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Par koku kopšanu Smiltenē un novadā 

Smiltenē viesojas Novopolockas 
pilsētas pašvaldības delegācija

Š.g. 3. un 4. martā   iepazīša-
nās  vizītē  Smiltenē  viesojās  No-
vopolockas  pilsētas  pašvaldības 
(Baltkrievija)  speciālistu  delegā-
cija.  Viesošanās  laikā  viesi  tika 
iepazīstināti ar Smiltenes novada 
pašvaldības  darbu  kultūras,  iz-
glītības,  sporta un projektu  īste-
nošanas jomās.

Delegāciju sastāvā bija Novo-
polockas pilsētas pašvaldības ideo-
loģiskā darba, kultūras un jaunatnes 
lietu nodaļas galvenais speciālists, 
izglītības un sporta nodaļas vadī-
tāja vietnieks, celtniecības nodaļas 
vadītājs, kā arī arhitektūras biroja 
direktore.  

 Viesošanās laikā viesi apmek-
lēja Smiltenes sporta halli, Smil-
tenes sporta un atpūtas kompleksu 
„Teperis”, Smiltenes tehnikuma 
sporta zāli, Smiltenes Trīs pakal-
nu sākumskolu, Smiltenes pilsētas 
kultūras centru, SIA „8 CBR”, kā 
arī Smiltenes pirmsskolas izglītības 
iestādi „Pīlādzītis”, kur īpašu mu-
zikālu pārsteigumu bija sagādājuši 
vecāko grupiņu audzēkņi, viesus 
iesaistot dejās un rotaļās.

Viesi atzinīgi novērtēja redzēto, 
uzteica pilsētas sakoptību, mūsdie-
nīgās sporta zāles. Tāpat neoficiāli 
tika pārrunāta arī turpmākā sadar-
bība starp abām pašvaldībām, taču 
nekas konkrēts vēl netika nolemts. 
Jāpiebilst, ka sadarbības iniciatore 
ir Latvijas Republikas Konsulāta 
Vitebskā vadītāja, smilteniete Dag-
nija Lāce-Ate, kura tiekoties ar do-
mes izpilddirektoru Kārli Lapiņu, 
ierosināja attīstīt sadarbību ar kādu 
no Baltkrievijas pilsētām.

Līdz  ar  agro  pavasara  iestā-
šanos,  šogad  agri  sākušies  koku 
sakopšanas  darbi  Smiltenes  no-
vadā.  Darbus  veic  arboristi  jeb 
kokkopji, speciāli apmācīti un ap-
rīkoti profesionāļi, kuri veic uzde-
vumus, kas saistīti ar publisko un 
individuālo apstādījumu koku un 
krūmu  stādīšanu,  kopšanu,  vai-
nagu veidošanu, formēšanu un iz-
zāģēšanu, novāc bīstamos kokus, 
kas  apdraud  ēkas,  elektrolīnijas 
un citus objektus, kā arī pārzina 
darba paņēmienus augstumā. 

Jau trešo gadu notiek vērienī-
gi ainaviski vērtīgo koku kopšanas 
darbi un bīstamo koku likvidēša-
nas darbi Smiltenes pilsētas kapos. 
Nākamgad būs pilsētas kapu koku 
sakopšanas darbu pēdējais posms. 
Veikta liepu polardēšana (koku vai-

Sestdien, 8. martā, darba vi-
zītē  Smiltenē  viesojās Vides  aiz-
sardzības un reģionālās attīstības 
(VARAM) ministrs Einārs Cilins-
kis,  lai  klātienē  iepazītos  ar  ak-
tualitātēm novadā un pārrunātu 
to attīstības iespējas nākotnē.

