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Smiltenē atklās brīvdabas pasākumu sezonu
25. maijā Jāņukalna estrādē,
kā ik gadu, tiks ieskandināta Vasaras sezona Smiltenē. Gaidāms
deju lielkoncerts ar grupas „Iļģi”
piedalīšanos, kā arī pirmā šīs sezonas zaļumballe, kur par dejām
gādās brāļi Auzāni.
Pulksten 19:00 gaidāms dalībnieku gājiens no Smiltenes pilsētas
KC pagalma uz Jāņukalna estrādi.
„Es stāvu stiebra zaļā kātā, man tikai ziedēšana prātā!” – šāds moto
dots deju lielkoncertam, kurā piedalīsies Smiltenes novada un viesu
deju kolektīvi, bet par muzikālo noformējumu rūpēsies grupa „Iļģi”.
Koncertā piedalīsies:
Smiltenes pilsētas KC vidējās
paaudzes deju kolektīvs „Ieviņa”,
vadītājs Reinis Rešetins;
Palsmanes kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Cīrulis”, vadītāja Aija Zeibote;
Variņu tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Varis”, vadītāja Laila Legzdiņa;
Smiltenes tehnikuma jauniešu
deju kolektīvs „Amatnieki”, vadītāja Anda Kalniņa;
Blomes kultūras nama jauniešu
deju kolektīvs „Atspēriens”, vadītāja Evita Kaķīte-Brasa;
Smiltenes pilsētas KC jauniešu deju kolektīvs „Buki”, vadītāja
Ieva Arnolde;
Smiltenes BJIIC bērnu deju
kolektīvs „Buciņi”, vadītāja Ieva
Arnolde;
Burtnieku novada jauniešu
deju kolektīvs „Sadancis”, vadītāja Ieva Adāviča;
Valkas novada jauniešu inte-

Palsmanē izveidots
rododendru parks
5. maijā, pateicoties gan esošo, gan bijušo palsmaniešu atbalstam, pie Palsmanes centra mežā ir
izveidots rododendru parks, kur
sastādīti 40 rododendru stādi.
Šajā pavasarī deputāts Jānis
Pērle izteica ierosinājumu padarīt
skaistāku Palsmani, izveidojot rododendru stādījumus mežiņā pie bērnudārza. Šis aicinājums guva lielu
atbalstu. Prieks par visiem atsaucīgajiem iedzīvotājiem, kuri gan ziedoja, gan arī čakli piedalījās romantiska rododendru parka veidošanā
Palsmanes centrā. Kopīgi saziedojām gandrīz 700 EUR. Par šo naudu
iegādājāmies 16 šķirņu rododendru
stādus. Gaidīsim kopā šo brīdi, kad
parks saplauks krāšņos ziedos!
Organizatoru vārdā
Tigna Podniece

rešu centra „Mice” deju kolektīvs
„Vendīgs”, vadītāja Vineta Skutāne;
Kārķu tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Medneši”,
vadītāja Ineta Zute;
Valkas pagasta Saietu nama
„Lugažu muiža” vidējās paaudzes
deju kolektīvs „Spriņģi”;
Kārķu tautas nama senioru deju
kolektīvs „Lustiņdancis”, vadītāja
Evija Strazda.
Ieeja koncertā par ziedojumiem labdarības akcijai „Balta,
balta mana sirds”.
Pulksten 22:00 sāksies jaunās
Vasaras sezonas pirmā zaļumballe.
Tajā par dejām un labu noskaņojumu rūpēsies atraktīvie un sirsnīgie
brāļi Auzāni.
Ieeja uz balli –5,00 EUR.
Brīvdabas pasākumu sezona
Smiltenē turpināsies ar labdarības
akcijas „Balta, balta mana sirds”
noslēgumu 1. jūnijā bērnu rotaļu
laukumā, Gaujas ielā 1. Nedaudz
vēlāk – 16. jūnijā – Jāņukalnā būs
skatāma izrāde „Skroderdienas
Silmačos” Intara Rešetina režijā.
Kā ik gadu, Līgo nakti aicināsim
aizvadīt zaļumballē, Jāņukalna estrādē, kopā ar grupu „Lauku muzikanti”. Informācijai par Vasaras
sezonas pasākumiem iespējams
sekot līdzi interneta vietnē www.
smiltene.lv.
Madara Mūrniece,
Smiltenes pilsētas KC
mākslinieciskā vadītāja

25. maijā Eiropas Parlamenta vēlēšanas –
aicinām iedzīvotājus būt aktīviem
Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanas Latvijā notiks sestdien, 2019.
gada 25. maijā. EP vēlēšanās Latvija ir viens vēlēšanu apgabals, no
kura EP jāievēl astoņi deputāti.
Eiropas Parlaments ir Eiropas
Savienības (ES) likumdevējs. Tāpat kā jebkurās vēlēšanās, arī balsošana Eiropas vēlēšanās nozīmē
izdarīt savu izvēli, kādu nākotni
sev vēlaties. Aicinām iedzīvotājus
būt aktīviem un izdarīt savu izvēli,
kuri no deputātiem pārstāvēs Latvijas intereses Eiropā.
Vēlēšanu tiesības
Tiesības piedalīties EP vēlēšanās ir Latvijas pilsoņiem un citu ES
dalībvalstu pilsoņiem, kuri uzturas
mūsu valstī, ir reģistrēti Latvijas Iedzīvotāju reģistrā un Latvijas vēlētāju
reģistrā. Lai piedalītos vēlēšanās, vē-

lētājam vēlēšanu dienā jābūt vismaz
18 gadus vecam.
Vēlētāju reģistrs
Vēlētāju uzskaitei EP vēlēšanās
lieto iepriekš izveidotus vēlētāju sarakstus. Katrs vēlētājs ir reģistrēts
noteiktā iecirknī, kurā jābalso vēlēšanu dienā.
Ja esi starp tiem, kas nesaņēma
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) sūtīto drukāto paziņojumu par Eiropas Parlamenta vēlēšanām un nezini, kurā iecirknī jābalso,
tad savu iecirkni vari noskaidrot,
zvanot uz 67049999 Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldei.
Balsošanas iespējas
EP vēlēšanu likumā ir paredzētas
vairākas iespējas, kā vēlētāji var piedalīties EP vēlēšanās. Šīs iespējas ir:
- balsot savā vēlēšanu iecirknī

vēlēšanu dienā no pulksten 7:00
līdz 20:00, Smiltenes novada vēlēšanu iecirkņi:
 Smiltenes Nr. 887 – Smiltenes pilsētas kultūras centrs, Smiltene,
Gaujas iela 1;
 Smiltenes Nr. 888 – Smiltenes
sporta skola, Smiltene, Gaujas
iela 2;
 Bilska Nr. 890 – Pašvaldības
māja, Bilskas pagasts, Smiltenes
novads;
 Bilska Nr. 891 – Birzuļu tautas
nams, Mēri, Bilskas pagasts,
Smiltenes novads;
 Blome Nr. 892 – Blomes pamatskola, Cēsu iela 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads;
 Branti Nr. 893 – SIA „Vidzemīte”
administratīvā ēka, Rīgas iela 71,
turpinājums 3. lpp.
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Smiltenes novada domes lēmumi
Š.g. 24. aprīlī notika kārtējā
domes sēde, kurā tika pieņemti 74
lēmumi, tai skaitā:
1. Par nekustamā īpašuma „Zarvāļapses”, Blomes pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanu .
2. Mainīt adresi „Mežloki”,
Launkalnes pagasts, Smiltenes novads uz „Meža Mežvijas”, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads.
3. Mainīt nekustamajam īpašumam „Mežvijas”, Launkalnes
pagastā, kadastra numurs 9470 003
0443, nosaukumu uz „Meža Mežvijas”, Launkalnes pagasts, Smiltenes
novads.
4. Mainīt adresi „Jaunšķipeles”,
Bilskas pagasts, Smiltenes novads
uz „Esteres”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads.
5. Mainīt nekustamajam īpašumam „Jaunšķipeles”, Bilskas pagastā, kadastra numurs 9444 007 0085,
nosaukumu uz „Esteres”, Bilskas
pagasts, Smiltenes novads.
6. Piešķirt adresi zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 9470 010
0119 un uz tās esošajai ēkai – „Lejas Liedulieši”, Launkalnes pagasts,
Smiltenes novads.
7. Piešķirt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9480
006 0220 un uz tās esošajai ēkai –
„Vārpa 1”, Kalnamuiža, Smiltenes
pagasts, Smiltenes novads.
8. Piešķirt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9480
006 0233 un uz tās esošajai ēkai –
„Vārpa 20, Kalnamuiža, Smiltenes
pagasts, Smiltenes novads.
9. Piešķirt adresi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9480
006 0245 un uz tās esošajai ēkai –
„Vārpa 35”, Kalnamuiža, Smiltenes
pagasts, Smiltenes novads.
10. Pārtraukt nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu R.D. par
zemes vienības Mežoles iela 10,
Smiltenē daļu 48 m2 platībā un par
garāžas ēku ar kadastra apzīmējumu
9415 005 0512 008.
11. Slēgt lauku apvidus zemes
nomas līgumu ar Andri Janavu par
nekustamā īpašuma „Dispečeri”,
Blomes pagastā, zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 9446 004
0070 1,4718 ha platībā.
12. Iznomāt D.P. zemes vienību „Lejas Liedulieši”, Launkalnes
pagastā, kadastra apzīmējums 9470
010 0119, 0.46 ha platībā lauksaimnieciskai izmantošanai līdz 2029.
gada 31. decembrim.
13. Iznomāt V.J. zemes vienības
„Pašvaldības zemes gabals Nr. 3”,
Launkalnes pagastā, kadastra apzīmējums 9470 010 0184, daļu 168
m2 platībā mazdārziņam līdz 2023.
gada 31. decembrim.
14. Iznomāt L.B. zemes vienības „Pašvaldības zemes gabals Nr.
4”, Launkalnes pagastā, kadastra
apzīmējums 9470 010 0099, daļu
636 m2 platībā mazdārziņam līdz
2023. gada 31. decembrim.
15. Pārtraukt G.B. zemes nomas
līgumu Nr. 142 par zemes vienības
„Salmiņi”, Palsmanes pagastā, kadastra apzīmējums 9474 004 0269,
iznomāšanu 1,0 ha platībā.
16. Apstiprināt zemes ierīcības projektu „Kalnaūdrupi”, Variņu
pagasts, Smiltenes novads, zemes
vienības kadastra apzīmējums 9490

006 0002.
17. Apstiprināt zemes ierīcības
projektu Līkuma iela 1, Smiltene,
Smiltenes novads, zemes vienības
kadastra apzīmējums 9415 005
0721.
18. Apstiprināt zemes ierīcības
projektu „Abulkrasti”, Smiltenes
pagasts, Smiltenes novads, zemes
vienības kadastra apzīmējums 9480
003 0164.
19. Apstiprināt zemes ierīcības
projektu „Kalna Kliesmetes”, Blomes pagasts, Smiltenes novads, zemes vienības kadastra apzīmējums
9446 006 0149.
20. Apstiprināt zemes ierīcības projektu „Purvmaļi”, Smiltenes
pagasts, Smiltenes novads, zemes
vienības kadastra apzīmējums 9480
003 0323.
21. Apstiprināt zemes ierīcības
projektu „Lejasbrūži”, Grundzāles
pagasts, Smiltenes novads, zemes
vienības kadastra apzīmējums 9458
008 0017.
22. Jaunizveidojamam ēku
(būvju) īpašumam, kas sastāv no
garāžas ēkas un atrodas uz zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu
9480 006 0233, piešķirt nosaukumu „Vārpa 20”, Smiltenes pagasts,
Smiltenes novads.
23. Jaunizveidojamam ēku
(būvju) īpašumam, kas sastāv no
garāžas ēkas ar kadastra apzīmējumu 94150070823003, un atrodas uz
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9415007 0823, piešķirt nosaukumu Celtnieku iela 4 k-3, Smiltene,
Smiltenes novads.
24. Jaunizveidojamam ēku
(būvju) īpašumam, kas sastāv no angāra tehnikas glabāšanai un atrodas
uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9490 003 0137, piešķirt nosaukumu un adresi Līvānu iela 7A,
Variņi, Variņu pagasts, Smiltenes
novads.
25. Variņu pagasta nekustamā
īpašuma „Ziemeļi 2”, kadastra numurs 9490 007 0069, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9490
007 0070 1,3 ha platībā saglabāt
nosaukumu „Ziemeļi 2”, Variņu pagasts, Smiltenes novads.
26. No Variņu pagasta nekustamā īpašuma „Ziemeļi 2”, kadastra
numurs 9490 007 0069, atdalāmajai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9490 007 0069 0,7 ha platībā
mainīt nosaukumu no „Ziemeļi 2”,
Variņu pagasts uz „Lauku Ziemeļi”,
Variņu pagasts, Smiltenes novads.
27. No Variņu pagasta nekustamā īpašuma „Ziemeļi 2”, kadastra
numurs 9490 007 0069, atdalāmajai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9490 007 0068 7,4 ha platībā
mainīt nosaukumu no „Ziemeļi 2”,
Variņu pagasts uz „Meža Ziemeļi”,
Variņu pagasts, Smiltenes novads.
28. Variņu pagasta nekustamā
īpašuma Krasta iela 4, kadastra numurs 9490 003 0230, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 9490
003 0230 0,8 ha un 9490 003 0231
0,8 ha platībā saglabāt nosaukumu
Krasta iela 4, Variņu pagasts, Smiltenes novads.
29. No Variņu pagasta nekustamā īpašuma Krasta iela 4, kadastra
numurs 9490 003 0230, atdalāmajām zemes vienībām ar kadastra

apzīmējumu 9490 003 0233 12,5
ha un 9490 007 0071 5,5 ha platībā
mainīt nosaukumu no Krasta iela 4,
Variņu pagasts uz „Līdakas”, Variņu
pagasts, Smiltenes novads.
30. No Variņu pagasta nekustamā īpašuma Krasta iela 4, kadastra
numurs 9490 003 0230, atdalāmajām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 9490 003 0232 3,0 ha un
9490 003 0234 7,8 ha platībā mainīt
nosaukumu no Krasta iela 4, Variņu
pagasts uz „Mežmači”, Variņu pagasts, Smiltenes novads.
31. No Variņu pagasta nekustamā īpašuma Krasta iela 4, kadastra
numurs 9490 003 0230, atdalāmajām zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumu 9490 006 0055 5,1 ha
un 9490 006 0056 9,3 ha platībā
mainīt nosaukumu no Krasta iela 4,
Variņu pagasts uz „Upmači”, Variņu
pagasts, Smiltenes novads.
32. Precizēt Smiltenes novada
domes 2018. gada 27. decembra
lēmuma Nr. 708 (protokols Nr. 15,
1.§.8.1.) lemjošās daļas 2.1. apakšpunktu punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„2.1. zemes vienībai (projektā
apzīmēta ar Nr.1, kadastra apzīmējums 9490 002 0157), kas projektēta
4,5 ha platībā, saglabāt nosaukumu
„Zaļotnes”, Variņu pagasts, Smiltenes novads. Zemes vienībai 4,5 ha
platībā noteikt nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi: zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība (kods 0101)”.
33. Zemes vienībā „Baļķēni”,
kadastra apzīmējums 9470 003
0417, izveidot divas zemes vienības
daļas:
1) zemes vienības daļai ar platību 5,39 ha saglabāt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve
(kods 1001);
2) zemes vienības daļai ar platību 0,605 ha saglabāt esošo nekustamo īpašumu lietošanas mērķi –
rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu
apbūve (kods 1001).
34. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem A.V.
35. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem A.L.
36. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.
37. Pieņemt zināšanai SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca”
(reģ. Nr. 40003189328) 2018. gada
pārskatu ar šādiem rādītājiem:
• Bilances kopsumma
1 177 663,00 euro;
• Pārskata gada zaudējumi
30 746,00 euro.
38. Kapitāla daļu turētāja pārstāvim dalībnieku sapulcē balsot
par SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes
slimnīca“ (vienotās reģistrācijas Nr.
40003189328) Vidējas darbības termiņa stratēģijas 2019. – 2021. gadam apstiprināšanu.
39. Pieņemt zināšanai SIA
„Smiltenes NKUP” 2018. gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
• Bilances kopsumma 11 237 509
euro;
• Pārskata gada peļņa pēc nodokļiem 105 330 euro.
• 40. No pašvaldības kapitālsabiedrības – SIA „Smiltenes
NKUP” 2018. gada peļņas

