī
Azimuts OK-Sm BJSS sportisti. Startējot līdz šim neapgūtā
apvidū, mājinieku priekšrocības izpaudās tikai ar to, ka uz
sacensībām bija jāmēro tuvāks
attālums kā konkurentiem.
Divu dienu summā S-10
grupā dubultuzvaru izcīnīja
vietējās Grundzāles meitenes,
kas ir Smiltenes BJSS audzēknes. Pirmā vieta Kitijai Abulai
un otrā vieta Martai Morītei.
Dubultuzvara arī grupā S-50.
Pirmā vieta Vitai Cīrulei un
otrā vieta Videgai Gaigalai.
Vēl divu dienu summā par
uzvarētājiem no Azimuts OKSm BJSS komandas savās grupās kļuva: Dārta Pauliņa S-8,
Agnija Caune S-18, Ieva Godiņa S-40, Emīls Tarass V-10,
Renārs Kļaviņš V-14, Ilgvars
Caune V-20, Artūrs Gulbis
V21A. Labākais rezultāts divu
dienu summā Open 2 grupā
Ģirtam Pakalnam (Probild).
Viņam otrajā dienā konkurenci
sastādīja vēl viens grundzālietis
Nauris Priedītis.
Otrajās vietās Agnese
Jaunmuktāne S-14, Viktorija
Brjuņina S21A ,Jānis Nulle
V-50, Jānis Biezais V-65.
Trešajā vietā Tarass Prosolkov V-8, Jānis Matvejs
V-35, Otārs Putrālis V-45,
Māris Lapiņš V-65 un Agris
Kronbergs V-70.
Neiztikām arī bez ceturtajām vietām. S-12 grupā vienu
sekundi aiz trešās vietas ieguvējas finišēja Anete Stabiņa.
S-18 grupā ceturtā Elīna Skopāne, tāpat veicās arī Paulam
Grabovskim V-10 un Mārtiņam
Godiņam V-40, kā arī Gatim
Jansonam V-60.
Māris Stabiņš
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PASĀKUMI VASARAS
SEZONĀ
JŪNIJĀ
23. jūnijā no plkst. 22:00 Jāņukalna estrādē Līgo
nakts zaļumballe kopā ar grupu „Stradivari” un DJ
Demyjan
Grupā „Stradivari” apvienojušies atraktīvi un meistarīgi
mūziķi: Kristīne (vokāls), Kaspars (akustiskā un elektriskā ģitāra) un Mareks (sitamie instrumenti). Grupas
sastāvā spēlē arī leģendāro grupu „Opus” un „Opus
Pro” personība Guntis Vecgailis – neskaitāmu Latvijas
mūzikas hitu autors. Viņa sacerētās dziesmas izpildījuši:
Normunds Rutulis („Rozā”), Fēlikss Ķiģelis, Kaspars
Markševics, grupa „Skyforger” („Kurbads”), Liene Šomase un daudzi citi. Kā teic pārējie dalībnieki, „ne visās
grupās ir šādas unikālas „odziņas””.
Pasākuma laikā darbosies kafejnīca. Ieeja – 2,00 eiro.
Jāņiem un Līgām ieeja ir bez maksas, uzrādot personu
apliecinošu dokumentu

JŪLIJĀ
No 13. līdz 15. jūlijam Smiltenes pilsētas svētki „Manas pēdas Smiltenes zemē”
13. jūlijā Smiltenes ev. lut baznīcā
koncerts „Lūgšanu vainags. Veltījums Latvijai” –
Evita Zālīte, Ilona Birģele, Artis Gāga
Pie Tepera ezera
Muzikālās apvienības „ZeMe” koncerts – Laima Jansone un DJ Monsta
4D multimediju strūklaku šovs Smiltene Alternative
14. jūlijā Tepera ezera apkārtnē Amatnieku un mājražotāju tirdziņš. Koncerti ar vietējo kolektīvu un
viesmākslinieku piedalīšanos. Ghetto Football. Konkursa „Smiltenes novada sakoptākais īpašums 2018”
apbalvošana
Piedzīvojumu programma ģimenēm „Mazā stiprinieka
7 varoņdarbi”. Radošās darbnīcas un maizes cepšanas meistardarbnīca kopā ar Donu Ilzi
Jāņukalna estrādē grupas „Apvedceļš” 18. jubilejas
festivāls
15. jūlijā Jāņukalna estrāde Kanādas bruņoto spēku
centrālā orķestra koncerts
… un tas nebūt nav viss! Pasākuma programma būs pieejama www.smiltene.lv