Viesojoties Smiltenē, ministrs 
tikās ar novada domes priekšsēdē-
tāju Aināru Mežuli, priekšsēdētāja 
vietnieku Gintu Kukaini, Attīstī-
bas un plānošanas nodaļas vadītāju 
Andri Lapiņu un deputātu Aigaru 
Veldri, lai pārrunātu pašvaldības 
darba aktualitātes, ES finanšu ins-
trumentu turpmākās atbalsta iespē-
jas, kā arī projektu idejas, kas tiks 
īstenotas jaunajā plānošanas pe-
riodā 2014. – 2020. gadam. Tāpat 
pārrunāja būtiskākās vides problē-
mas, tajā skaitā dolomīta ieguves 
negatīvās sekas Grundzāles pusē. 

Smiltenē viesojas 
Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības 
ministrs

VARAM ministrs Einārs Cilinskis 
klātienē tika iepazīstināts ar paš-
valdības problēmobjektiem – Rai-
ņa ielu, Tepera ezera ventiļu māju, 
Smiltenes ev. lut. baznīcu, kam ne-
pieciešama tūlītēja sakārtošana un 
tiek meklēta finansējuma piesaiste. 
Tāpat ministrs apmeklēja Smilte-
nes stadionu, kur šobrīd norit re-
konstrukcijas darbi un tiek īstenots 
pārrobežu sadarbības programmas 
projekts „Cross Border Atletics”.

Smiltenes novada pašvaldības 
priekšsēdētāja vietnieks Gints Ku-
kainis tikšanos ar VARAM ministru 
atzina kā vērtīgu, jo tika pārrunāti 
ministrijas turpmākie plāni, kas sa-
vukārt palīdzēs pašvaldībai plānot 
savas aktivitātes turpmāko projektu 
sagatavošanā un īstenošanā.

 Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Novopolocka ir viens no lie-
lākajiem rūpnieciskās zinātnes, iz-
glītības un kultūras centriem Balt-
krievijā. Pilsēta atrodas Vitebskas 
apgabalā, Daugavas krastos, 250 
kilometru attālumā no Minskas, 
~360 km no Smiltenes. Novopoloc-
kā dzīvo vairāk nekā 107 tūkstoši 

iedzīvotāji. Novopolockas pašval-
dība sadarbības līgumus noslēgusi 
ar Ludzas novada pašvaldību un 
Ventspili. Vairāk par pilsētu var ie-
pazīties tās oficiālajā interneta viet-
nē  http://www.novopolotsk.by/

Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

nagu veidošana, apgriežot jaunos 
dzinumus) Daugavas ielā un Dārza 
ielā pie Meža kapiem. Katru gadu 
Smiltenes novada dome organizē 

kāda novadā esoša dižkoka sakopša-
nu, pagājušogad tā bija Alkāsu liepa, 
šogad kopšana plānota Mēru muižas 
parka dižozolam.

Vēl šopavasar plānota atsevišķu 
bīstamo un bojāto koku likvidēšana 
pilsētā. Sadarbojoties ar arboristiem, 
apstādījumu saglabāšanas komisija 
pieņem lēmumus par koku stāvokli, 
to bīstamību iedzīvotājiem, ēkām, 
automašīnām. Taču nav jābaidās, 
ka Smiltene ar laiku varētu būt ma-
zāk zaļa pilsēta, jo, izstrādājot ielu 
rekonstrukciju tehniskos projektus, 
tiek domāts par jaunu ielu apstā-
dījumu veidošanu, ceļmalas liepu 
nomaiņu uz jauniem, veselīgiem un 
ainavai vērtīgiem kokiem.

Smiltenes bagātība ir parki, tā-
pēc šobrīd notiek Vecā parka tehnis-
kā projekta izstrāde, katrs koks par-
kā tiek uzmērīts, noteikta tā suga, un 
katru koku marķē ar zīmi, lai atzīmē-
tu, ka tas ir uzmērīts. Vēlāk paredzē-
ta Vecā parka koku inventarizācija, 

lai varētu organizēt koku kopšanu 
un apsaimniekošanu ilgtermiņā.

Kokiem Smiltenes pilsētvides 
ainavā ir liela nozīme, tāpēc koku 
kopšanas un apsaimniekošanas dar-
bi tiek plānoti apzināti, pieaicinot 
profesionāļus,  un ar ilgtermiņa at-
tīstību.