105330 euro apmērā, dalībniekam izmaksājamo kapitālsabiedrības peļņas daļu noteikt
10% apmērā.
• SIA „Smiltenes NKUP” kapitālsabiedrības dalībniekam no
kapitālsabiedrības 2018. gada
peļņas dividendēs izmaksāt 10
533,00 euro, ieskaitot to Smiltenes novada domes budžetā ne
vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā
no šī lēmuma pieņemšanas dienas.
• Smiltenes novada domei kā SIA
„Smiltenes NKUP” kapitāla
daļu turētājai, nodrošināt, ka atlikusī peļņas daļa 94797 euro no
SIA „Smiltenes NKUP” 2018.
gada peļņas tiek novirzīti SIA
„Smiltenes NKUP” projekta
„Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Smiltenē
3. kārta” īstenošanai.
40. Kapitāla daļu turētāja pārstāvim dalībnieku sapulcē balsot par
SIA „Smiltenes NKUP“ (vienotās
reģistrācijas Nr. 43903000435) vidējas darbības stratēģijas 2019. –
2021. gadam apstiprināšanu.
41. Pieņemt zināšanai SIA „Līvena aptieka” 2018. gada pārskatu
ar šādiem rādītājiem:
• Bilances kopsumma 147 314
euro;
• Pārskata gada peļņa pēc nodokļiem 941,00 euro.
• Pašvaldības kapitālsabiedrības
– SIA „Līvena aptieka” 2018.
gada peļņu 941,00 euro apmērā
izmaksāt kā dividendes tās dalībniekam, ieskaitot to dalībnieka – Smiltenes novada domes,
pamatbudžeta kontā ne vēlāk kā
6 (sešu) mēnešu laikā no kārtējās dalībnieku sapulces lēmuma
par peļņas sadali pieņemšanas
dienas.
42. Kapitāla daļu turētāja pārstāvim dalībnieku sapulcē balsot par
SIA „Līvena aptieka” (vienotās reģ.
Nr. 44103018609) Vidēja darbības
termiņa stratēģijas 2019. – 2021. gadam apstiprināšanu.
43. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības 2018. gada pārskatu
(pielikumā):
• bilances kopsumma pārskata perioda beigās 46 415 242
euro;
• pārskata gada budžeta izpildes
rezultāts 70 949 euro.
44. Lai nodrošinātu projekta
„Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā” būvprojektu finansēšanu, ņemt aizņēmumu līdz 136 730 euro apmērā no
Latvijas Republikas Valsts kases.
45. Lai nodrošinātu ERAF projekta (Nr. 3.3.1.0/17/I/034) „Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana
Smiltenes pilsētā” finansēšanu ņemt
aizņēmumu līdz 1 381 144 euro apmērā no Latvijas Republikas Valsts
kases.
46. Lai nodrošinātu ERAF projekta (Nr. 8.1.2.0/17/I/034) „Mācību
vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā” finansēšanu, ņemt aizņēmumu līdz 5 434 650 euro apmērā no
Latvijas Republikas Valsts kases.
47. Lai nodrošinātu ERAF projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/025 „Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju

revitalizācija, II kārta” finansēšanu
ņemt aizņēmumu līdz 1 205 428
euro apmērā no Latvijas Republikas
Valsts kases.
48. Apstiprināt aktualizēto Smiltenes novada attīstības programmas
2012. – 2018. gadam Rīcības plānu
un Investīciju plānu.
49. Sagatavot un iesniegt Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta
dienestam projektu „Smiltenes novada Variņu un Launkalnes pagastu
meža īpašumu ilgtspējīga apsaimniekošana” projektu konkursam pasākuma „Ieguldījumi meža platību
paplašināšanā un meža dzīvotspējas
uzlabošanā” apakšpasākumā „Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības
un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai” par kopējo summu 5744 EUR.
50. Sagatavot un iesniegt biedrībai „Abulas lauku partnerība” projektu „Ielu apgaismojuma izbūve
Blomē” projektu konkursam SVVA
stratēģijas M2 „Atbalstīt sabiedrības
iesaistīšanos vietējā dabas, pilsoniskās sabiedrības un kultūras kapitāla
stratēģiskas un ilgtspējīgas attīstības
iniciatīvās” aktivitātē 2.1 „Vietējās
teritorijas sakārtošana pieejamībai,
kvalitātei un sasniedzamībai” par
kopējo summu 36 697,35 euro.
51. Piedalīties projekta „Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska
jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu
projektos” sagatavošanā un īstenošanā kā sadarbības partnerim, ja
Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūra 2019. gadam apstiprinās
projektu „Atbalsts darba ar jaunatni
sistēmas izveidei un attīstībai vietējā
līmenī” par kopējo summu 4600,00
euro un to 100 procentu apmērā finansē no projekta PuMPuRS budžeta līdzekļiem.
52. Ievēlēt projekta „Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska
jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu
projektos” komisiju.
53. Iznomāt biedrībai „GaisMa
tunelī”, reģ. Nr. 40008178208, uz
10 gadiem pašvaldības nekustamo
mantu – telpas Nr.1 daļu 2 m2 platībā, kas atrodas pašvaldībai piederošā nekustamajā īpašumā Blomes pamatskolas ēkā Cēsu ielā 13, Blomē,
Smiltenes novadā (kadastra numurs
9446-006-0263-001), nomas maksu
mēnesī nosakot 1,83 euro bez pievienotās vērtības nodokļa.
54. Iznomāt biedrībai „Vilkmuiža 2011”, reģ.nr. 40008178227,
zemes vienības daļu adresē „Bilskas pamatskola”, Bilskas pagasts,
Smiltenes novads, kadastra nr.
94440040312, 200 m2 platībā līdz
2026. gada 1. majam, ar mērķi biedrības projekta realizācijai, nomas
maksu nosakot 28,00 euro gadā bez
PVN.
55. Par aizstājēja deleģēšanu.
56. Iecelt par Smiltenes novada
domes Administratīvās komisijas
locekli Jāni Leiti.
57. Atbrīvot no Smiltenes novada domes Publisku izklaides un
svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas locekli Aigaru
Veldri.
58. Iecelt domes priekšsēdētāja
vietnieku Kārli Lapiņu par Smiltenes novada domes Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu
izskatīšanas komisijas locekli.
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2019. gada 17. maijs
59. Izslēgt Aigaru Veldri no
darba grupas Smiltenes novada kultūras un sporta jomas izvērtēšanai ar
mērķi efektīvākas pārvaldības struktūras izveidošanai sastāva.
60. Piešķirt biedrībai „Latvijas
Nedzirdīgo sporta federācija”, reģ.
Nr. 40008022970, līdzfinansējumu
A.O. dalībai Baltijas Nedzirdīgo
vieglatlētikas sacensībās 2019. gada
maijā Lietuvā 77,00 euro apmērā.
61. Par izmaiņām Smiltenes novada domes administrācijas amatu
vienību sarakstā.
62. Atzīt par nenotikušu pašvaldības kustamās mantas – pasažieru autobusa Ford Transit, valsts
reģistrācijas numura zīme HH 9249
(turpmāk arī – transportlīdzeklis),
2019. gada 21. marta izsoli. Atkārtoti nodot atsavināšanai Smiltenes
novada domes īpašumā un uzskaitē
esošo kustamo mantu – pasažieru

autobusu Ford Transit, valsts reģistrācijas numura zīme HH 9249, pirmā reģistrācija 2009. gads. Apstiprināt transportlīdzekļa sākumcenu
4800,00 euro, ieskaitot PVN.
63. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības kustamās mantas –
sniega mašīnas (retraka) Prinoth All,
pirmā reģistrācija 1984. gads, 2019.
gada 21. marta izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem izsolē augstāko cenu
2050,00 euro, ieskaitot pievienotās
vērtības nodokli, nosolīja SIA „GG
Fabrika, reģ. Nr. 42403027570.
64. Pagarināt ar V.A. 2018.
gada 20. aprīlī noslēgtā īres līguma
termiņu dzīvojamās telpas ar adresi
„Amatnieki”, dzīv. 6, Palsmanes pagastā, Smiltenes novadā, termiņu uz
1 (vienu) gadu, ar tiesībām īres līgumu pagarināt uz nākamo termiņu.
65. Pagarināt ar K.P. 2017.
gada 1. martā noslēgtā īres līguma

termiņu dzīvojamās telpas ar adresi
„Amatnieki”, dzīv. 9, Palsmanes pagastā, Smiltenes novads, termiņu uz
1 (vienu) gadu ar tiesībām īres līgumu pagarināt uz nākamo termiņu.
66. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 8/19 „Licencētās makšķerēšanas nolikums Brutuļu dzirnavezerā”.
67. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 9/19 „Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības 2009. gada
20. jūlija saistošos noteikumos Nr.
1/09 „Smiltenes novada pašvaldības
Nolikums”” projektu.
68. Par grozījumiem Smiltenes
novada pašvaldības 2014. gada 24.
oktobra noteikumos Nr. 3/14 „Par
vienotu atlīdzības sistēmu Smiltenes novada pašvaldības budžeta
iestādēs”
69. Slēgt deleģēšanas līgumu
ar SIA „Smiltenes NKUP” (vieno-

tais reģistrācijas Nr. 43903000435),
par likuma „Par pašvaldībām” 15.
panta pirmās daļas 1. un 2. punktos noteikto pašvaldības autonomo
funkciju – organizēt iedzīvotājiem
komunālos pakalpojumus un gādāt
par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību,
tajā skaitā ielu, ceļu un laukumu uzturēšanu, parku, skvēru un zaļo zonu
ierīkošanu un uzturēšanu, kapsētu
izveidošanu un uzturēšanu – izrietošu pārvaldes uzdevumu veikšanu
Smiltenes novada Smiltenes pilsēta
administratīvajā teritorijā
70. Grozīt Smiltenes novada
domes 2012. gada 31. maija noteikumu „Kārtība, kādā Smiltenes novada pašvaldībā tiek izsniegtas atļaujas iebraukt un/vai novietot transporta līdzekli stāvēšanai teritorijās,
kur transporta līdzekļu iebraukšana,
apstāšanās un stāvēšana tiek ierobe-
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žota ar ceļa zīmēm” papildinot noteikumu 1. pielikumu ar 12. punktu
šādā redakcijā: „12. Smiltenē, Dārza
ielā 17 – Smiltenes novada vidusskolas teritorijā”.
71. Komandēt domes priekšsēdētāju Gintu Kukaini darba vizītē
uz Vejlē (Dānija) no 2019. gada 27.
līdz 28. aprīlim, lai piedalītos pirmajā forumā „Reemigrācija – vakances
un izaicinājumi”.
72. Par deputāta pienākumu pildīšanu bez atlīdzības.
73. Ievēlēt Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgās komitejas
sastāvā deputātu Dzintaru Zvaigzni.
74. Ievēlēt Finanšu un attīstības
jautājumu pastāvīgās komitejas sastāvā deputātu Dzintaru Zvaigzni.
Dina Kaupe,
Kancelejas nodaļas vadītāja

Talkoja viss Smiltenes novads!
Šogad 27. aprīlī un vairākas
nedēļas pirms gan mazi, gan lieli
novadnieki talkoja visā Smiltenes
novadā. Smiltenē „Lielās Talkas”
ietvaros talkojām Vecajā parkā, jo
parks ik gadu pulcina arvien vairāk
un vairāk apmeklētājus.
Turpinājām zāģēt, grābt lapas un
zarus Vecā parka centrālajā daļā un
apkārtnē, uzstādījām putnu būrīšus,
iestādījām cīrulīšus, zeltstarītes un
baltstarītes. Labos darbus paveicām
visā novadā – Bilskā turpināja labiekārtošanas darbus pie Bilskas ezera,
grundzālieši sakopa Aumeisteru centru. Smiltenes pagasta Līgo kalnā tika
uzstādīti soliņi un izveidota ugunskura vieta. Visos pagastos un pilsētā
tika vākti arī atkritumi. Īpaši gribas
pieminēt pasākumu „Zero Waste”
(bezatkritumu dzīvesveids), kas notika Launkalnes kultūras namā, kurā
lektors Edgars Felcis iepazīstināja
un lika aizdomāties par bezatkritumu
dzīvesveidu un atkritumu otro dzīvi.
Paldies pasākuma organizatoriem!
Paldies ikvienam talkas dalībniekam un atbalstītājam – SIA
„Vidzemes koki”, SIA „Smiltenes
NKUP”, „Klondaikas” kolektīvam,
Ilzei Briedei, Ērikai Trifanovai par
sīpolpuķēm, Andim Rozītim par putnu būriem, Ingai Zaļkalnei, skolām,
iestādēm un iedzīvotājiem, kas organizēja savas talkas daudzviet visā
novadā.
Ikviens no mums ir atbildīgs par
to, lai mēs dzīvotu tīrā un sakoptā
vidē. Esam atbildīgi paši, rādot labu
piemēru apkārtējiem!
Agija Kukaine,
Saimnieciskās darbības nodaļa un
talkas koordinatore
turpinājums no 1. lpp.
Brantu pagasts, Smiltenes novads;
 Grundzāle Nr. 896 – Grundzāles
pagasta kultūras nams, Tilta iela
5, Grundzāles pagasts, Smiltenes
novads
 Launkalne Nr. 899 – SIA „Smiltenes MRS” apspriežu zāle, Silvas
Lejas, Silva, Launkalnes pagasts,
Smiltenes novads;
 Launkalne Nr. 900 – Launkalnes
pagasta tautas nams, Pilskalni,
Launkalnes pagasts, Smiltenes
novads;
 Palsmane Nr. 901 – Palsmanes
kultūras nams, Palsmanes pa-

Lielajā talkā tradicionāli piedalās „Klondaikas" kolektīvs.

Lielās talkas dalībnieki Vecajā parkā.

Blomes pagasta iedzīvotāji sakopa Jeberlejas estrādes teritoriju.
gasts, Smiltenes novads;
 Smiltenes pagasts Nr. 904 –
Brantu un Smiltenes pagasta
pārvalde, Kalnamuiža 2 Smiltenes pagasts, Smiltenes novads;
 Variņi Nr. 907 – Variņu tautas
nams, Oktobra iela 13, Variņu
pagasts, Smiltenes novads.
- balsot iepriekš, kad iecirkņi
strādās dažas stundas dienā – 22.
maijā no 17:00 līdz 20:00, 23. maijā no 9:00 līdz 12:00, 24. maijā no
10:00 līdz 16:00;
- balsot savā atrašanās vietā,
ja veselības stāvokļa dēļ nav ie-

spējams nobalsot iecirknī, vēlētājs
ir slimnieku aprūpētājs vai atrodas
apcietinājumā ieslodzījuma vietā
vai īslaicīgās aizturēšanas vietā;
- balsot ārvalstīs pa pastu vai
vēlēšanu iecirknī ārvalstīs.
Savukārt tiem balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri dzīvo
kādā no ES dalībvalstīm, ir iespēja
izvēlēties – balsot par Latvijas EP
deputātu kandidātu sarakstiem vai
arī reģistrēties balsošanai mītnes
valstī un balsot par šīs valsts deputātu kandidātiem. Izvēloties balsot
mītnes zemē, vēlētājs zaudē tiesības attiecīgajās vēlēšanās balsot

Smiltenes vidusskolas audzēkņi sakopj Klievezera apkārtni.

„Zero Waste” pasākums Launkalnē.

Variņu pagastā no atkritumiem tiek attīrītas ceļmalas.
par Latvijas EP kandidātu sarakstiem un kandidātiem.
Lai piedalītos vēlēšanās, nepieciešams personu apliecinošs
dokuments – pase vai personas
apliecība.
Kandidātu saraksti
Ar vēlēšanām pieteiktajiem
kandidātu sarakstiem, programmām un ziņām par kandidātiem
iespējams iepazīties Centrālās vēlēšanu komisijas Eiropas Parlamenta vēlēšanu interneta vietnē https://
epv2019.cvk.lv. No 20. maija ar
kandidātu sarakstiem varēs iepazīties arī vēlēšanu iecirkņos.