2018. gada 15. jūnijs

Pasākumi novada
pagastos
JŪNIJĀ
21. jūnijā plkst. 20:00 Launkalnē pie lielajām šūpolēm
ielīgošanas pasākums „Līgo, Launkalne, līgo!”. Piedalās:
Launkalnes „Anemones”, Smiltenes pag. „Undīnes” un
Variņu „Varis”. Ieeja – līgotāja noskaņa!
22. jūnijā plkst. 22:00, Bilskā pie Bilskas ezera, „Vasaras
saulgrieži”. Ielīgošana kopā ar pagasta pašdarbības kolektīviem. Jāņu ugunskura iedegšana, brīvais mikrofons,
zīlēšana, daiļākā vainaga konkurss, zaķīšu pirts ar atdzesēšanos ezerā, darbosies kafejnīca „Pie muižkundzes”.
Zaļumballe kopā ar grupu „Kreisais pagrieziens”. Ieeja –
zāļu vainadziņā
22. jūnijs no plkst. 14:00 Blomes Jeberlejas estrādē Zāļu
un pirts diena
23. jūnijā Palsmanē „Stipro Līgu un Jāņu skrējiens”. Par
laiku un norisi informācija sekos
23. jūnijā plkst. 22:00 Variņos pie tautas nama Līgo
nakts pasākums
23. jūnijā plkst. 23:00 Grundzāles brīvdabas estrādē,
Līgo nakts zaļumballe. Muzicēs duets „Aldis un Linda”.
Aldis Šteimanis – pazīstamo hītu „Kaija”, „Nāk nakts”,
„Augusts” autors. Nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā
pasākumi notiks kultūras namā

AUGUSTĀ
11. augustā pie Tepera ezera Simtgades zaļumballe
kopā ar Smiltenes Pūtēju orķestri. Ieeja bez maksas
25. augustā Vasaras sezonas noslēguma pasākums
Smiltenē
Lai krāsaina un piedzīvojumiem bagāta vasara,
izbaudot pasākumus savā un citās pilsētās un novados!

IZSTĀDES
SMILTENES NOVADA BIBLIOTĒKĀ
Baznīcas laukumā 13
• No 18. jūnija Elīnas Kubuliņas-Vilnes fotogrāfiju
izstāde „Jūra... vienmēr citādā”

Iedzīvotāju zināšanai par
Līgo kalnu
Vasaras vismaģiskāko nakti – 21. jūniju Smiltenē un tās
apkārtnē jau izsenis ir pieņemts svinēt Smiltenes pagasta Līgo
kalnā. Šogad daba un laiks ir ieviesis savas korekcijas – pavasarī iesētā zālīte ir nesen sadīgusi un bez lietus nav pienācīgi
iesakņojusies, lai īsākās vasaras nakts pasākums varētu notikt
ziedošas pļavas aromāta piepildīts. Pašreiz kalnā un tā apkārtnē tiek veikti labiekārtošanas darbi. Līdz ar to darām zināmu,
ka Saulgriežu pasākums Līgo kalnā šogad nenotiks.
Visi īsākās nakts daudzinātāji laipni aicināti uz Launkalni,
21. jūnijā plkst. 20:00 svinēt Saulgriežus pie tautas nama, vai
vēl nebijušā pasākumā Blomē, 22. jūnijā no plkst. 14:00 līdz
nākamās dienas saullēktam uz „Zāļu un pirts dienu Jeberlejā”.
Detalizētākai informācijai par pasākumu norisi skatīties
www.smiltene.lv mājas lapā pieejamā pasākumu kalendārā.
Anda Avota,
Brantu un Smiltenes pagastu kultūras darba organizatore
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