Tāpat Smiltenes novada dome 
vēlas atgādināt iedzīvotājiem, ka 
koku zāģēšana Smiltenes novada 
teritorijā ārpus meža zemes ir jāsa-
skaņo ar Apstādījumu saglabāšanas 
komisiju. Iesniegums par koku zā-
ģēšanu ir pieejams Smiltenes novada 
mājas lapā www.smiltene.lv sadaļā 
„Veidlapas” vai klātienē Smiltenes 
novada domē, Dārza ielā 3.

Sagatavoja
Smiltenes novada domes

Saimnieciskās darbības nodaļa 
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Smiltenes novada Domes lēmumi
2014. gada 26. februārī noti-

ka kārtējā domes sēde, kurā tika 
pieņemts 61 lēmums, tai skaitā:

Izveidot darba grupu 1. 
Smiltenes novada izglītības attīstī-
bas koncepcijas 2014. – 2018. ga-
dam izstrādāšanai.

Par aizņēmumu no Valsts 2. 
kases pašvaldības prioritārā inves-
tīciju projekta īstenošanai

Apstiprināt Ziemeļvidze-3. 
mes reģionālo atkritumu apsaim-
niekošanas plānu 2014. – 2020. ga-
dam attiecībā uz Smiltenes novada 
administratīvo teritoriju.

Reģistrēt I.U. dzīvojamās 4. 
telpas izīrēšanas reģistrā pirmām 
kārtām, kā peronu, kurai nepiecie-
šama palīdzība dzīvokļa jautājumu 
risināšanā.

Pagarināt 2013. gada 5. 
1. aprīlī noslēgto īres līgumu ar 
I.L. uz vienu gadu, ar tiesībām 
īres līgumu pagarināt.

Par finansējuma piešķirša-6. 
nu, trūcīgas ģimenes bērniem, dalī-
bai BJIIC „Dadzīši”  koncertbrau-
cienā uz Krievijas pilsētu Ņižnija 
Novgorodu.

Par konceptuālu atbalstu 7. 
valsts nekustamo īpašumu atsavi-
nāšanas ierosināšanai un nodošanu 
pašvaldības īpašumā

Izsniegt nekustamā īpašu-8. 
ma „Mežu pētīšanas stacija” (ze-
mes vienības kadastra apzīmējums 
9470 005 0078) Launkalnes pagas-
tā, Smiltenes novadā nomniekam – 
valsts akciju sabiedrība „Latvijas 
autoceļu uzturētājs”, vienotās re-
ģistrācijas numurs 40003356530, 
bieži sastopamo derīgo izrakteņu 
ieguves atļauju Nr. 1 smilts-grants 
un smilts ieguvei smilts–grants at-
radnē „Kapusils I”.

Apstiprināt Smiltenes no-9. 
vada pašvaldības nekustamā īpa-
šuma objekta – dzīvokļa īpašuma 
Nr. 1, kas atrodas „Pulkši”, Smil-
tenes pagastā, Smiltenes novadā, 
2014. gada 17. februāra izsoles 
rezultātus, saskaņā ar kuriem īpa-
šuma objektu par 1407,50 euro 
(viens tūkstotis četri simti septiņi 
euro un 50 centi) nosolīja J.R.

Apstiprināt Smiltenes no-10. 
vada pašvaldības nekustamā īpašu-

ma „Dālderi”, Launkalnes pagastā, 
Smiltenes novadā, kas sastāv no 
vienas zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 9470 008 0082 1,85 ha 
platībā, 2014. gada 17. februāra iz-
soles rezultātus, saskaņā ar kuriem 
īpašumu par 2631,17 euro (divi 
tūkstoši seši simti trīsdesmit viens 
euro un 17 centi) nosolīja M.Z.

Par vienotas nomas mak-11. 
sas piemērošanu juridiskām perso-
nām Smiltenes novada domes īpa-
šumā Pils ielā 6.

Par nekustamā īpašuma 12. 
nomas līguma pārjaunošanu ar 
valsts akciju sabiedrību „Latvijas 
Attīstības finanšu institūciju Al-
tum”.