Vēlēšanu rezultāti
EP vēlēšanās balsu skaitīšana
sāksies uzreiz pēc iecirkņu slēgšanas 25. maija vakarā, bet vēlēšanu
rezultātus EP vēlēšanās atļauts publicēt tikai svētdien, 26. maijā, kad
balsošana būs beigusies visās ES
dalībvalstīs, arī tajās, kur vēlēšanu
diena tradicionāli ir svētdiena.
Jautājumu gadījumā aicinām
sazināties ar Smiltenes novada vēlēšanas komisijas priekšsēdētaju
Auriku Zīveri, tālrunis 26603348.
Informācijas avots:
https://www.cvk.lv/
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Turpinās pieteikšanās
konkursam „Esi uzņēmējs
Smiltenes novadā!”
Projekta konkursa mērķis ir
sniegt atbalstu Smiltenes novada
uzņēmumu un fizisko personu projektiem, kas tiek realizēti Smiltenes
novadā un kuru rezultātā tiek radīti
jauni produkti un pakalpojumi, vai
tiek radītas jaunas darbavietas.
Projektu uzņēmējdarbības ideju
konkursā var piedalīties Smiltenes
novadā reģistrēta juridiska persona
vai fiziska persona, kas reģistrējusies kā saimnieciskās darbības
veicējs vai kas uzvaras gadījumā reģistrēsies kā saimnieciskās darbības
veicējs vai komersants.
Pašvaldība
līdzfinansējumu
piešķir līdz 80% no iesniegtās projektu izdevumu tāmes, ar nosacījumi, ka piešķirtais līdzfinansējuma
apjoms nepārsniedz 3000 EUR.
Kopējais pieejamais finansējums
12 000 EUR.
Projektu pieteikumi jāiesniedz atbilstoši konkursa nolikumā noteiktām prasībām (jāie-

sniedz aizpildīta pieteikumu veidlapa, izdevumu tāme, iesniedzēja
dzīves un darba apraksts – CV vai
cita nepieciešamā informācija pēc
nolikuma). Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa, izdevumu tāmes
veidlapa un cita informācija pieejama Smiltenes novada mājas lapā
www.smiltene.lv sadaļā „Projekti”.
Papildus informācija Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļā pa tālr. 64707571 vai
sūtot jautājumus uz e-pastu dome@
smiltene.lv.
Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2019. gada 31. maijam
plkst. 16.00, Smiltenes novada domes klientu apkalpošanas centrā
(adrese: Dārza ielā 3, Smiltenē,
Smiltenes novadā, LV-4729) personīgi vai pa pastu (pasta zīmogs
31. maijs).
Smiltenes novada domes
Attīstības un plānošanas nodaļa

SIA „Sarkanā Krusta
Smiltenes slimnīca”
informācija
SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” informē, ka no š.g.
20. maija tiek mainīts ambulatoras
nodaļas (poliklīnikas) darba laiks:
pirmdienās, otrdienās, trešdienās,
piektdienās no plkst. 8:00 līdz
16:30, bet ceturtdienās no plkst.
8:00 līdz 19:00.
Informējam par speciālistu
(kuri pieņem konkrētos datumos)
pieņemšanas laikiem 2019. gada
maijā un jūnijā:
 Ārsti – ķirurgi Baiba
Gabrāne un Ruslans Kovaļenko
pieņems katra mēneša ceturtdienās no pulksten 16:00 līdz 19:00
(pēc pieraksta);
 Masieris Pēteris Kokarēvičs pieņem pirmdienās un
trešdienās no pulksten 08:00 līdz
12:30 (pēc pieraksta) un otrdienās
no pulksten 13:00 līdz 15:30 (pēc
pieraksta);
 Par fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārstes – Intas Kezikas pieņemšanas datumiem interesēties reģistratūrā;
 Dzirdes aparātu speciāliste, audiologs Zoja Naudžāne (tel.
26018483) pieņems katra mēneša pēdējā piektdienā no pulksten
10:30 līdz 13:00.

Papildus poliklīnikā vēl pieņem: ķirurgs, traumatologs – ortopēds, urologs, ginekologs, psihiatrs,
radiologs – diagnosts, USG ārsts,
otolaringologs, internists, acu ārsts,
arodslimību ārsts, neirologs, onkologs – ķīmijterapeits, zobu tehniskā
laboratorija, kardiologs, endokrinologs, EHO kardiosonogrāfs, bērnu
alergologs, NMS laboratorija.
Pie speciālistiem ir iespēja
pieteikties, zvanot uz reģistratūru
– 64772534 vai rakstot uz e-pastu
– registratura@smiltenesslimnica.
lv (obligāti norādāmā informācija –
vārds, uzvārds, personas kods, telefona numurs).
SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes
slimnīca” teritorijā maijā un jūnijā
būs pieejams izbraukumu mamogrāfs:
 29. maijā MFD Veselības grupas mobilā diagnostika
no pulksten 10:.00 līdz 17:00 pēc
iepriekšēja pieraksta pa tālr. +371
25431313;
 12. un 13. jūnijā Veselības centra 4 mobilais mamogrāfs
pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot uz
tālr. +371 27866655.
SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes
slimnīca” administrācija

2019. gada 17. maijs

Lietotu apavu vākšanas akcija
„Pazole”
Līdz 31. maijam notiek SIA
„ZAAO” (ZAAO) organizēta lietošanai derīgu apavu vākšanas akcija
„Pazole”, kuras laikā, nogādājot uz
EKO laukumiem vismaz 1 apavu
pāri, ir iespēja piedalīties balvu izlozē.
„Pazole” – skaidrojums šim
vārdam ir otrā zole, ko piestiprina
zem pamatzoles. Par pazoli ir akcijas stāsts. Akcijā, kura tiek rīkota
jau otro reizi, tiek vākti apavi, kuri
ir lietoti, kuriem var būt arī nelieli
salabojami defekti – jāmaina papēži, zole, rāvējslēdzējs, jāiever jaunas
šņores. Apavi, kuriem nepieciešams
neliels remonts, pēc to salabošanas,
iegūs otru dzīvi pie valkātājiem
jaunattīstības valstīs. Lai apavi būtu
lietošanai derīgi, tiem jābūt arī sausiem, tīriem, nesapelējušiem un pa
pāriem, neder gumijas zābaki.
Akcijas dalībnieku vidū tiks
izlozēta dāvanu karte tandēma lidojumam ar zipline „Zērglis”, dāvanu
karte lidojumam „Aerodium” vēja

tunelī, dāvanu karte „Bungee” lēcienam ar gumiju, kā arī 20 apavu kopšanas līdzekļu komplekti no apavu
veikala „100 jūdzes”.
Smiltenes EKO laukuma (adrese: Limbažu iela 8, Smiltene) darba

laiks – pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās, piektdienās no plkst. 10:00
līdz 19:00, sestdienās – 12:00 –
16.00, trešdienās, svētdienās – slēgts.
Vairāk par akciju uzņēmuma mājas
lapā www.zaao.lv.

Aicina pieteikties uz lekciju kursu
„Grezno un smalko audumu attīstība
un izgatavošana Vidzemes muižās un
mājsaimniecībās"
15. jūnijā Smiltenes novada muzejā, Mēru muižā, Bilskas pagastā
notiks lekciju kurss, kurā būs iespējams piedalīties lekcijās ar meistarklasi. Šis lekciju kurss būs ievads izstādei "Ziedi krāsā un kompozīcijās
smalkos un greznos izstrādājumos",
kas norisināsies nākamajā gadā.
Programma:
- Lekcija par smalko un grezno
audumu aušanas vēsturi Vidzemē.
Pasniedzēja Anete Karlsone;
- Lekcija par smalko un grezno
audumu aušanas tehnisko risinājumu iespējām un materiālu izvēli
mūsdienās. Pasniedzējs Māris Maniņš;
- Lekcija par materiālu saderību
un kompozīciju lietišķajā mākslā.
Pasniedzēja Dagmāra Prīberga.
- Iepazīšanās ar izstādi „Putni
krāsā un kompozīcijā", uzklausot
Dagmāras Prībergas komentārus.
Pieteikumu kursam sūtīt uz epastu tlms.smiltene@gmail.com ar
norādi „Dalība dekoratīvo audumu
lekcijās”. Jautājumu gadījumā lūdzu zvanīt uz tālruni 25455507 Lienei Strazdiņai.
Lekciju kurss norisināsies pro-

jekta „Dekoratīvo audumu aušanas
tradīcijas nostiprināšana" aktivitāšu
ietvaros ar Vidzemes plānošanas reģiona un Valsts kultūrkapitāla fonda
atbalstu „Vidzemes kultūras prog-

rammas” ietvaros. Projekta mērķis ir
saglabāt Vidzemes novadam raksturīgas vērtības un tradīcijas. Projekta
kopējās izmaksas ir 435,00 EUR.

Zivju fonds apstiprinājis projektu
Zivju fonda padome
2019. gada 26. marta sēdē
pieņēma lēmumu apstiprināt Smiltenes novada domes iesniegto projektu par
zivju resursu pavairošanu
Smiltenes novada ezeros.
Projekta „Zivju resursu
pavairošana Smiltenes novada ezeros 2019. gadā” mērķis ir
palielināt un atjaunot zivju resursus
Smiltenes novada ezeros un radīt

pamatu licencētās makšķerēšanas ieviešanai un pilnveidot
aktīvā tūrisma attīstību. Projekta aktivitātes paredz palielināt un atjaunot zivju resursus Blomes dzirnavezerā ar
400 līdaku mazuļiem, Tepera
ūdenskrātuvē ar 900 zandartu
mazuļiem un Bilskas ezerā ar
800 zandartiem.
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 822,80 EUR. Zivju fonda

finansējums ir 654,15 EUR un pašvaldības līdzfinansējums ir 168,65
EUR. Projektu plānots īstenot līdz
2019. gada oktobrim.
Par citiem ar Zivju fonda atbalstu realizētajiem projektiem var
izlasīt Smiltenes novada mājas lapā
www.smiltene.lv, sadaļā „Projekti”.
Zelma Mičule,
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja
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Biedrības „Abulas lauku
partnerība” informācija
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienesta

Biedrība „Abulas lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7. kārtu Lauku attīstības programmas
2014. – 2020. gadam pasākuma 19.2 „Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās SVVA Stratēģijas ieviešanai.
Termiņš, kad tiks
12.05.2019. līdz 12.06.2019.
uzsākta projektu
iesnieguma pieņemšana
7. kārtā pieejamais
236 835,39 EUR
publiskais finansējums
Projektu īstenošanas
No LAD lēmuma pieņemšanas par projekta
termiņš
iesnieguma apstiprināšanu:
1) ja tiek veikta būvniecība vai teritorijas
labiekārtošana – 2 gadi
2) ja projektu īsteno aktivitātē „Vietas
potenciāla attīstība” paredzot projektā
attiecināmo izmaksu pozīciju „Ar
projektu saistītā personāla atalgojuma un
darbības nodrošināšana” izmaksas, kuras
nepārsniedz 15% no projekta kopējām
attiecināmām izmaksām – 2 gadi
3) pārējiem projektiem – 1 gads
Iepazīties ar Sabiedrības Biedrība „Abulas lauku partnerība” birojā
virzītu vietējās attīstības Cēsu iela 9, Blomes pagasts, Smiltenes
stratēģiju un projektu
novads, LV 4707, www.lad.gov.lv;
vērtēšanas metodiku
www.abulas.lv
Iesniegt projektu
Lauku atbalsta dienesta ( LAD) Elektroniskās
iesniegumus
pieteikšanās sistēmā (EPS)
Kontaktinformācija
Administratīvā vadītāja: Svetlana Rozīte
Tel.: 28368431, e-pasts: abulas_lp@inbox.lv
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks šados Lauku attīstības
programmas 2014. – 2020. gadam pasākumos:
M1 – Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai, it sevišķi lauku
tūrisma nozarē.
Rīcība 1.1. Uzņēmējdarbības attīstība un nodarbinātības veicināšana.
Viena projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa 50 000,00 EUR, kopējais atbalsts rīcībai 161 835,39 EUR.
1.2. Lauksaimniecības produktu pārstrādes veicināšana. Viena projekta
maksimālā attiecināmo izmaksu summa 30 000,00 EUR, kopējais atbalsts
rīcībai 30 000,00 EUR
M2 – Atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos vietējā dabas, pilsoniskās
sabiedrības un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas attīstības
iniciatīvās.
Rīcība 2.6. Stratēģiskais projekts – Mēru muižas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana. Viena projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa
50 000,00 EUR, kopējais atbalsts rīcībai 45 000,00 EUR.

Aicinām iedzīvotājus piedalīties
projekta „Pasākumi vietējās
sabiedrības veselības veicināšanai
Smiltenes novadā” aktivitātēs
Nūjošanas nodarbības trenera
vadībā
Nūjošanas nodarbībās varēs apgūt nūjošanas tehniku trenera vadībā
un uzlabot vispārējo veselību. Nūjošanas process palīdz zaudēt lieko
svaru, samazina sāpes un saspringumu plecu un kakla zonā. Tā ir droša
fiziska aktivitāte ar minimālu ievainojumu risku un ļoti efektīva visiem
gadagājuma cilvēkiem, lai uzlabotu
kustību spēju.
Nodarbību laiki:
• Trešdienās – plkst. 19:00, pulcēšanās vieta pie Pilskalna sarga – Drandu ielas galā.
• Ceturtdienās – plkst. 19:00,
pulcēšanās vieta pie Tepera ezera āra trenažieriem.
Nodarbības ir bez maksas. Dalībniekiem tiek nodrošinātas nūjas,
tādēļ aicināti iepriekš pieteikties pie
Vinetas Veismanes, tāl.: 26525276.
Nodarbības turpināsies līdz oktobrim. Aicinām gan pieredzējušus nūjotājus, gan iesācējus!
Vingrošanas nodarbības bērniem
fizioterapeita vadībā
Nodarbību mērķis ir sekmēt
bērnu lokanību, veiklību, koordināciju un uzlabot fizisko izturību, apgūt vingrojumus, kas izmantojami
ikdienā savas veselības uzlabošanai
un mazinātu mazkustīgu dzīvesveidu. Mūsdienās bērniem ir ļoti mazkustīgs dzīvesveids un līdz ar to samazinās fiziskās aktivitātes. Kopā ar
neveselīgu uzturu tas rada liekā svara problēmas, kas bieži ir novērojamas bērniem Latvijā. Papildus jāmin
arī augšanas un attīstības traucējumi,
stājas problēmas, traucēta fiziskā un
garīgā attīstība. Informācija un pieteikšanās pēc iepriekšēja pieraksta
pie fizioterapeita Didža Lūkina, tālr.
22016482.

Radošās uztura meistardarbnīcas
novada ģimenēm
1. jūnijā plkst. 11.00 Smiltenē,
Bērnu rotaļu laukumā, pasākuma
„Balta, balta mana sirds” laikā, sadarbībā ar Smiltenes tehnikuma
skolotājiem un audzēkņiem, aicinām ģimenes ar bērniem piedalīties radošās uztura meistardarbnīcās „Ne vien gardi, bet arī veselīgi”.
Meistardarbnīcu laikā ģimenes iepazīs gastronomijas pasauli – pārtikas
produktus gan fiziski aptaustot un

Projekta „Grundzāles estrādei piegulošās teritorijas
labiekārtošana” ieguvums kultūrvides daudzveidības
veicināšanai
Lai sakārtotu estrādes apkārtnes
teritoriju, radot drošu, ērtu un funkcionālu vidi, kas ir pielāgota arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem, tika
veikta Grundzāles brīvdabas estrādes
teritorijas labiekārtošana.
Projekta Nr. 16-09-AL12A019.2201-000009 „Grundzāles estrādei piegulošās teritorijas labiekārtošana”, kas īstenots 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" rezultātā tika
uzstādīti stacionāri skatītāju soli, iekārtota bērnu rotaļu zona, ugunskura
vieta, uzstādītas šūpoles, velosipēdu
turētājs un atkritumu urnas, kā arī uzbūvēta atbalsta siena gājēju celiņam
un tualete, kas pielāgota cilvēkiem ar
kustību traucējumiem.
Projekta kopējās izmaksas ir

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienesta

34922,16 euro, no tām ELFLA fonda publiskais finansējums 27000,00
euro un 7922,16 euro ir pašvaldības
līdzfinansējums.
„Svētki Brīvības ielas 145. kilometrā”, kas notika 2018. gada jūnijā, bija pirmais vērienīgais kultūras
pasākums estrādē pēc visu labiekārtošanas darbu pabeigšanas. Pagājušā gada vasarā norisinājās arī divas
zaļumballes, tautisko deju kolektīvu
vadītāju vasaras skola un meistarklases, kā arī Grundzāles pamatskolas
mācību gada pirmās dienas svinīgais
sarīkojums notika Grundzāles estrādē, kas nostiprināja pārliecību, ka teritorija iekārtota veiksmīgi un atbilst
iecerei, lai uz pasākumiem var nākt
visu paaudžu cilvēki, īpaši padomājot
par vismazākajiem apmeklētājiem.
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Mazuļi laiku var pavadīt rotaļu un
atpūtas zonā, netraucējot pasākumu
apmeklētājus un māksliniekus, bet
vecāki vienlaikus var viņus pieskatīt
un vērot uz skatuves notiekošo.
Kopš estrādes būvniecības un
tās atklāšanas pasākuma 2013. gada
Smiltenes novada svētkos, tajā ir notikuši ap 30 dažādi kultūras pasākumi:
15 zaļumballes, Grundzāles VPDK
„Rieda” 25. gadu jubilejas koncerts,
Smiltenes Tautas teātra izrāde „Sievu
kari ar Belcebulu”, Viktora Zemgala
solokoncerts, vairāki Smiltenes novada 2. – 4. klašu kopkora koncerti,
Grundzāles amatierteātra „Cik jaudas!” izrāde „Mikumerdi”, vairāki
Grundzāles amatierkolektīvu koncerti, Lieldienu un vasaras Saulgriežu pasākumi ģimenēm.

Arī šovasar estrādes grīdu dancotāji dimdinās zaļumballēs, Grundzāles VPDK „Rieda” izdejos savu
30. gadu jubilejas koncertu, jau tradicionāli savas dziesmas izdziedās
Smiltenes novada 2. – 4. klašu kopkoris, kā arī Grundzāles estrādē skanēs Smiltenes novada 10. gadu jubilejas koncerts „Vieta, kur dzied”.
Būtisks ieguvums ir arī labiekārtotā tualete, to izmanto ne tikai kultūras pasākumu apmeklētāji, bet arī ikviens iedzīvotājs, kurš brīvo laiku pavada Palsas krastā, estrādes teritorijā,
dabas takā vai bērnu rotaļu laukumā.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku
attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē www.
ec.europa.eu.
Alda Zvejniece,
Grundzāles pagasta pārvaldes
vadītāja

izpētot, gan tos nogaršojot un salīdzinot. Meistardarbnīcā notiks praktiskas nodarbības, kopā gatavosim
veselīgas uzkodas un būs idejas dažādu našķu pagatavošanai.
Aicinām sekot līdzi informācijai par projekta pasākumiem mājaslapā www.smiltene.lv un bezmaksas
informatīvajā izdevumā „Smiltenes
Novada Domes Vēstis”.
Anita Šteinberga,
Sociālā darbiniece

Dzimtsarakstu
nodaļa informē
2019. gada aprīļa mēnesī
dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti
10 jaundzimušie un sastādīti 14
miršanas reģistri.
Aprīļa mēnesī dzimšanas
apliecības saņēma 7 meitenes un
3 zēni.
Nodaļā sastādīti 14 miršanas
reģistri. Miruši 3 vīrieši (vecumā no 79 līdz 89 gadiem) un 11
sievietes (vecumā no 60 līdz 98
gadiem). Miruši 4 – Smiltenes
pilsētas iedzīvotāji, pa 2 – Grundzāles un Launkalnes pagasta
iedzīvotāju un pa 1 – Brantu,
Palsmanes, Smiltenes, Variņu,
Vijciema pagasta un Sedas pilsētas iedzīvotājam.
Dace Ērģele,
Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja
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Turpinās būvdarbi projektā
„Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, II. kārta”
II. kārtas ietvaros
Tāpat 2019. gada maijā tiks
2018. gadā tika pabeigti
uzsākti darbi objektā „Kabūvdarbi objektos „Otžauči – Liepkalni” (Smiltekari – Zariņi” (Bilskas Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienesta nes pagasts), darbus veiks
pagasts),
„Ozolkalnu
SIA „Ķikuti 99”.
ceļš” (Brantu pagasts), „JaunbilsProjekta realizācija kļuva ieun darbi uzsākti objektā „Paltnieku
ka – Strēbeles” (Smiltenes pagasts),
spējama piesaistot Lauku atbalceļš” (Brantu pagasts), darbus veic
2019. gadā darbi turpinās objektā
sta dienesta finansējumu Eiropas
SIA „Ceļinieks 2010” un objektā
„Ķempes – Kamolkalns” (Variņu
Lauksaimniecības fonda lauku
„Smiltene – Stariņi” (Smiltenes papagasts), darbus veic SIA „8 CBR”
attīstībai Latvijas Lauku attīstības
gasts), darbus veic SIA „Ķikuti 99”.

programmas 2014. – 2020. gadam
pasākuma „Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Projekta mērķis ir
atbalstīt investīcijas publiskās ceļu
infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu
uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.
Projekta „Smiltenes novada

pašvaldības ceļu rekonstrukcija, II.
kārta” kopējās izmaksas ir 1 217
448,61 EUR, no kurām attiecināmās
izmaksas ir 1 151 538,53 EUR.
Projektu paredzēts realizēt līdz
2020. gada 30. janvārim.
Zelma Mičule,
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja

Uzsākti būvdarbi projektā
„Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, III. kārta”
Uzsākti būvdarbi prokalni” plānots uzsākt pēc
jekta „Smiltenes novada
tilta pār Vizlu pārbūves
pašvaldības ceļu rekonsdarbu pabeigšanas, darbus
trukcija, III. kārta” ietvaros. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienesta veiks SIA „RUBATE”.
Pašlaik pārbūves darbi ir
Projekta rezultātā ir
gada maijā darbus plānots uzsākt arī paredzēts rekonstruēt pašvaldības
uzsākti objektā „Žubes – Kaikas”,
objektā „Mežsargi – Abula pļavas”, autoceļus: „Mežsargi – Abula pļabūvdarbus veic SIA „8 CBR” un
kur būvdarbus veiks SIA „Ķikuti vas” (Blomes pag.) 1,75 km, „Sijāri
objektā „Rūpnieki – Palejas”, būv99”. Darbus objektā „Sijāri – Bērz- – Bērzkalni” (Grundzāles pag.) 1,26
darbus veic SIA „RUBATE”. Šā

km, „Rūpnieki – Palejas” (Palsmanes pag.) 3,42 km, „Žubes – Kaikas”
(Smiltenes pag.) 2,32 km.
Projekta mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku
teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.
Projekta „Smiltenes novada paš-

valdības ceļu rekonstrukcija, III.kārta” kopējās plānotās izmaksas ir 969
095,73 EUR, no kurām attiecināmās
izmaksas ir 495 078,43 EUR.
Projektu paredzēts realizēt līdz
2020. gada 25. oktobrim.
Zelma Mičule,
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja

Smiltenes novada strādājošām personām būs iespēja pilnveidot
profesionālo kompetenci
ESF
projektā
Nr.
8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros
personu pieteikšanās tiks atvērta 27. maijā, nevis 13. maijā, kā
sākotnēji plānoja Valsts izglītības
attīstības aģentūra (VIAA). Pieteikšanās uzsākšanas datums ir pārcelts,
jo 12. aprīlī, noslēdzoties izglītības
iestāžu pieteikumu iesniegšanai,
tika saņemt rekordliels piedāvājumu skaits – 93 piedāvājumi par 978
programmu īstenošanu 4. kārtā.
Projekta mērķis ir pilnveidot
nodarbināto personu profesionālo

kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību
darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba
produktivitātes pieaugumu.
Projekta ietvaros strādājošām
personām vecumā no 25 gadiem līdz
neierobežotam vecumam ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību būs iespēja gan kvalifikācijas celšana, gan arī
pārkvalifikācija. Mācību maksu 90%

apmērā sedz ES fondi un
valsts, 10% ir strādājošā
līdzmaksājums, nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.
Informējam, ka iepriekšējās – 3.
kārtas ietvaros strādājošas personas
vecumā no 25 gadiem izmantoja
iespēju mācībām, lai iegūtu jaunas
kompetences vai pārkvalificētos.
Smiltenē noritēja mācības ar izglītības programmām kā: E, C, CE
kategorijas tiesības, ēdināšanas un
tūrisma jomā, bet kā jaunums tika
piedāvāta iespēja apgūt šūšanu un

pārskatu sagatavošanu MS Excel
programmā. Informējam, ka trešajā
pieteikšanās kārtā mācībās ir apguvušas 28 Smiltenes novada strādājošās personas, bet kopā saņemti 46
pieteikumi.
Uzsākot īstenot projekta aktivitātes, tiks sniegta sīkāka informācija
gan par mācību jomām un izglītības
iestādēm, kurās varēs apgūt profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai arī pieaugušo neformālās izglītības programmas, gan
par iespējām pieteikties mācībām,
gan arī par citiem ar šo projektu saistītiem jautājumiem.

Iepazīties un atrast interesējošas mācībās no š.g. 27. maija var: tīmekļavietnē www.macibaspieaugusajiem.lv un www.viaa.gov.lv. Sazināties un saņemt palīdzību (iesnieguma,
veidlapas un nosūtīšana elektroniski)
mācību programmu jautājumos var
Smiltenes novada VPVKAC, Dārza
ielā 3, pie pieaugušo izglītības projekta koordinatores. Ar koordinatori
iespējams sazināties: tāl.: 64707588
vai 26370774, e-pasts: julija.egle@
smiltene.lv, kā arī vēršoties klātienē
jebkurā izglītības iestādē, kas projekta gaitā piedāvā apmācības.

Izglītība
Min pedāļus, lai iepazītu saulaino Spāniju
No 25. līdz 29. martam 6 Grundzāles pamatskolas skolēni un 2
skolotāji Erasmus+ projekta „Min
pedāļus, lai labāk mācītos!” ietvaros apmeklēja partnerskolu nelielā
Spānijas pilsētā Reinosā, kas atrodas Spānijas ziemeļos Kantabrijas
reģionā. Pilsētā skolēnus pārsteidza
daudzie māju sienu gleznojumi un
augstas kvalitātes grafiti.
IES Montesclaros skola ir sākot
no 7. klases līdz vidusskolai, ar iespēju apgūt automehāniķa profesiju;
skolā laba materiāltehniskā bāze.
Partnervalstu pārstāvjus sagaidīja
ar priekšnesumu (līdzīgi kā aerobikas festivālā), to laikā neviens nesatraucas par perfektu izpildījumu, jo
uzskata, ka galvenais ir piedalīties.
Skolēnus pārsteidza tas, ka sporta
zālē ir klona grīda, bet otra paredzēta
vingrošanai, jo izklāta ar paklājiem.
Bērniem dīvaini likās tas, ka zēniem
un meitenēm ir viena tualete.
Skolēni dzīvoja ģimenēs, kas
visus ļoti mīļi un sirsnīgi uzņēma un
radīja autentisku priekšstatu par īstas
spāņu ģimenes dzīvi. Pirms tikšanās
ar ģimeni skolēni bija uztraukušies,
jo visiem tā bija pirmā pieredze –

Grundzāles pamatskolas skolēni viesojas Reinosā.
dzīvot svešā, turklāt vēl angliski lāgā
nerunājošā ģimenē. Bet visi secināja,
ka spāņi ir ļoti atvērta, skaļa un sa-

biedriska tauta, kas uzreiz cenšas iepazīstināt savu ciemiņu ar visu radu
un draugu saimi, kas jau pēc pirmās

tikšanās tevi uzskata par draugu uz
mūžu un gatavi krist ap kaklu un izkratīt sirdi jau nākamajā dienā.
Tā kā bija paredzēts katru dienu
kāds garāks vai īsāks brauciens ar
velosipēdiem, tad jau pirmajā dienā
tika veikta instruktāža. Veids, kā tiek
rīkots organizēts brauciens ar velosipēdiem, patīkami pārsteidza skolotāju M. Stabiņu: vispirms ir nopietna
un praktiska drošības instruktāža par
to, kā jāpārvietojas grupā; brauciena
laikā grupu pavada policijas ekipāža, kas pie krustojumiem apstādina
automašīnu satiksmi un nodrošina
drošu to šķērsošanu; saziņa grupas
vadītāju starpā notiek pa rācijām.
Vizītes laikā, minot pedāļus,
tika apmeklēti daudzi apskates objekti dabā. Vesela diena tika pavadīta Cabarceno dabas parkā: 750 ha
mīt vairāk kā 112 dzīvnieku sugu,
kuru dzīves apstākļi ir pietuvināti
savvaļai, tikai barība ir cilvēku sagādāta. Skolēni priecājās, ieraugot
dažas vēl neredzētas dzīvnieku sugas (degunradži, gepardi, dažādu
krāsu čūskas, ziloņi), kā arī ar lielu
interesi noskatījās roņu un savvaļas
putnu (ērgļveidīgo) priekšnesumus.

Dodoties 20 km garā braucienā, kas
nemaz neesot šķitis ilgs, skolēni nonāca Suances smilšainajā pludmalē,
un vēlāk apmeklēja UNESCO kultūras mantojumā iekļauto paleolīta
laika alu Altamirā, kurā atrodami
kokogles zīmējumi, kas tapuši pirms
36 tk gadu.
Apmeklētā ostas pilsēta Santandera (172 tk. iedz.) pārsteidza ar
greznām mājām, un izbrauciens ar
kuģīti pa līci, saule un vējš darīja
savu – visiem apdeguši pie saules vēl
nepieradušie ziemeļnieku deguni un
vaigi. Savukārt piektdien apmeklētā
Argosas pilsēta ar tās viduslaiku pili
un neolīta laika ciematu bija vēstures stundas vērta, pārsteidzošs bija
arī brauciens uz Ebras, otrās garākās
upes Pireneju pussalā, izteku.
Pēc atgriešanās no Spānijas
projektā „Min pedāļus, lai labāk mācītos!” jāturpina mīt gudro trenažieru (smart trainers) pedāļi un jāfilmē
savi maršruti, kuri jāaugšuplādē rouvy.com vietnē, lai tos varētu izbraukt
arī citu partnervalstu pārstāvji.
Dace Kalniņa,
projekta koordinatore
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Grundzāles skolēni aktīvi iesaistās projekta
„Esi līderis!” pasākumos
Jau otro gadu Grun19. martā Gulbenē nodzāles pamatskolas 7. –
tika Vidzemes reģiona kon9. klašu skolēni piedalās
kurss „Profesionālis”, kurā
skolu uzņēmējdarbības
piedalījās arī Grundzāles paprojektā „Esi līderis!”,
matskolas skolēni un 60 kokurā skolēniem ir iespēja
mandu konkurencē Gustavs
iegūt zināšanas uzņēmējKristers Melbārdis, Kristaps
darbībā un personības atKukainis un Toms Vilemtīstībā, piedalīties dažādās
sons jeb komanda „Latvian
aktivitātēs un konkursos.
Technics” ieguva tiesības
Šajā pavasarī dalība prostartēt finālā. Savukārt finālā
jektā Grundzāles pamatRīgā piedalījās Līga Stūre,
skolai bija īpaši veiksmīAnete Anna Strazdiņa un
ga.
Gustavs Kristers Melbārdis,
Pateicoties
skolu
jo Kristaps ar Tomu devās
apmaiņas dienai „Mana
Erasmus projektā uz Spānicita skola” grundzālieši ir L. Stūre, G.K. Melbārdis, A.A. Strazdiņa, B. Kovala. ju. Fināls notika 29. martā
ieguvuši jaunus draugus
Rīgas Brīvostas pārvaldē .
Balvu novada Stacijas pamatsko- Abās ciemošanās reizēs tika iepa- Dienas pirmajā pusē konkursanti
lā. 6. martā ciemojāmies Stacijas zītas skolas, to tradīcijas, tika iz- devās ekskursijā uz Rīgas Univerpamatskolā un 9. aprīlī uzņēmām spēlētas dažādas jautras, komandu sālo Terminālu, kur iepazinās ar
jauniegūtos draugus savā skolā. saliedējošas spēles.
dažādiem kravu pārvadāšanas un

uzglabāšanas paņēmieniem ostā.
Dienas otrajā daļā tika organizēts
konkurss par redzēto un dzirdēto
ekskursijā, un skolēniem bija iespēja izpausties radoši – sacerot pasaku
par to, kā kokmateriāls pārtop kādā
priekšmetā. Grundzāles pamatskolas komanda ieguva otro vietu.
Komandas dalībnieki atzīst, ka
patiešām nebija gaidījuši tik labus
rezultātus un lepojas par paveikto.
Protams, ir nepieciešams piedalīties dažādos konkursos, jo tā ne tikai var iegūt pieredzi un zināšanas,
bet arī lieliski pavadīt laiku un piedzīvot daudz jauna.
12. aprīlī Rīgā Biznesa augstskolā Turība notika „Līderu diena”,
kurā uzstājās 10 labākie projekti
„Es savai skolai”. Starp veiksmīgākajiem bija arī Grundzāles pamatskolas komanda (Ronalds Kalniņš,

Renārs Kļaviņš, Ģirts Harkins), kuri
prezentēja savu organizēto pasākumu „Rādi, ko proti uz velosipēda!”
Atbalstīt savējos devās līdzi arī pārējie projekta dalībnieki un atzina,
ka diena bijusi interesanta, bagāta ar
dažādām idejām un pieredzi, ko varētu pārņemt un ieviest nākotnē.
Vēlos pateikties Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijai par projekta „Esi Līderis”
organizēšanu, Grundzāles pamatskolas skolēniem – dalībniekiem par
aktīvu darbošanos un dalībnieku vecākiem par finansiālo atbalstu. Ceru,
ka nākamajā mācību gadā līderu
pulciņš papildināsies ar jauniem dalībniekiem un mūs atkal gaidīs aizraujoši piedzīvojumi.