Iznomāt L.L. daļu no ze-13. 
mes vienības „Jaunvederu zeme”, 
Grundzāles pagastā ar kadastra 
apzīmējumu 9458 008 0101 0,1 ha 
platībā, lauksaimnieciskai izmanto-
šanai.

Iznomāt S.L. zemes vie-14. 
nību „Mēru kalte”, Bilskas pagastā 
ar kadastra apzīmējumu 9444 010 
0267 1,08 ha platībā, lauksaimnie-
ciskai izmantošanai.

Pārtraukt zemes nomas lī-15. 
gumu ar I.Ā. par Palsmanes pagasta 
zemes vienības „Rauza”, kadastra 
apzīmējums 9474 001 0116, daļu – 
0,9 ha platībā.

Atsavināt, pārdodot atklā-16. 
tā izsolē ar augšupejošu soli, Smil-
tenes novada pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu „Lobērģi”, 
Bilskas pagastā, Smiltenes novadā 
(kadastra numurs 9444 003 0161), 
kas sastāv no vienas zemes vienī-
bas ar kadastra apzīmējumu 9444 
003 0161 0,7 ha platībā. 

Apstiprināt nekustamā 17. 
īpašuma „Jaunmurri” Brantu pa-
gastā, kadastra numurs 9448 003 
0241, brīvo cenu 7100 euro (septiņi 
tūkstoši viens simts euro).

Slēgt ar Z.S. pirkuma līgu-18. 
mu par nekustamā īpašuma – zemes 
īpašuma „Ābeles”, Grundzāles pa-
gastā, ar kopējo platību 0.3116 ha, 
kadastra numurs 9458 008 0196, 
pārdošanu par summu 754,12 euro 
(septiņi simti piecdesmit četri euro 
un 12 centi) (Ls 530) uz nomaksu 
uz 1 (vienu) gadu un apstiprināt 

maksāšanas kārtību.
Piekrist dzīvokļa īpašuma 19. 

„Silva 12” -3, Silvā, Launkalnes pa-
gastā, Smiltenes novadā, kas sastāv 
no dzīvokļa, kopīpašuma domāja-
mās daļas no daudzdzīvokļu mājas 
un mājai piesaistītā zemesgabala 
domājamās daļas, atsavināšanai.

R.L. lietošanā esošajai ga-20. 
rāžai, kadastra apzīmējums 9415 
001 1207 005, kura atrodas uz 
zemes vienības Dārza iela 22, ka-
dastra apzīmējums 9415 001 1207, 
piešķirt adresi – Dārza iela 22A k-2, 
Smiltene, Smiltenes novads.

Piešķirt apbūvei paredzē-21. 
tai zemes vienībai „Vecie Jauncim-
diņi”, Launkalnes pagastā, kadastra 
apzīmējums 9470 003 0242, un uz 
tās jaunuzbūvētajām ēkām (lauk-
saimniecības tehnikas novietne, 
lauksaimniecības šķūnis) adresi 
„Vecie Jauncimdiņi”, Launkalnes 
pagasts, Smiltenes novads (pieliku-
mā shēma).

Piešķirt Blomes pagasta 22. 
zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 9446 003 0210 un uz tās plā-
notajai jaunbūvei adresi – „Saul-
lēkti”, Blomes pagasts, Smiltenes 
novads (pielikumā shēma).

Piešķirt Launkalnes pa-23. 
gasta zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 9470 003 0428 un uz 
tās jaunuzceltajām ēkā (vasaras 
māja un saimniecības ēka) adresi – 
„Rolis”, Silva, Launkalnes pagasts, 
Smiltenes novads.

Izveidot ēku (būvju) īpa-24. 
šumu ar nosaukumu „Silva 23A”, 
Silva, Launkalnes pagasts, kas sa-
stāv no lauksaimniecības tehnikas 
ražošanas un montāžas angāra un 
piešķirt adresi „Silva 23A”, Silva, 
Launkalnes pagasts, Smiltenes no-
vads.