Pirms iestājpārbaudījumu veikšanas, gan bērniem, gan vecākiem
būs iespēja iepazīties ar Smiltenes
mūzikas skolu. Būs pieejamas konsultācijas ar skolotājiem, iepazīšanās ar mūzikas instrumentiem, lai
gan bērns, gan vecāks varētu izvēlēties patīkamāko un piemērotāko
mūzikas instrumentu, ko turpmākos
gadus apgūt. Tāpat šajās dienās būs
iespēja veikt iestājpārbaudījumus
dzirdē, ritmā un muzikālajā atmiņā.
Jaunu audzēkņu uzņemšana
notiks šādās mācību programmās –
klavierspēlē, ģitārspēlē, vijoļspēlē,
vokālā mūzikā, sitaminstrumentu
spēlē un dažādu pūšamo instrumentu spēlēs – flautas, klarnetes, saksofona, trompetes, mežraga, eifonija
un tubas spēlē. Tāpat otro gadu pēc
kārtas skola uzņems audzēkņus interešu ievirzes programmā, tā saucamajā sagatavošanās klasē, sākot no
6 gadu vecuma.
Smiltenes mūzikas skolā ik
gadu mācās vidēji 200 audzēkņu

no Smiltenes un tās apkārtnes – Blomes, Bilskas, Raunas, Palsmanes,
Variņiem, Mēriem, Vijciema. Pērn
skolā iestājās 58 audzēkņi, savukārt
2017./2018. m.g. – 48, 2016./2017.
m.g.– 28 audzēkņi.
Audzēkņu iecienītākās mācību
programmas ik gadu mainās, bet nemainīgi pieprasītākās paliek – klavierspēle, kora klase, sitaminstrumentu spēle, ģitārspēle.
Daudzi no skolas absolventiem
turpinājuši mūziku apgūt mūzikas
vidusskolās un augstākajās mācību
iestādēs, kā arī savu karjeru izvēlējušies saistīt ar mūziku. Tā, piemēram, mūzikas skolas absolventi
spēlē Liepājas simfoniskajā orķestrī, Zemessardzes orķestrī, Latvijas
nacionālās operas simfoniskajā orķestrī, dzied operas korī, strādā par
pasniedzējiem mūzikas vidusskolās
un citviet.
Sanita Bukava,
Smiltenes mūzikas skolas direktora
vietniece

Baiba Kovala,
Grundzāles pamatskolas skolotāja

Attīstītām daudzpusīgo intelekta veidus
Taboo vizīte Latvijā
No 1. līdz 5. aprīlim, Erasmus+
projekta „Starpdisciplinaritāte –
tilts vai robežas 21. gs.?” ietvaros,
Grundzāles pamatskolā viesojās 27
projekta partnervalstu pārstāvji no
Rumānijas, Itālijas un Turcijas.
Projekta pamatā ir amerikāņu
pedagoga un psihologa Hovarda
Gārdnera daudzpusīgā intelekta
teorija, kura izvirza domu, ka pastāv 8 intelekta veidi (valodnieciskais, loģiski matemātiskais, vizuāli
telpiskais, muzikālais, saskarsmes,
pašizpausmes, dabaszinātniskais,
ķermeņa – kustību). Intelekts
Gārdnera izpratnē ir indivīda
intelektuālās spējas, kas nodrošina problēmu risināšanas
prasmi un radošu darbību. Lai
gan parasti cilvēkam dominē
viens vai divi intelekta veidi, tomēr ļoti svarīgi ir attīstīt
visus intelekta veidus. Tas tad
arī ir projekta aktivitāšu pamatā – strādājot pie vienas tēmas,
attīstīt visus intelekta veidus.
Uz šo vizīti katra valsts
jau savās mājās bija izpildījusi
mājas darbu par valodas tēmu – izpētījuši tuvāko pilsētu no dažādiem
aspektiem – Grundzāles pamatskolā
ir tapis buklets par Grundzāles pagastu gan latviski, gan angliski; itāļi
bija izpētījuši Piačencas pilsētu, rumāņi – Breilu, turki – Karabuku.
Vizītes aktivitātes bija vērstas
uz dažādu intelekta veidu attīstīšanu.
Ekskursijā uz Rīgu darbojās loģiski
matemātiskais un valodnieciskais
intelekts; ķermeņa kustības trenēja,
spēlējot boulingu un lēkājot pa batutiem Jumpspace (visi bija sajūsmā,
jo nevienā no partnervalstīm nav
šādas vietas); saskarsmi un valodas
prasmes skolēni uzlaboja, dzīvojot
ģimenēs, spēlējot spēles, iepazīstot
cits citu un ekskursijās klausoties
gidu stāstījumu. Vizuāli telpisko
intelektu attīstīja, piedaloties orientēšanās pamatu apguvē sporta skolotāja un orientēšanās entuziasta M.
Stabiņa un Latvijas izlases dalībnieka un Grundzāles pamatskolas absolventa I. Caunes vadībā; dabaszinātnisko intelektu attīstīja, dodoties

Radošās darbnīcas.
maizi, medu, ziedputekšņus,
dzērvenes, upenes, cidonijas,
biezpienu – un dzēra dažādas
zāļu tējas un rabarberu, dzērveņu, cidoniju morsu; izgatavoja savu latvisko lellīti – tautumeitu.
Muzikālo intelektu attīstīja, klausoties Grundzāles pamatskolas skolēnu koncertu,
kurā dejoja visi 4 deju kolektīvi, sākot jau ar pirmsskolu,
dziedāja 1. – 4. klašu koris un
I. Caunes vadībā apgūst orientēšanos.
4. – 7. kl. meiteņu ansambpastaigā pa Grundzāli, Smilteni un lis. Koncertā uzstājās arī rumāņi ar
Cērtenes pilskalnu, ar lielu sajūsmu 2 dejām un 2 dziesmām. Konceruzņēma izbraucienu ar Austrijas ar- tam sekoja aizrautīga latvju danču
mijas auto (paldies J. Dingam par šo mācīšanās ar folkloras entuziasti L.
iespēju!).
KrūmiņuKrīgeri. Arī atvadu ballīte
Ar lielu zinātkāri un attīstot „Pavasara karnevāls” kopā ar visiem
dažādus intelekta veidus, visi iz- skolas skolēniem, skolotājiem un vemēģināja zinātnes centra „Zinoo” cākiem bija ļoti emocionāla, smieklu
eksponātus un piedalījās nodarbībā un jautrības pilna.
„Kosmosa ola”, kurā ar ierobežoGandrīz visas aktivitātes bija
tiem resursiem bija jāizgatavo kos- jauna un unikāla pieredze gan partmosa zonde, lai, tai nolaižoties no nervalstu skolotājiem, gan skolēotrā stāva, pilots (jēla ola) paliktu niem.
dzīva. Prieks par to, ka mūsu lielāko
Visi novērtēja mūsu valsts tīklašu skolēni izgatavoja tādu zondi, rību, svaigo gaisu (itāļu skolotājs
kurā pilots palika dzīvs. Tausti un gāja naktī vērot zvaigznes, jo Itāligaršu trenēja „Maizes mājā”, gata- jā piesārņojuma dēļ zvaigznes nav
vojot pīrāgus ar dažādu pildījumu, redzamas), koku daudzumu, ūdeņu
klausoties stāstījumu par latviskajām pieejamību, klusumu un relaksācijas
zīmēm un malkojot zāļu tēju.
iespējas dabā.
Dažādas spējas tika attīstītas arī
Atvadoties visiem bija asaras
radošajās darbnīcās skolā, kuras va- acīs un milzīga vēlme atgriezties.
dīja sākumskolas skolotājas, – viesi Paldies visiem, kas palīdzēja viesiem
veidoja savu zīmi no saviem dzim- parādīt mūsu vērtības un unikalitāti,
šanas datiem, mežģīja mēli, izrunā- un ģimeniskumu!
jot īpašās latviešu valodas skaņas,
Dace Kalniņa,
izgaršoja latviskās garšas – rupjprojekta koordinatore
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Smiltenes tehnikumā panākumiem bagāts pavasaris
Smiltenes tehnikumā mācību
gada pēdējie mēneši ir tikpat intensīvi kā pirmie. Viesskolēni no
Somijas, Nīderlandes, Norvēģijas
un Spānijas saņēmuši sertifikātus. Jaunieši ar labiem panākumiem piedalījušies dažādos konkursos. Ceturto kursu audzēkņi
saņēmuši piederības zīmi tehnikumam – žetonus. Vairāki skolas jaunieši turpina profesionāli
pilnveidoties ārzemēs. Notiek intensīva skolas dienesta viesnīcas
Kalnamuižā 44 pārbūve.
Smiltenes tehnikuma apsaimniekojamā teritorija ir liela, tāpēc
talkas notika visu pavasari. Rezultātā – savesta kārtībā visa skolas apkārtne, tehnikumam piederošā daļa
no Jaunā parka un bruģa mala pie
Smiltenes ordeņa pilsdrupām, kas
tagad ir Smiltenes novada īpašums.
Strādāja gan skolas audzēkņi, gan
darbinieki.
12. aprīlī Smiltenes tehnikuma
4. kursu audzēkņi saņēma žetonus
– piederības zīmi, kas nākamajiem
absolventiem vienmēr atgādinās par
vietu, kur sperti pirmie soļi patstāvīgajā dzīvē un iegūta profesija.

atzinīgi novērtēja visu audzēkņu
panākumus, atzīstot, ka šiem jauniešiem problēmas atrast labu darbu
nebūs. Par viņiem jau interesējušies
vairāki potenciālie darba devēji
gan Latvijā, gan ārzemēs,” informē
Smiltenes tehnikuma skolotājs Augusts Būce, kurš puišiem palīdzēja
sagatavoties un konkursā bija viņu
karstākais līdzjutējs.

A. Miezītis pasniedz žetonus
4. kursa audzēkņiem.

Jauniešu garantijas programmas
būs!
Smiltenes tehnikums tikko saņēmis apstiprinājumu, ka skola arī
nākamajā mācību gadā varēs uzņemt
audzēkņus Jauniešu garantijas programmās. 2019./2020. m.g. minētās
programmas ietvaros Smiltenes tehnikumā varēs apgūt grāmatveža un
mazumtirdzniecības komercdarbinieka profesiju, bet skolas teritoriālajā struktūrvienībā Alsviķos – būvizstrādājumu galdnieka arodu.

26. aprīlī skolā notika Informācijas dienas pasākums. Lielais
apmeklētāju skaits apliecina – profesionālās izglītības prestižs aug un
rudenī tehnikumā atkal būs daudz
pirmkursnieku.
Starptautiskā sadarbība
Latvijas – Igaunijas pārrobežu
projekta programmas projekta „Darba vidē balstītas mācības Latvijā
– Igaunijā” ietvaros Smiltenes tehnikumā un Tartu tehnikumā notika
profesionālās kvalifikācijas prakšu
vadītāju, skolotāju un uzņēmēju semināri. Pirmie Smiltenes tehnikuma
audzēkņi jau atgriezušies no prakses
Igaunijas uzņēmumos.
Gandarīti par kopīgi paveikto,
Smiltenes tehnikuma viesskolēni no
Somijas, Nīderlandes, Norvēģijas,
Spānijas saņēma sertifikātus par to,
ka „Erasmus+“ statēģiskās partnerības projekta „Feeding the World”
ietvaros mācību modulis „Sezonālo dārzeņu pagatavošana” apgūts.
„Jaunais automehāniķis 2019”
Smiltenes tehnikuma 3. autotransporta kursa audzēkņi Jānis Ivolīns Rāts un Sendijs Purbērziņš kopā
ar labākajiem Latvijas jaunajiem automehāniķiem piedalījās profesionālās meistarības konkursa „Jaunais
automehāniķis 2019” nacionālajā
finālā, kur demonstrēja savu meistarību praktisko uzdevumu veikšanā.
Sendijs ieguva 10. vietu, Jānis Ivolīns – 14. vietu Latvijā.
„Konkursa vadība noslēgumā

Smiltenes tehniksuma audzēknis
Sendijs konkursā „Jaunais
automehāniķis”.

„Erudīts 2019”
Smiltenes tehnikuma latviešu
valodas un literatūras, Latvijas vēstures un pasaules vēstures komandai Latvijas profesionāli izglītojošo
skolu erudīcijas konkursā „Erudīts
2019” – 2. vieta!
Vēl konkursā Smiltenes tehnikumu pārstāvēja dabaszinātņu, matemātikas, informātikas un ekonomikas komanda, kas par piedalīšanos saņēma Atzinību. Abas komandas kopvērtējumā nopelnīja iespēju
nākamgad konkursu rīkot Smiltenes
tehnikumā.
Ceļā uz nākamo simtgadi
Mēs esam tik stipri, cik cieša ir
mūsu saikne ar savu ģimeni, skolu,
pilsētu, novadu un valsti. Smiltenes
tehnikuma pašpārvaldes audzēkņi
kopā ar direktora vietnieci audzināšanas darbā Ingrīdu Paegli un interešu izglītības skolotāju Anitu Bērziņu aprīlī devās uz Latvijas valsts
simtgadei veltītā pasākumu cikla
„Pilsoniskās līdzdalības un labo
darbu maratons” sarīkojumu – festivālu „Ceļā uz nākamo simtgadi!”
kultūras pilī „Ziemeļblāzma”. Sarīkojumu dalībnieki – 7. – 12. klašu
skolēni, profesionālās izglītības
iestāžu audzēkņi, jauniešu nevalstisko organizāciju pārstāvji tikās ar
jauniešu vidū populāriem viedokļu
līderiem, darbojās dažādās radošās meistardarbnīcās, dalījās pieredzē un apguva jaunas zināšanas
un prasmes pilsoniskās līdzdalības
jomā.

Aicinājums būt „ceļiniekiem”
Brīži, kad satiekas skolas absolventi un tagadējie audzēkņi, vienmēr ir īpaši. Pirmajiem tā ir patīkama atgriešanās mīļās vietās, atkalsatikšanās ar skolotājiem, otrajiem
– iespēja kaut nedaudz ielūkoties
profesionālajā dzīvē, kas gaida pēc
tehnikuma beigšanas. „Ceļinieku ikdiena nav viegla, bet savu izvēli ne
mirkli nenožēlojam,” saka Ritvars
Ķepītis un Artūrs Prīsis, kuri Smiltenes tehnikumā izmācījušies par
celtniecības un ceļu būves mašīnu
mehāniķiem.
Ritvara darba vieta ir SIA „YIT
INFRA Latvija”. Tiekoties ar Smiltenes tehnikuma jauniešiem, absolvents ieteica ņemt vērā – strādājot
uz ceļa, personiskajām ambīcijām
nav vietas. Tas ir komandas darbs,
kurā svarīgs katra paveiktais. „Jā,
brīžiem ir ļoti grūti, bet gandarījums par paveikto un tā alga, ko saņemam, ir tā vērta… Tiesa, lai labi
pelnītu, vispirms sevi jāpierāda.
Neviens nemaksās tikai par to vien,
ka atnāksi un pateiksi: „Te es esmu
un gribu nopelnīt tik un tik…””
Artūrs Prīsis strādā a/s „Ceļu
pārvalde”. Pēc skolas beigšanas
kādu laiku pastrādājis ārzemēs un
sapratis, ka svešā zemē viņš ir un
paliks tikai viesstrādnieks... Lai cik
laba arī būtu alga, tā nespēj aizstāt
tēvzemi un dāvāt tās izjūtas, ko
latvietis var gūt tikai saskarsmē ar
latvieti – ar savējo... „Atgriezos
mājās, sāku strādāt „Ceļu pārvaldē”. Arī šeit ir smagi jāstrādā, darbā pagājusi ne viena vien nakts. Ja
vajadzīgs „aizlāpīt bedrīti” lidostas
skrejceļā, tad tas arī noteiktā laikā
jāizdara. Taču te vienmēr būšu savējais. Saskatāmies ar kolēģiem un
saprotamies no pusvārdiem. Tikai
strādājot „Ceļu pārvaldē” sapratu,
ka būt „ceļiniekam” – tas ir mans
dzīves aicinājums.”
„Es mīlu Tevi, Latvija!”
Zināšanu par Latviju nekad nevar būt par daudz, uzskata Smiltenes
tehnikuma pašpārvaldes jaunieši.
Lai teiktais nebūtu tikai „tukši vārdi”, skolas dienesta viesnīcā tika sarīkots sirsnīgi izklaidējošs erudīcijas
pasākums „Es mīlu tevi, Latvija!”
Savstarpēji sacentās četras komandas. Pasākums noslēdzās ar lustīgu
ballīti.
Skatuves runas konkurss 2019
Smiltenes tehnikuma audzēkņi
Monta Ose (1. veterinārmedicīnas

Skatuves runas konkursa laurēati.

kurss), Uldis Knoks (2. ēdināšanas
pakalpojumu kurss) un Gatis Jefimovs (1. transporta kurss) no Latvijas profesionālās izglītības iestāžu
audzēkņu skatuves runas konkursa
atgriezās ar 1.pakāpes diplomiem.
Monta, Uldis un Gatis ir aktīvi
Smiltenes tehnikuma amatierteātra
„Dramis” dalībnieki. Paldies jauniešiem un skolas interešu izglītības
skolotājai, skolēnu amatierteātra
„Dramis” režisorei Anitai Bērziņai
par audzēkņu izaugsmē ieguldīto
darbu!
Kā man gribas iet…
„Mums katram ir savs stāsts, bet
mēs visi kopā gribējām izstāstīt cilvēka augšanas, pieaugšanas, sevis piepildīšanas stāstu,” par tautas daiļamata meistares Jettes Užānes neparasti
bagātajam mūžam veltīto kustību izrādi „Kā man gribas iet” saka Cimdu
Jettiņas mūža un darbu zinātāja Elīna
Apsīte. 8. aprīlī izrādes radošā grupa
projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros viesojās Smiltenes tehnikumā.
Pēc Jettes Užānes „Dienasgramatas”
tapusī izrāde paveica šķietami neiespējamo – fiziski nekustīga, bet garīgi
stipra un izcila cilvēka mūžs tika izstāstīts kustību izrādē...
Tehnikumā viesojas brīvprātīgie
no Čehijas, Moldovas un Turcijas
23. aprīlī Smiltenes tehnikumā
viesojās „Erasmus+” programmas
brīvprātīgie – Mihaela no Moldovas, Matejs no Čehijas un Ufuks no
Turcijas. Visi minētie jaunieši šobrīd
dzīvo un izmanto brīvprātīgā darba
iespējas Valmierā. Pieredzē, kas iegūta brīvprātīgā darba laikā Rumānijā, dalījās arī Smiltenes tehnikuma
3. veterinārmdicīnas kursa audzēkne
Laura Zamuele.

Skolotāja I. Veidemane, viesskolēns
Čengs (Cheng) no Spānijas,
Z. Jugbārde.

Mihaela, Matejs, Ufuks un Laura
tehnikuma 3. un 4. kursu audzēkņiem
pastāstīja par daudzveidīgajām brīvprātīga darba iespējām Eiropā. Viņi
visi atzina, ka brīvprātīgais darbs
jaunietim ir ideāls veids, kā iepazīt
dažādas valstis un kultūras, paplašināt redzesloku un labāk apzināties
savas patiesās intereses, lai mērķtiecīgi veidotu turpmāko karjeru.
Smiltenes tehnikuma jauktajam
korim 1. pakāpes diploms!
Smiltenes tehnikuma jauniešu jauktais koris Latvijas izglītības
iestāžu koru konkursā, gatavojoties
XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, ieguva 1.
pakāpes diplomu (42,17 punktus).
Paldies diriģentei Baibai Žēbinai,
koncertmeistarei Ingai Strazdiņai un
visiem jauniešiem, kuri atrod laiku,
lai regulāri piedalītos kora mēģinājumos!
Ceļš uz dziesmu svētkiem ir sācies. Priekšā – daudz darba un izaicinājumu.
Jaunietēm – otrā vieta Vidzemē
25. aprīlī Smiltenes tehnikumā
notika AMI SK 29. sporta spēļu
apakšgrupas sacensības tautas bumbā jaunietēm. Smiltenes tehnikuma
jaunietēm – otrā vieta!
Nopelna visam kursam
izglītojošas CSDD aktivitātes
Smiltenes tehnikuma 3. veterinārmedicīnas kursa audzēkne Veronika Nosova CSDD rīkotajā konkursā „Gada jaunais autovadītājs” 2900
skolēnu konkurencē iekļuva 30 labāko vidū un nopelnīja savam kursam
projekta „Gada jaunais autovadītājs”
pārstāvju lekciju par satiksmes drošību, kā arī iespēju izmēģināt reibuma brilles un auto apgāšanās stendu
(avārijas imitāciju).
8. un 9. maijā Smiltenes tehnikuma audzēkņi Ieva Vizule, Renāte Jermalajeva un Ernests Aizkalns pārstāvēja skolu nacionālajā profesionālās
meistarības konkursā „SkillsLatvia
2019”. Ernests Aizkalns nominācijā
„Smago spēkratu remonts un apkope” izcīnīja 2. vietu Latvijā.
Teksts: Baiba Vahere
Foto: Baiba Vahere,
Guntis Viļums, no jauniešu
personiskā arhīva

Aprīlis Variņu pamatskolā
Aprīlis Variņu pamatskolā ir
bijis notikumiem bagāts un darbīgs.
Jau pašā mēneša sākumā, 2. aprīlī,
skolas tautas deju kolektīvs piedalījās Dziesmu un deju svētku repertuāra pārbaudes skatē, kur ieguva III
pakāpi. Mūsu skolas skolēni šī mēneša laikā ir pārstāvējuši savu skolu arī
novada fizikas, vizuālās mākslas un
angļu valodas olimpiādēs. 11. aprīlī
Variņu pamatskolas komanda, skolotājas Māras Lāces vadībā, piedalījās
novada latviešu valodas erudīcijas
konkursā, kur ieguva 3. vietu. 12. aprīlī mūsu skolas komandas, kopā ar
skolotāju Ausmu Ozoliņu, Pļaviņās
piedalījās vēstures konkursā „Interesanti man kā vēsturniecei/-kam”.
24. aprīlī Variņu pamatskolā viesojās
Valmieras tehnikuma Rankas teritoriālās struktūrvienības pārstāvji, lai
prezentētu savu mācību iestādi.
18. aprīlī Variņu tautas namā

norisinājās skolas pašpārvaldes organizētā pop-iela. Dalībnieku atsaucība
bija ļoti liela – skolēni bija sagatavojuši 14 priekšnesumus. Pēc žūrijas
vērtējuma pārliecinošu pirmo vietu
ieguva 1. klases skolēni Intars un
Aleksandrs Koriņevi.
Laila Legzdiņa,
skolotāja
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Darbs vainagojas ar skaistiem panākumiem
Smiltenes vidusskolas bagātība ir tās audzēkņi – atvērti jaunām zināšanām un pieredzei. Skolēnu gūtie panākumi apliecina, ka
mācībās un izaugsmē ieguldītais
darbs vainagojas skaistiem panākumiem novada, valsts un arī pasaules mērogā.
Smiltenes vidusskolas komanda
Pasaules skolēnu čempionātā orientēšanās sportā Otepē (Igaunija) kopvērtējumā izcīnīja 2. vietu pasaulē!
Komandā startēja: 8.d klases skolnieces Agnese Jaunmuktāne, Anda
Jaunmuktāne, Madara Celma un 7.c
klases skolniece Elīza Zeiļuka. Kopā
ar jaunietēm no sirds laimīga ir arī
viņu trenere Liene Brūvele.
„Esmu šo meiteņu trenere piekto
gadu. Viņas visas manā acu priekšā
ir izaugušas, bijušas gatavas ieguldīt
lielu darbu, tāpēc arī neizpalika panākumi,” atzīst Liene Brūvele. Viņa ir
dzimusi smilteniete, pēc augstskolas
neilgu laiku pastrādājusi Rīgā, bet
sirds dziļumos vienmēr vēlējusies
atgriezties vietā, kur piedzimusi un
izaugusi. Tagad Liene atkal dzīvo un
strādā Smiltenē. „Mans sapnis ir piepildījies! Esmu atgriezusies mājās un
man ir darbs, kas no sirds patīk!”
12.a klases skolnieks Emīls
Lapiņš (skolotāja Ingūna Rulle) no
Valsts Ģeogrāfijas olimpiādes atriezās ar trešās pakāpes diplomu.
11.b klases skolēni Elvīra Miesniece un Arvīds Bāliņš (skolotājas
Lāsma Rābante un Sandra Pakule)
nopelnīja trešās pakāpes diplomus
Latvijas skolēnu 43. zinātniskās pētniecības darbu konferencē.
Reinis Emīls Āboltiņš, Eduards
Dāvis Putrālis (abi – 7.a klase), Ričards Averāts (9.c klase) un Egīls
Krūmiņš (8.c klase) pārstāvja Smiltenes novadu 20. atklātajā mājturības un tehnoloģiju (koka un metāla)
olimpiādē Rīgā. Jauniešus olimpiādei
sagatavoja skolotāji Edgars Mežinskis un Andris Karlsons.
Latviešu valodas 3. klašu reģionālās olimpiādes novada kārtas
rezultāti:
1. vieta – Tīnai Riekstai (skolotāja – Elita Stieģele);
2. vieta – Adrianam Auziņam
(skolotāja – Elita Stieģele);
3. vieta – Tīnai Hakai (skolotāja
– Līga Osma).
Matemātikas 3. klašu reģionālās olimpiādes novada kārtas
rezultāti:
1. vieta – Leldei Loginai (skolotāja – Maija Cinkus);
2. vieta – Martai Alksnei (skolotāja Elita Stieģele);
3. vieta – Katrīnai Rozītei (skolotāja – Maija Cinkus).
Smiltenes novada 2. klašu pāru
Zināšanu turnīra rezultāti:
1. vieta – Laumai Strazdiņai un
Anželai Bormanei (skolotāja – Diāna
Kokarēviča);
2. vieta – Martinam Kondričam
un Markusam Bruņiniekam (skolotāja – Valija Rupaine);
3. vieta – Emīlijai Paulai Purmalei un Guntaram Palmam (skolotāja –
Vija Sokolova).
Labi padarīts darbs
Saulainā trešdienā seši Smiltenes
novada skolēni devās uz savu svarīgāko mācību pasākumu – Vidzemes
reģiona 3. klašu latviešu valodas un
matemātikas olimpiādēm. Lelde Logina, Katrīna Rozīte un Marta Alksne
saskaitīja, reizināja un dalīja, bet Tīna

centēta arī saikņu meklēšana starp
dažādiem mācību priekšmetiem, lai
mazinātu sadrumstalotu, no reālās
dzīves atrautu mācīšanos. Tāpēc,
darbojoties nelielās grupās, skolotāji meklēja risinājumus, kā īstenot
starppriekšmetu pieeju un mācīt
skolēniem universālas prasmes pielietot vairākos mācību priekšmetos.
Sanāksmē tika prezentēta sadarbības
stundu pieredze un apkopoti galvenie
secinājumi. Skolā viesojās arī projekta „Kompetenču pieeja mācību
saturā” skolas kuratore Sigita Tama.
Viņa atzinīgi vērtēja ieguldīto darbu
un iepazīstināja ar turpmāk plānoto
projektā.
Dabaszinību olimpiādes dalībnieki un skolotājas.
Rieksta, Tīna Haka un Adrians Auziņš pārzināja pareizrakstību, prasmi
veidot vārdus un skaistus teikumus.
Vislabāk veicās Leldei Loginai.
Viņai 2. vieta. Katrīnai Rozītei un
Tīnai Riekstai – 3. vietas, bet Martai
Alksnei atzinība.
Lielajā sagatavošanās darbā ikdienā šiem skolēniem palīdzēja viņu
skolotājas Līga Osma, Elita Stieģele,
Maija Cinkus, kā arī vecāki. Paldies
par to!
Dabā jāiet atvērtām acīm un
dzirdīgām ausīm
Dabaszinības ir mācību priekšmets sākumskolā, kurā olimpiādes
sākumskolā Vidzemes reģionā notiek
tikai mūsu novadā. 24. aprīlī astoņi
ceturtklasnieku pāri rādīja savas zināšanas netradicionālos uzdevumos.
No Smiltenes vidusskolas olimpiādē
piedalījās Katrīna Anna Putrāle un
Katarīna Vasiļjeva, Krista Dance un
Pauls Grabovskis, Estere Anna Strazdiņa un Emīlija Strauja, Marta Mazjāne un Mārtiņš Dombrovskis. Savus
skolēnus uz olimpiādi bija gatavojušas Evija Žūkure, Regīna Zariņa, Sintija Grišjāne un Inta Purgale.
Pirmo vietu izcīnīja Smiltenes
vidusskolas 4.c klases skolnieces Estere Anna Strazdiņa un Emīlija Strauja (skolotāja Regīna Zariņa)!
Izcili panākumi angļu valodas
olimpiādē
5. aprīlī Bilskas pamatskolā notika Smiltenes novada skolēnu olimpiāde angļu valodā. Pirms tam bija
skolas mēroga konkursi, kuru uzvarētāji izcīnīja iespēju piedalīties novada
olimpiādē.
4. klašu angļu valodas maratona
rezultāti:
1. vieta – Smiltenes vidusskolas skolniecēm Martai Kondratjevai,
Katrīnai Annai Putrālei un Sindijai
Elizabetei Kaniševskai (skolotāja
Inga Jurciņa);
2. vieta – Grundzāles pamatskolas skolēniem Martai Morītei, Klaudijai Rēpelei un Markusam Vecumniekam (skolotāja Baiba Kovala);
3. vieta – Smiltenes vidusskolas
skolēniem Emīlijai Šaumbergai, Alisei Zariņai, Renātei Skujiņai, Laurai
Bonopartei, Martai Mazjānei, Tomasam Aldim Stūriškam (skolotāja – Simona Zariņa).
6. klašu skolēnu angļu valodas
olimpiādes rezultāti:
1. vieta – Smiltenes vidusskolas skolniecēm Samantai Kvitko un
Jasmīnai Pakalnei (skolotāja Aiga
Sorokina);
2. vieta – Smiltenes vidusskolas
skolniecei Karlīnai Piparai (skolotāja
Aiga Sorokina);

3. vieta – Smiltenes vidusskolas
skolniecei Danielai Paulai Ozoliņai
(skolotāja Aiga Sorokina);
Atzinība – Grundzāles pamatskolas skolniekam Aleksim Dzenītim
(skolotāja Baiba Kovala).
8. klašu skolēnu angļu valodas
olimpiādes rezultāti:
1. vieta – Smiltenes vidusskolas
skolniekam Aleksim Suksim (skolotāja Elita Babra); 2. vieta – Smiltenes vidusskolas skolniecei Ullai
Melderei (skolotāja Gundega Upeniece); 3. vieta – Smiltenes vidusskolas skolniekiem Raivo Zariņam
(skolotāja Sanita Cīrule) un Kurtam
Freimanim (skolotāja Elita Babra);
Atzinība – Smiltenes vidusskolas
skolniecei Lindai Laganovskai (skolotāja – Sanita Cīrule).
Korim „Lido” – augstākās
pakāpes diploms!
Smiltenes vidusskolas jauniešu korim „Lido” (diriģente Valda
Sedola, koncertmeistare Ilze Megne)
Latvijas izglītības iestāžu jaukto koru
konkursā Vidzemē – augstākās pakāpes diploms. Vēlam ar tikpat labiem
panākumiem turpināt gatavošanos
XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētkiem!
Veiksmes un izaicinājumi jaunās
mācību pieejas īstenošanā
30. aprīlī Smiltenes vidusskolas
skolotāji tikās darba sanāksmē „Veiksmes un izaicinājumi ceļā uz mērķi”,
lai vērtētu, kā mācību gadā veicies
virzībā uz skolas izvirzītā mērķa sasniegšanu.
Šajā mācību gadā skolas metodiskais mērķis bija mācību stundas
efektivitātes paaugstināšana. Lai to
sasniegtu, skolotāji vienojās par efektīva mācību procesa būtiskākajām
iezīmēm. Tika izveidota pedagogu
savstarpējās mācīšanās grupa, tajā
skolotāji regulāri tikās un dalījās jaunākajās pedagoģiskajās atziņās par
dziļu mācīšanos, par skolēnu snieguma vērtēšanu un atgriezeniskās saites
sniegšanu.
Mācību gada laikā skolotāji teorētiskās atziņas izmantoja praktiskā
darbībā un izveidoja savu aktivitāšu
un uzdevumu piemērus, ko aprobēja stundās un demonstrēja kolēģiem. Līdzās tam tika īstenota arī
būtiska jaunās izglītības pieeja – skolotāju sadarbība. Skolotāji piedāvāja
viens otram vērot atklātās stundas,
aicinot kolēģus stundās pievērst uzmanību kādam noteiktam aspektam,
piemēram, lasītprasmes, sadarbības
prasmju, argumentēšanas prasmju,
informācijas meklēšanas un vērtēšanas prasmju u.c. mācīšanai.
Jaunajā mācību saturā tiek ak-

„Esi radošs, zinošs, atjautīgs!”
11. aprīlī Smiltenes vidusskolā
notika konkurss Smiltenes novada
skolu astoto klašu skolēniem krievu
valodā „Esi zinošs, radošs, atjautīgs!”
Savstarpēji sacentās Palsmanes pamatskolas, Grundzāles pamatskolas
un četras Smiltenes vidusskolas astoto klašu komandas.
Konkursā pirmo vietu izcīnīja Smiltenes vidusskolas komanda
„Krāsainie cālēni”, kuri ieguva arī titulu „Aktīvākā komanda”. Otrā vieta
– Grundzāles pamatskolas komandai
„2X2”, kuru žūrija atzina par „Nopietnāko komandu”. Trešā vieta – komandai „Bezdelīgas”, kura nopelnīja
arī titulu „Radošākā komanda”.
Kristiāns Vilkasts – „Gudrs, vēl
gudrāks” finālā!
Smiltenes vidusskolas 5.a klases
skolnieks Kristians Vilkasts sīvā cīņā
izcīnīja iespēju piedalīties TV spēles
„Gudrs, vēl gudrāks!” finālā.
Lai skolas dzīve krāsaināka
Pavasarī skolas dzīvē skaistas
pārmaiņas un krāsainību ienesa vidusskolas jauniešu pašpārvaldes aktivitātes – „renesansi” piedzīvojušais
„Krāmu vakars” un krāsu nedēļa.
Atceroties 1990. gada 4. maiju,
vidusskolas pašpārvaldes jaunieši
skolasbiedrus sagaidīja pie balti klātiem galdiem. Ikviens, ienākot skolā, tika pacienāts ar Latvijas rudzu
maizīti… Skanēja dziesmas, kuras
neviens mūsu vietā nedziedās... 2.a
klases skolēni pie skolas iestādīja
bērziņu.
Regīnai Melzobai – trešā vieta
īsprozas konkursā
Smiltenes vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja
Regīna Melzoba par miniatūru „Eņģeļi pār Latviju” kultūras biedrības
„Harmonija” un laikraksta „Druva”
rīkotajā īso stāstu, eseju un miniatūru
konkursā ieguva 3. vietu.
Regīnas Melzobas miniatūra
„Eņģeļi pār Latviju” tapusi pēc Zolitūdes traģēdijas 2013. gada 21.
novembrī, kad, sabrūkot lielveikala
„Maxima” griestiem, zem gruvešiem
dzīvību zaudēja 54 cilvēki, bet vairāki desmiti tika ievainoti.
Ar vidusskolēniem tiekas
absolventi
Pirms Lieldienām Smiltenes
vidusskolā viesojās un ar vidusskolēniem tikās skolas absolventi, kuri
izvēlējušies savu nākotni saistīt ar IT
jomu – Jana Smelēna, Alvis Puzulis,
Māris Lazdiņš, Arvīds Gammeršmidts, Jānis Bebrītis, Gints Murāns un
Vents Lupkins. Absolventi dalījās
skolas laika atmiņās, studiju laika un