Izveidot ēku (būvju) īpa-25. 
šumu ar nosaukumu „Mazsietali-
ņi”, Grundzāles pagasts, kas sastāv 
no dzīvojamās mājas un piecām 
saimniecības ēkām.

Uz zemes vienības ar ka-26. 
dastra apzīmējumu 9444 004 0017 
izveidot ēku (būvju) īpašumu ar 
nosaukumu „Jaunvārpas”, Bilskas 
pagstā, kas sastāv no darbnīcu ēkas 
un piešķirt adresi „Jaunvārpas”, 

Bilska, Bilskas pagasts, Smiltenes 
novads (pielikumā skice).

Atļaut no Launkalnes pa-27. 
gasta nekustamā īpašuma „Kalnlu-
dzītes”, kadastra numurs 9470 002 
0003, atdalīt zemes vienību ar ka-
dastra apzīmējumu 9470 003 0239  
4,3 ha platībā un mainīt nosaukumu 
no „Kalnludzītes” uz „Rožkalni”, 
Launkalnes pagasts.

Atļaut no Launkalnes pa-28. 
gasta nekustamā īpašuma „Kalnlu-
dzītes”, kadastra numurs 9470 002 
0003, atdalīt zemes vienību ar ka-
dastra apzīmējumu 9470 005 0027  
11,6 ha platībā un mainīt nosauku-
mu no „Kalnludzītes” uz „Meža 
Ludzītes”, Launkalnes pagasts.

Atļaut no Brantu pagasta 29. 
nekustamā īpašuma „Priedaines”, 
kadastra numurs 9448 003 0014, 
atdalīt zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 9448 006 0004, 19,4 
ha platībā, 9448 006 0039 1,2 ha 
platībā un mainīt nosaukumu no 
„Priedaines” uz „Lejas Kainaiži”, 
Brantu pagasts.

Atļaut sadalīt Smiltenes 30. 
pilsētas nekustamā īpašuma Dau-
gavas iela 60 zemes vienību ar ka-
dastra apzīmējumu 9415 009 0510 
trijās daļās.

Atļaut sadalīt Launkalnes 31. 
pagasta nekustamā īpašuma „Jaun-
jaunzemi” zemes vienību ar kadas-
tra apzīmējumu 9470 013 0043 di-
vās daļās.

Atļaut sadalīt Blomes pa-32. 
gasta nekustamā īpašuma „Krūmi-
ņi” zemes vienību ar kadastra apzī-
mējumu 9446 006 0035 divās daļās.

Atļaut no Launkalnes pa-33. 
gasta nekustamā īpašuma „Kalna 
Prāmnieki”, kadastra numurs 9470 
014 0080, atdalīt zemes vienību 
ar kadastra apzīmējumu 9470 014 
0157, 6,9 ha platībā un mainīt no-
saukumu no „Kalna Prāmnieki” 
uz „Meža Prāmnieki”, Launkalnes 
pagasts.

Atdalīt no Smiltenes pa-34. 
gasta zemes vienības „Valsts brīvā 
zeme”, kadastra apzīmējums 9480 
006 0254, zemi 0,2 ha platībā un 
izveidot jaunu nekustamo īpašumu 
„Kalnamuižas ceļš”.

Atļaut sadalīt Smiltenes 35. 

pilsētas nekustamā īpašuma Vi-
dzemes iela 8 zemes vienību ar ka-
dastra apzīmējumu 9415 008 1208 
divās daļās.

Atļaut sadalīt Brantu pa-36. 
gasta nekustamā īpašuma „Ragži” 
zemes vienību ar kadastra apzīmē-
jumu 9448 006 0001 trijās daļās.

Mainīt nekustamā īpa-37. 
šuma lietošanas mērķi Palsmanes 
pagasta zemes vienībai „Zemgaļi 
2”, kadastra apzīmējums 9474 004 
0293, no vienstāva un divstāvu 
daudzdzīvokļu māju apbūve (kods 
0701) uz zemi, kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība 
(kods 0101).

Pieņemti 17 lēmumi par 38. 
nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojumiem

piedzīt no A.C. nekusta-39. 
mā īpašuma nodokļa parādu EUR 
50,48 (piecdesmit euro 48 centi) 
bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu 
uz parādnieka naudas līdzekļiem 
un tam piederošo kustamo un ne-
kustamo mantu.

Dzēst nekustamā īpašuma 40. 
nodokļa parādu par kopējo summu 
1,90 euro (viens euro 90 centi), 
t.sk. pamatparāds 1,77 euro un ka-
vējuma nauda 0,13 euro, un izslēgt 
no debitoru saraksta.

Apstiprināt zemes ierīcī-41. 
bas projekta lietu „Vidus Masaļi”, 
Brantu pagasts, Smiltenes novads, 
zemes vienības kadastra apzīmē-
jums 9448 001 0034.

Par domes priekšsēdētāja 42. 
komandējumu.

Par domes priekšsēdētāja 43. 
A. Mežuļa ikgadējo atvaļinājumu.

Par grozījumiem Pārval-44. 
des uzdevuma deleģēšanas līguma 
projektā.

Par projekta pieteikuma 45. 
sagatavošanu Klimata pārmaiņu 
finanšu instrumenta konkursam 
„Kompleksi risinājumi siltumnīce-
fekta gāzu emisiju samazināšanai” 
un projekta īstenošanai nepiecieša-
mo līdzfinansējumu.

Sagatavoja
D. Kaupe,

Kancelejas nodaļas vadītāja 

Pašvaldībā

Pavasarī, uzspīdot saulei, cil-
vēki sarosās un sāk uzkopt savu 
apkārtni, tīrīt pagalmus, un diemžēl 
varam novērot, ka vēl ir iedzīvotāji, 
kuri nederīgas lietas, tai skaitā sa-
dzīves atkritumus, samet kaudzē un 
nodedzina. Varētu domāt, ka viss, 
kas „izkūp” gaisā, kļūst neredzams 
un problēma ir atrisināta – lieko 
gružu vairs nav. Bet tā ir sevis mā-
nīšana, ko mums būtu jāapzinās.

SIA „ZAAO” (ZAAO) vides 
izglītības speciāliste Ieva Veģere 
stāsta: „Melnie dūmi, kas „izkūp” 
gaisā, satur bīstamus ķīmiskus 
savienojumus – dioksīnus, hlora 
savienojumus, poliaromātiskos 
ogļūdeņražus, smagos metālus un 
citus bīstamus savienojumus, kas 
piesārņo gaisu un elpojot tie uzkrā-
jas cilvēka organismā. Tāpat kaitī-
gie savienojumi sīku putekļu veidā 

Atkritumus dedzināt nedrīkst!
nonāk uz augsnes un augiem, 
pēc tam ūdenī. Līdzīgu kaitē-
jumu savai veselībai un dabai 
kaitējumu radām dedzinot 
krāsnī plastmasas maisiņus, 
plastmasas pudeles, piena pa-
kas, sulu pakas, vienreizējās 
lietošanas plastmasas traukus, 
tādejādi indējot sevi, jo plast-
masa pilnībā sadeg tikai ļoti 
augstā temperatūrā (virs 1000 
grādiem), krāsnī vai uguns-
kurā temperatūra ir tikai līdz 400 
grādiem. Skursteņiem aizsērējot ar 
sodrējiem, kas radušies no plast-
masas dedzināšanas, pastāv aiz-
degšanās risks. Tos grūti iztīrīt, jo 
līdz galam nesadegušās plastmasas 
daļiņas ir pieķepušas pie skursteņu 
sienām.”

Arī cilvēku apzināta vai neap-
zināta rīcība, kā nelegāla atkritumu 

norakšana bedrēs lauku sētu tuvu-
mā vai atkritumu izmešana piepil-
sētas mežos piesārņo mūsu zemi un 
nodara kaitējumu dabai.