darba pieredzē. Visi atzina, ka Smiltenes vidusskolā pavadītais laiks bijis
ļoti nozīmīgs viņu izaugsmē un ar
vissirsnīgākajiem vārdiem atcerējās
skolotājus, kuri visos iespējamos veidos atbalstījuši viņu intereses.
Smiltene par vairākiem sakoptiem
stūrīšiem bagātāka
Pavasara talkā, kā vienmēr, aktīvi iesaistījās arī Smiltenes vidusskolas skolēni un darbinieki. Paveikts
tika patiešām daudz. Skolēni un skolotāji strādāja Smiltenes evaņģēliski
luteriskās draudzes mācītājmuižā,
Jaunajā un Vecajā parkā, Lazdu kalnā, pie Tiltlejas ezera un Klievezera,
pie vidusskolas vēsturiskās ēkas, kā
arī Celtnieku ielā. Patīkama rosība
valdīja skolas ēkā Rīgas ielā un mežā
netālu no skolas.
Lieldienas pirmsskolā
17. aprīlī Smiltenes vidusskolas
pirmsskolas izglītības iestādē notika
Lieldienām veltīts pasākums. Pasākumu organizēja sporta skolotāja Anete
Vilka (zaķis) un mūzikas skolotāja
Līga Osma (zaķis). Viņām palīdzēja
Anžela Mālkane (vista). Zaķi vēlējās
sākt gatavoties Lieldienām un aiznest
bērniem olas, bet vista savas olas tāpat vien nebija ar mieru atdot. Tāpēc
bērniem vajadzēja parādīt vistai, ka ir
gatavi Lieldienām. Visi kopā dziedāja, skaitīja dzejoļus, gāja rotaļās, līdz
vistiņa piekrita padalīties. Kad vista
bija padalījusies ar olām, sākās dažādas Lieldienu aktivitātes – olu ripināšana, krāsošana, mešana, meklēšana
un šķirošana pēc krāsām. Bija olu
boulings un lēciens maisā kā zaķim.
Labākie futbolisti Vidzemē
Smiltenes vidusskolas futbolisti aprīlī guva izcilus panākumus
arī Vidzemes reģiona sacensībās
futbolā.
4. – 5. klašu grupā – 1. vieta;
6. – 7. klašu grupā – 1. vieta;
8. – 9. klašu grupā – 2. vieta.
Sestdienas ģeogrāfijas zīmē
Smiltenes vidusskolas skolēni
allaž bijuši vieni no aizrautīgākajiem
Vidzemes Jauno Ģeogrāfu skolas
(VJĢS) apmeklētājiem. Šā mācību
gada sezona noslēdzās ar ceturto vietu kopvērtējumā. Vairākās erudīcijas
sacensību kārtās Smiltenes vidusskolas audzēkņi bija trešie labākie. Taču
svarīgākie jau nav iegūtie punkti.
VJĢS ir viena no lietderīgām skolēnu brīvā laika pavadīšanas iespējām.
Sacensības kopā pavadītajam laikam
piešķir īpašu garšu un vairāk domātas, lai paplašinātu redzesloku.
Gūst pieredzi Somijā
Smiltenes vidusskolas skolotājas
Dace Rudzīte un Simona Zariņa, kā
arī 8. klašu skolnieces Daniela Hermanovska, Karīna Skudriņa un Luīze
Moruza devās uz Tamperi Somijā, lai
līdzdarbotos ES programmas Erasmus+ projekta „Dažāda pieredze,
vienota nākotne” (Different Backgrounds, Common Future) aktivitātēs. „Iepazināmies ar Tamperi, tās
dabas daudzveidību. Bērni grupās
veidoja filmu par sev mīļu vietu katrā
projektā iesaistītajā valstī, pilsētā,”
stāsta skolotāja Dace. „Notika diskusijas. Skolēni daudz strādāja, izmantojot modernās tehnoloģijas.”
Baiba Vahere, Vita Leite, Daina
Zelmene, Mairita Belozareviča
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Kultūra
Noskaidroti Smiltenes skanīgākie mazie dziedātāji

Smiltenes pilsētas mazo vokālistu konkursa „Cālis 2019” laureāti, dalībnieki un vokālās pedagoģes.
Jau tradicionāli Pūpolsvētdienu Smiltenē ieskandināja dziedošākie pilsētas bērni, kuri ar saviem priekšnesumiem iepriecināja
Smiltenes pilsētas mazo vokālistu
konkursā „Cālis 2019”! Šajā gadā
uz skatuves kāpa rekordliels dalībnieku skaits – 29, kuri tika vērtēti
trīs vecuma grupās: 2 – 3 gadi, 4 –
5 gadi un 6 gadi. Mazo dziedātāju
vokālo sniegumu, skatuves kultūru, repertuāra atbilstību dalībnieka
vecumam un vokālajām spējām,
radošo pieeju priekšnesumam vērtēja žūrija: dziedātāja, Virešu saieta
nama vadītāja, pasākumu organizatore un vadītāja Santa Sāre – Gerža,
mūzikas pedagoģe, bērnu vokālā
ansambļa „Mazā varavīksne” va-

Izstādē aicina
iepazīt senas
grāmatas
Smiltenes novada bibliotēka
piedāvā iepazīties ar Seno grāmatu
izstādi. Tajā ir apkopotas grāmatas
no bibliotēkas krājuma, bibliotekāru
privātajām kolekcijām, kā arī lasītāju
dāvinājumi.
Pats senākais izstādes eksemplārs – 19. gs. izdotā Bībele vecajā
drukā. Savukārt sērijā „Vērtīgu grāmatu virkne” apskatāma Romēna
Rolāna grāmata „Apburtā dvēsele”,
kura izdota izdevniecībā „Grāmatu
draugs” 1928. gadā. Savu šarmu nav
zaudējušas 1930. gadā A. Vīksnes
un M. Ķeņģa grāmata „Mājturība”,
kā arī 1933. gadā A/S „Valters un
Rapa” izdotā Ed. Baķa mācību grāmata „Zemes mērīšana”.
Izstādē apskatāms viens no
skaistākajiem amerikāņu rakstnieces
Margaretas Mičelas romāna „Vējiem
līdzi” 1938. gada izdevums.
Visi interesenti aicināti izstādi
apskatīt līdz 31. augustam.
Aira Stūre,
Smiltenes novada bibliotēkas
vecākā bibliotekāre

dītāja Arta Egle un mūzikas pedagoģe Smiltenes vidusskolā Solvita
Posse.
Par Smiltenes pilsētas „Supercāļiem” savās vecuma grupās
tika atzīti un piedalīties labdarības
akcijas „Balta, balta mana sirds”
noslēguma pasākuma koncertā tiks
aicināti – Melānija Paegle, Emīlija Tīna Grigule un Sofia Jakobsone!
Katrs konkursants saņēma īpašu nomināciju :
 Emīlija Vīnšteine – saulainākais
cālis
 Amēlija Veidemane – saimnieciskākais cālis
 Otto Ozols – sapņainākais cālis
 Martins Jirgensons – omulīgā-

kais cālis
 Eva Podgornaja – kautrīgākais
cālis
 Melānija Fjodorova – stilīgākais
cālis
 Alise Jūlija Kondriča – gaišākais
cālis
 Marisa Čukure – atraktīvākais
cālis
 Keita Krēgere – centīgākais cālis
 Keita Elizabete Seisuma – cālīte
– dāmīte
 Deivids Bezšapočņikovs – garšīgākais cālis
 Gerda Kondratjeva – zinošākais
cālis
 Miks Kristiāns Laurens – cālītis
– čalītis

 Tīna Āboltiņa – kārtīgākais cālis
 Elza Emīlija Moruza – koķetākais cālis
 Adrija Nellija Kondriča – krāsainākais cālis
 Evelīna Timermane – cālīte –
aktrise
 Katrīna Ķīķere – draiskākais cālis
 Sanija Punkstiņa – zeltainākais
cālis
 Rinalds Auziņš – saldākais cālis
 Marta Karlīne Vipule – skatuviskākais cālis
 Beāte Liene Cīrule – pavasarīgākais cālis
 Marta Bērziņa – tēlainākais cālis
 Anna Karlīna Seņka – latviskā-

kais cālis
 Marta Gavare – cālis – pārsteigums
 Elza Elizabete Eglīte – elegantākais cālis
Paldies visiem muzikālajiem
skolotājiem, vecākiem, māsām un
brāļiem, vecmāmiņām un vectētiņiem, tantēm un onkuļiem un ikvienam atbalstītājam, kas palīdzēja
mazajiem māksliniekiem sagatavoties konkursam!
Lai skanīgs pavasaris un nākamos dziedošos cālēnus skaitīsim
jau 2020. gada pavasarī!
Ilze Jēkabsone,
Smiltenes pilsētas KC vadītāja

Dziesma dod spēku un dzīvesprieku
Smiltenes pilsētas Kultūras
centra jauktais koris „Vidzemīte”
arī šajā gadā aktīvi koncertēs, piedaloties gan vietēja mēroga, gan
starptautiskos pasākumos.
Lai pēc pagājušā gada lielajiem
Dziesmu svētkiem un citiem pasākumiem nepalaistos slinkumā un nezaudētu kora ansambli, koris „Vidzemīte” šajā gadā pieteicās dalībai IV
Eiropas koru olimpiādē Zviedrijā. Uz
Gēteborgu dosimies augustā, tādēļ

cītīgi turpinām strādāt pie repertuāra,
kas vēl sirsnīgi jāslīpē.
Vēl pavasarī koris piedalīsies
mūsu bijušās koristes un kora krustmātes Lolitas Balodes piemiņas pasākumā, kas notiks 30. maijā Variņos.
Koncertu organizē Lolitas meitas, un
tā laikā vāktie ziedojumi tiks novirzīti vēža slimības skartajiem līdzcilvēkiem.
1. jūnijā koris piedalīsies J. Cimzes 205. jubilejas pasākumā „Kroņu

pinējs” Valkā, kur dziedātājus sagaidīs „Cimzes māsa" ar tēju! Dziedāsim Valkas – Lugažu ev. lut. baznīcā,
kurā savulaik darbojies arī J. Cimze.
Pasākumā piedalīsies ievērojams
skaits koru no Valkas, Valmieras,
Rīgas, Smiltenes, Trikātas, Jaunpiebalgas, Jaunsvirlaukas, arī no Igaunijas. Godinot latviešu tautas dziesmu
Tēvu, tiks dziedātas dažādu komponistu radītas tautasdziesmu apdares.
Vēl „Vidzemīte” ir pieteikusies

dalībai Kurzemes Dziesmu dienā,
kas notiks 29. jūnijā Liepājā, kur noritēs īsti mazie dziesmu svētki, tādēļ
gaidāma aktīva un dziesmām bagāta
vasara.
Dziesma dod spēku un dzīvesprieku! Aicinām apmeklēt mūsu
koncertus un būt kopā ar dziesmu!
Dzidra Jēkabsone,
Jauktā kora „Vidzemīte” diriģente

Aizvadītas Eiropas dienas svinības bibliotēkā
Atzīmējot 15 gadus kopš Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai, 9. maijā
Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā notika pasākums „Piecpadsmit svecītes svētku kliņģerī – nāc un
svinēsim kopā”.
Svinībās piedalījās Smiltenes vidusskolas 4.b klases skolēni ar audzinātāju
Intu Purgali un skolas bibliotekāri Daigu
Oti. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja
pārbaudīt un nostiprināt savas zināšanas
par Eiropas Savienību, spēlējot atraktīvu
spēli „Zini, mini, uzzini!”. Bērni piedalījās
dažādu tautu dančos, kurus vadīja folkloras
kopas „Rudzupuķe” vadītāja Līga Krūmiņa – Krīgere, rakstīja vēlējumus uz putnu
spārniem Latvijai jubilejā un, protams,

Ārlietu ministrija

baudīja svētku kliņģeri ar 15 svecītēm.
Pasākuma ietvaros tika atklāta Smiltenes
vidusskolas bibliotēkas bibliotekāres Elīnas
Kubuliņas-Vilnes fotogrāfiju izstāde „Mana =
mūsu Latvija”, kurā ikvienam ir iespēja aplūkot Latvijas skaistumu.
Svinot svētkus un kopā pavadot laiku,
tika akcentēta sava piederība Eiropai, radot
pārliecību, ka ikviens no mums, strādājot un
mācoties, esam tie, kas veidojam savu valsti
un Eiropu.
Pasākums notika sadarbībā ar Smiltenes
novada bibliotēkas ESIP un to finansiāli atbalstīja Latvijas Ārlietu ministrija.
Sanita Lārmane,
Bērnu apkalpošanas nodaļas
Vecākā bibliotekāre
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No pagātnes uz nākotni
Smiltenes novada bibliotēka
2019. gada 27. aprīlī Bibliotēku
nedēļas noslēguma pasākumā „No
pagātnes uz nākotni” aicināja pabūt kopā bijušos un esošos bibliotēkas darbiniekus. Viesu vidū bija
bibliotēkas darbinieki no pagājušā
gadsimta piecdesmitajiem, sešdesmitajiem, septiņdesmitajiem un
jaunākiem gadiem. Tā bija emocijām bagāta diena ar aizkustinošiem
brīžiem, mīļiem vārdiem un jautrību, ar dalīšanos atmiņās. Pasākumā
īpašu gaisotni radīja Ingas un Kārļa
Sīmaņu aizkustinošais muzikālais
noformējums.
Gribam mēs to vai nē, bet pārmaiņas ir neatņemama mūsu ikdienas sastāvdaļa. Izstāde „Ceļojums
laikā: bibliotēkas vēstures lappuses
šķirstot” atsauca atmiņā darba metodes, ar kādām strādāja bijušie darbinieki. Domās aizceļojam pagātnē uz

esošos. Tikšanās laikā
1923. gadu, uz laiku, ko
atklājās nezināmi bibuzskatām par Smiltenes
liotēkas vēstures fakti,
bibliotēkas dibināšanas
kas kā puzles gabaliņi
gadu. Kā lai mēs izskaidpapildināja
trūkstorojam tā laika darbiniešo informāciju kopējā
kiem to, ko darām tagad
ainā. Vairākas fotogrā– ar tā laika vārdiem un
fijas no 50. gadiem bibtā laika izpratni? Savuliotēkai dāvināja Helga
kārt, kā mēs ar savu pašFreidenfelde, (dzimusi
reizējo izpratni varēsim
Zaļkalne), kura Smilsaprast to, kas būs pēc
tenes bibliotēkā strādā50 gadiem? Bibliotekāra
ja no 1954. gada līdz
darbs ir izmainījies ļoti.
1963. gadam, un kura ir
Mūsdienās ar tehnoloģiju
strādājusi kopā ar pirpalīdzību bibliotēkām ir
Smiltenes novada bibliotēkas bijušie un esošie darbinieki.
mo bibliotēkas vadītāju
iespēja sniegt savus pakalpojumus attālināti. Lasītājs var emocijām, mums ir vajadzīga at- A.Vildiņu.
Šī tikšanās bija turpinājums atnemaz nenākt uz bibliotēku. Taču griezeniskā saikne no lasītāja, dēļ
tik un tā gan bibliotekāriem, gan kura mēs vispār strādājam. Tā tas ir miņu stāstiem, ko apkopoja bibliogrāfe Alda Liuke darbā „Smiltenes
lasītājiem joprojām svarīgas lietas bijis gan agrāk, gan ir arī tagad.
ir klātesamība, saskarsme, acu konSarunas un dialogi, kas sasais- bibliotekāru stāsti”, aptaujājot un
takts, satikšanās, sirsnība sarunās. tīja pagātni, šodienu un nākotni, intervējot bijušos un esošos darMēs nevaram dzīvot un strādāt bez tuvināja un iedvesmoja visus klāt- biniekus. Ideja par šiem atmiņu

Bērni uzbur iemīļotus
grāmatu tēlus
Aprīlī ikvienam Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas apmeklētājam bija
iespēja piedalīties zīmējumu konkursā „Uzbur grāmatu tēlus krāsās”, iedvesmojoties no Aijas Jasūnas grāmatu ilustrāciju izstādes.
Konkursam tika iesniegti 38
zīmējumi, no kuriem lielāko daļu
iesniedza pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” audzēkņi no „Zaķēnu” un „Rūķu” grupiņām, kā arī
Smiltenes vidusskolas skolēni.
Konkursa uzdevums bija, iedvesmojoties no A. Jasūnas grāmatu
ilustrācijām, uzzīmēt pašiem savu iemīļotāko grāmatu tēlus, radīt jaunas
ilustrācijas dažādām grāmatām vai
pārzīmēt ilustrācijas, kuras zīmējusi
māksliniece A. Jasūna. Lielākā daļa
konkursa dalībnieku iesniedza darbus, kuros zīmējuši savus iemīļotākos grāmatu tēlus no tādām grāma-

tām kā „Dūc kukainīši”, „Kā Ņauva
meklēja draugu”, „Lācīša Rūcīša raibā diena”, „Kazlēns, kurš prata skaitīt
līdz desmit”, „Septiņi rūķīši”, „Lotes
ceļojums uz dienvidiem”, „Pelnrušķīte”, „Elza un ledus sirds” u.c.
Visus zīmējumus no 7. maija
līdz 31. maijam iespējams apskatīt
izstādē „Uzbur grāmatu tēlus krāsās” Smiltenes novada bibliotēkas
Bērnu apkalpošanas nodaļā, Gaujas ielā 1.
No iesniegtajiem konkursa darbiem tika izlozēti 12 bērnu darbi, kuri
par piedalīšanos saņēma pateicības
balviņas. Paldies visiem mazajiem
māksliniekiem, kuri atnāca uz bibliotēku, apskatīja grāmatu ilustrāciju
izstādi, radīja paši savus zīmējumus
un piedalījās konkursā!
Sanita Lārmane,
Bērnu apkalpošanas nodaļas Vecākā
bibliotekāre

Mākslas un amatniecības
izstāde
„Putni krāsā un
kompozīcijā”
Smiltenes novada muzejā, Mēru
muižā no 1. jūnija līdz 27. jūlijam
būs apskatāma izstāde „Putni krāsā un kompozīcijā”, kuru veidojuši
mākslinieki un amatnieki no visas
Latvijas.
Lai saglabātu savu nacionālo kodu
un starp pasaules ietekmēm nepazaudētu sevi, izstādes veidotāji, un organizētāji aicina skatīties un iedvesmoties
vēsturē – etnogrāfijā un kā vienmēr –
dabā. Šajā izstādē to piedāvājot caur
Latvijas mākslinieku darbiem, kuri,
vērojot putnus – to krāsas un ritmus, ir
radījuši darbus, kas iemieso Latvisko
noskaņu, ko ietekmē daba.
Daba ir tā, kas iedvesmo, palīdz saskatīt krāsu mainīgo daudzveidību. Tā
palīdz meklēt jaunus iedvesmas avotus
saviem rokdarbiem, lai saimnieks un
saimniece, atrodoties katrs savā vidē,
ikdienas darbus darot, neaizmirstu vērot dabu. Šoreiz tie būs putni, kuri tepat
blakus vien dzīvo un vēro mūs darbā
vai, varbūt, pilnīgi nejauši ieraudzīti

savās gaitās, košajās riesta dejās..
Izstādes atklāšana 31. maijā
plkst. 18:00.
Izstādes rīkotājs: Smiltenes novada dome, Smiltenes pilsētas kultūras
centra Tautas lietišķās mākslas studija
„Smiltene”.

stāstiem radās, piedaloties konkursā
„Mūsu stāsti Latvijas simtgadei”,
kuru 2018. gadā izsludināja Valkas
novada Centrālā bibliotēka kopā ar
Smiltenes un Strenču novadu bibliotēkām. Šie stāsti glabājas Smiltenes
novada bibliotēkas Novadpētniecības krājumā un ar tiem var iepazīties
arī internetā http://valka.lv/wp-content/biblioteka/smiltene-stasts.pdf.
Atmiņu stāstos saglabāts oriģinālais
stils, izteiksme un pasniegšanas
veids. Tie ir sakārtoti hronoloģiski,
sākot ar atmiņām par bibliotēkas
pirmo vadītāju Artūru Vildiņu, kurš
ar pārtraukumiem strādāja no 1927.
gada līdz 1956. gadam.
„Smiltenes bibliotekāru stāsti” ir viens no posmiem bibliotēkas
vēstures padziļinātā izpētē.
Inta Mežule,
Smiltenes novada bibliotēkas
direktore

Sports
Smiltenē sacenšas spēcīgākie orientieristi
11. maijā Kapusilā,
Smiltenes pusē noskaidroti 2019. gada spēcīgākie
orientieristi
orientēšanās
sporta garajā jeb klasiskajā
distancē.
Šogad Latvijas čempionātu organizēja OK Azimuts
sadarbībā ar Latvijas Orientēšanās federāciju un Smiltenes novada domi, kopumā
sacensībās pulcējot vairāk
nekā 500 dalībniekus.
Otro vietu elites grupā
25 dalībnieku konkurencē
izdevās izcīnīt OK Azimuts
sportistam Artūram Pauliņam, uzvara igaunim Lauri
Sildam, kurš startē Latvijas
orientēšanās klubā AlūksneApe.
No Azimuts OK-Sm
BJSS sportistiem Latvijas
čempionāta medaļas izcīnīja W-16 grupas sportistes
Agnese Jaunmuktāne un
Anda Jaunmuktāne, izcīnot
attiecīgi sudraba un bronzas
medaļas. Tikai sešas sekundes līdz zelta godalgai, finišējot otrajā vietā, pietrūka
M-20 grupas sportistam Ilgvaram Caunem. W-50 grupā zelts – Videgai Gaigalai.
Par uzvaru grupā M21B uz
goda pjedestāla tika aicināts
Artūrs Gulbis.
Kā vienmēr arī šoreiz
sāpīgās ceturtās vietas. Tās
izcīnīja Kitija Abula W-12
, Guntars Cīrulis M-55 un
Vita Cīrule W-50. Piektā vieta M21B Kasparam Abulam
un W-55 Guntai Dudelei.
Sestā vieta M-12 Matīsam
Kalniņam un M-45 Otāram
Putrālim, Matīss Slikšjānis
izcīnīja 11. vietu, Laura Savicka finišēja 7. vietā.
12. maijā Smiltenes
novadā notika leģendārās
sacensības Mazā balva, kurās veiksmīgs starts arī Smiltenes novada
sportistiem.
Vīriešu Elites grupā uzvaru izcīnīja OK Azimuts sportists Artūrs

A.Pauliņš.

A. Jaunmuktāne.

A. Gulbis.
Pauliņš, 6. vietas ieguva Matīss
Slikšjānis un Laura Savicka. Veiksmīgs starts un zelta godalga Ilgvaram Caunem M-20 grupā, Artūram
Gulbim M21B grupā, bet Kasparam

Abulam 3. vieta.
Tikpat
veiksmīgs
starts arī M-45 grupas
vīriem, kur pirmā vieta
Mārtiņam Godiņam un
trešā vieta Otāram Putrālim. W-16 grupā, kurā
startēja četras Sm BJSS
sportistes, pie sudraba
godalgas tiek Anda Jaunmuktāne. Sestajā vietā
šajā grupā Agnese Jaunmuktāne. Tāpat veicās arī
W-18 grupas sportistei
Zandai Stabiņai. Bronzas godalga grupā M-40
Mārim Zeiļukam.
Vienā no daudzskaitlīgākajām grupām W-12
ar 32 dalībniecēm startēja
sešas Sm BJSS meitenes.
Četras no viņām ierindojās labāko desmitniekā
– Kitijai Abulai 5. vieta,
Martai Kalniņai 7. vieta,
Anetei Stabiņai 8. vieta un Martai Morītei 9.
vieta. Šī vecuma puišiem
septītā vieta Matīsam
Kalniņam.
Veiksmīgs
starts
Gaujienas puišiem, kas
trenējas Sm BJSS. Grupā
M-16- pirmā vieta Austrim Kalniņam un grupā
M-14 trešā vieta Uvim
Sproģim.
Veiksmīgākais
no
M-55 grupas Azimuta
veterāniem – Aigaram
Dudelim 6. vieta, tāpat
veicas arī M-65 grupas
Azimuta veterānam Jānim
Biezajam. Pārliecinošs
starts Azimuta dāmām
grupā W-50. Sudraba
godalga Videgai Gaigalai
un bronzas godalga Vitai
Cīrulei, kā arī piektā vieta
Dacei Ikšelei.
W-40 un W-55 grupās ar ceturto vietu jāsamierinās
attiecīgi Ievai Godiņai un Guntai
Dudelei.
Māris Stabiņš
Foto autors: LOF/J.Līgats

12 Smiltenes novada Domes Vēstis

2019. gada 17. maijs

Pasākumi Smiltenes
pilsētas Kultūras
centrā

Smiltenes novada bibliotēkā
Baznīcas laukumā 13
08.05. – 31.08. Seno grāmatu
izstāde.
Līdz 17.06. Smiltenes Mākslas skolas audzēkņu darbu
izstāde „Zemūdens un ziedu
valstībā”.
Līdz 18.06. Elīnas Kubuliņas-Vilnes fotoizstāde „Sudrabs spārnu galos”.
Līdz 30.06. Ritas Varaksas zīmēto mandalu izstāde
„Krāsu un formu simfonija”.
23. – 25.05. Jauno grāmatu
izstāde. Izsniegšana no 28.
maija.

MAIJA otrajā pusē
19. maijā plkst. 16:00 Kultūras centra lielajā zālē
Bērnu deju koncerts „Pienenes zied”, piedalās Smiltenes
BJIIC bērnu deju kolektīvi „Knēvelīši” un „Dindari”
(vadītāja Laura Reimane). Ieeja par ziedojumiem.
25. maijā Jāņukalna estrādē „Vasaras sezonas atklāšana
Smiltenē”:
plkst. 19:00 dalībnieku gājiens no Smiltenes pilsētas KC
un deju lielkoncerts ar Smiltenes novada un viesu deju
kolektīvu piedalīšanos, un postfolkloras grupu „Iļģi”.
Ieeja par ziedojumiem labdarības akcijai „Balta, balta
mana sirds”;
plkst. 22:00 sezonas pirmā zaļumballe kopā ar brāļiem
Auzāniem. Ieeja 5,00 eiro. Pasākuma laikā darbosies
kafejnīca.

Pasākumi maija/jūnija
mēnesī Smiltenes novada
pagastos

JŪNIJĀ
1. jūnijā labdarības pasākums „Balta, balta mana sirds”:
no plkst. 11:00 bērnu rotaļu laukumā, Smiltenē,
Gaujas ielā 1, labdarības tirdziņš „Labas lietas, lētas
lietas – nāciet un pērciet!”, Smiltenes novada bērnu
vokālo ansambļu un solistu koncerts „No manas sirds uz
Tavējo”, Dantes Pecolli ilūziju šovs, dažādas radošas un
izzinošanas meistardarbnīcas un vēl daudz kas cits;
plkst. 17:00 Smiltenes pilsētas Kultūras centrā radošās
apvienības „Teātris un ES” izrāde bērniem „Ballīte”,
ieeja par ziedojumiem labdarības akcijai „Balta, balta
mana sirds”.
14. jūnijā komunistiskā genocīda upuru piemiņas
pasākums Smiltenē.
16. jūnijā plkst. 17:00 Jāņukalna estrādē izrāde
„Skroderdienas Silmačos” Intara Rešetina režijā,
piedalās – Vita Vārpiņa, Mārtiņš Upenieks, Aija Dzērve,
Kaspars Zāle, Sarmīte Rubule, Ieva Florence, Lidija
Pupure, Akvelīna Līvmane, Ģirts Ķesteris, Marģers
Eglinskis, Aldis Siliņš, Lelde Dreimane.
Izrādes režisors Intars Rešetins teic: „Blaumaņa trāpīgais
cilvēcības, mīlestības, latvietības kods, kas caurstrāvo
viņa daiļradi, ir pāri visam! „Skroderdienas Silmačos”
ir visiem zināma, jautra, muzikāla, viegla, bet tai pat
laikā smeldzīga un patiesa fabula. Šī bija mana pirmā
iepazīšanās ar Blaumani. Kā pirmā mīlestība, kas paliek
atmiņā uz visu mūžu!”. Biļetes pieejamas „Biļešu
Paradīze” kasēs un www.bilesuparadize.lv.
23. jūnijā 22:00 Jāņukalna estrādē Līgo nakts
zaļumballe kopā ar grupu „Lauku muzikanti”. Ieeja 2,00
eiro. Līgām un Jāņiem ieeja bez maksas, uzrādot personu
apliecinošu dokumentu.
Vairāk informācijas: www.smiltene.lv

Smiltenes pensionāru apvienība
aicina savās aktivitātes iesaistīties
ikvienu interesentu
16. jūnjā tiek organizēts brauciens uz Peoniju svētkiem LVM Kalsnavas arborētumā.
24. augustā tiek organizēts brauciens uz Likteņdārzu,
kur notiks dižkoncerts „Saule, Pērkons, Daugava” par
godu Baltijas ceļa 30. gadadienai, pirms koncerta plānots apmeklēt bioloģisko zemnieku saimniecību „Janavas”, kura nodarbojas ar garšaugu un tēju audzēšanu.
21. novembrī tiek organizēts koncertuzveduma „Sirdspuskti” apmeklējums Vidzemes koncertzālē „Cēsis”
(pieteikšanās līdz 15. jūnijam).
No 8. līdz 13. oktobrim plānots brauciens uz Slovākiju – Tatri, alas, baseini. Iespēja izbaudīt termālos
ūdeņus, ieelpot kalnu gaisu Mala Fatrā, ieskatīties alu
vienreizējā skaistumā, pabūt dziļi pazemē, kur gadsimtiem ilgi tika iegūts sāls, redzēt Tatrus zelta rudens noskaņās (pieteikšanās 1. septembrim).
Vairāk informācija un pieteikšanās, zvanot uz mob.tālr.
26514012 (R. Bormane) vai 26669672 (I. Dudele).

Bērnu apkalpošanas nodaļā, Gaujas ielā 1
Izstādes
Līdz 31. maijam bērnu
zīmējumu izstāde „Uzbur
grāmatu tēlus krāsās”.
Līdz 6. jūnijam Elīnas
Kubuliņas-Vilnes fotogrāfiju izstāde „Mana =
mūsu Latvija”.
Pasākumi
17.05. plkst. 15:00 ceļojuma stāstu pēcpusdiena
„Indijas pārsteigumi”.
Katru ceturtdienu plkst.
10:15 „Skanīgais bērnu
rīts”.

Pasākums tapis projekta
“Pasākumi vietējās sabiedrības
veselības veicināšanai Smiltenes
novadā”
(Nr. 9.2.4.2/16/1/052) ietvaros.

18. maijā plkst. 11:00 Launkalnes tautas namā Launkalnes sākumskolas bērnu teātra pulciņa izrāde „Saulstariņš naktī”. Ieeja bez maksas.
18. maijā Muzeju nakts pasākumi:
• no plkst. 18:00 līdz 21:00 nāc un ielūkojies
„Palsmanes vēstures stāstos” – Muižas pilī, Palsmanes ev. lut. baznīcā, pamatskolā, ēdnīcā, bērnudārzā
un pagastmājā;
• no plkst. 18:00 Launkalnes pagasta „Lejas Kleperos” – „Varoņi – vakar un šodien jeb meklējam varoņus”;
• no plkst. 20:00 Smiltenes novada muzejā, Mēru
muižā, „Muzeju nakts 2019”.
18. maijā plkst. 19:00 Variņu tautas namā izrāde
„Zombijs jeb no Jāņiem līdz Pēteriem”. Ieeja 2,00 eiro.
30. maijā plkst. 18:00 Variņu tautas namā koncerts
Lolitas Balodes piemiņai „Mēs vēlreiz satiksimies”, ieeja par ziedojumiem.
31. maijā plkst. 18:00 Smiltenes novada muzejā, Mēru
muižā izstādes „Putni krāsā un kompozīcijā” atklāšana.
1. jūnijā plkst. 19:00 Grundzāles kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīva „Rieda” 30 gadu jubilejas koncerts. Ieeja 2,00 eiro. Plkst. 22:00 balle ar grupu
„Lustīgais blūmīzers”. Ieeja 3,00 eiro.
8. jūnijā plkst. 13:00 Palsmanē foto orientēšanās „Ar
abām kājām vasarā”, pieteikšanās pa tālruni – 25630865.
Nolikums pieejams www.palsmane.lv un www.smiltene.lv. Plkst. 20:00 Palsmanes estrādes atklāšanas koncerts „Saulīt, pasmaidi!” – ar dziesmām, dančiem un
jautriem notikumiem. Ieeja – 2,00 eiro. Plkst. 22:00
Zaļumballe ar grupu „Rodeo”. Ieeja – 3,00 eiro.
8. jūnijā plkst. 18:00 Vidzemes sporta laukumā
(Brantu pagasts) „Kantrī festivāls Vidzemē!”. Līnijdeju
grupa „Kantrī ritmi” svin 5 gadu jubileju ar draugiem.
Plkst. 21:00 balle ar grupu „Sestā Jūdze”. Ieeja koncertā bez maksas. Ballē pasākuma dienā ieejas maksa 5,00
eiro, iepriekšpārdošanā 03.06. – 07.06. Smiltenes pilsētas Kultūras centra kasē 3,00 eiro. Tālrunis informācijai:
26405258.
22. jūnijā plkst. 21:00 pie Bilskas ezera Vasaras saulgrieži. Dažādu vainagu pīšanas darbnīca, vada Līga, Daiļākā saulgriežu vainaga konkurss, Jāņu uguns iedegšana,
brīvais mikrofons, zaķīšu pirts pie dabas, enerģētiskā
pirtošanās. Zaļumballe kopā ar „Kreiso pagriezienu”,
darbosies kafejnīca „Pie muižkundzes”. Ieeja: ar jāņuzālēm un papardēm.
22. jūnijā plkst. 20:00 Jeberlejas estrādē Jāņu ielīgošana ar pašdarbnieku koncertu un zaļumballi pie ugunskuriem kopā ar „Mākoņstūmējiem”.
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