Skolā jauniešiem ķīmijas stun-
dā māca par vielu nezūdamības 
likumu – „Jebkurā reakcijas gaitā 
katra ķīmiskā elementa atomi neiet 
zudumā un nerodas no jauna. Cik 
liels elementa atomu skaits bija 

pirms ķīmiskās reakcijas, tik-
pat liels atomu skaits būs arī 
pēc ķīmiskās reakcijas”.

Šo likumu cilvēkiem va-
jadzētu atcerēties ikreiz, kad 
sadzīves atkritumi tiek dedzi-
nāti ugunskuros un krāsnīs 
vai izmesti nelegāli piepilsē-
tas mežos.

„Vielu nezūdamības li-
kums” mums atgādina - at-
kritumi nekur nepazūd, tie 

ir mainījuši savu formu un pār-
vērtušies par bīstamiem ķīmis-
kiem savienojumiem. Nepareizi 
apsaimniekojot atkritumus, rodas 
piesārņojums, kuru cilvēki uzņem 
lietojot pārtikā piesārņotu ūdeni, 
piesārņotā augsnē augušus augus, 
elpojot piesārņotu gaisu un pel-
doties piesārņotās ūdens tilpnēs. 
Visbeidzot lietojot pārtikā putnus, 

zivis un dzīvniekus, kas uzņēmuši 
barību piesārņotā vidē.

Ieva Veģere: „Šodien esam 
neizpratnē, kāpēc mūsdienās cil-
vēkiem ir tik vāja imūnsistēma? 
Kāpēc cilvēki bieži slimo? Kāpēc 
bērniem parādās alerģijas, kas ve-
cākiem nav novērotas? Viens no 
iemesliem ir piesārņotā vide, kurā 
dzīvojam. Piesārņojums nonāk cil-
vēka organismā, uzkrājas dažādos 
orgānos, kā rezultātā izmainās or-
ganisma funkcijas. Protams, vese-
lības traucējumi nerodas uzreiz, tie 
veidojas ilgākā laika periodā.”

Būsim atbildīgi pret sevi un 
nākamām paaudzēm, mainīsim sa-
vus ieradumus, domāsim ar prātu, 
jutīsim ar sirdi, un izdarīsim iz-
vēli par labu dabai, kas mūs baro 
un dod spēku (zeme, ūdens, gaiss, 
augi, dzīvnieki). Apsaimniekosim 
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2014. gada 29. janvārī
APSTIPRINĀTI
ar Smiltenes novada domes 2014. gada 29. janvāra lēmumu (protokols Nr. 2., 2.§.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 3/14
„Grozījums 2011. gada 19. aprīļa Saistošajos noteikumos Nr. 7/11
„Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Smiltenes novadā””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 4. punktu un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu 
Nr. 480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas” 3. un 9. punktiem

1. Izdarīt Smiltenes novada domes 2011. gada 19. aprīļa Saistošajos noteikumos Nr. 7/11 „Par pašvaldības 
nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Smiltenes novadā” (turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi) grozījumu un 
izteikt 71. punktu šādā redakcijā:

„7.1 Noteikumu 4. un 5. punktos noteiktajai nodevai piemērot 50% atlaidi Smiltenes novadā reģistrētām bied-
rībām un nodibinājumiem.”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības bezmaksas izdevumā 
„Smiltenes novada Domes Vēstis”.
    A. Mežulis,

Smiltenes Domes priekšsēdētājs

2013. gada 15. novembrī Smil-
tenes novada dome noslēdza līgu-
mu ar SIA „Valkas meliorācija” par 
būvdarbu izpildi projekta „Nor-
matīvo aktu prasībām neatbilsto-
šās Smiltenes novada Palsmanes 
pagasta izgāztuves „Kangarkalni” 
Nr. 9478/3360/PPV” realizācijā. 
Projekta ietvaros paredzēts veikt 
atkritumu izgāztuves rekultivāciju 
1,01 ha platībā, kā arī sakopt iz-
gāztuvei piekļauto teritoriju 2,98 
ha platībā. 

Līdz šim objektā ir paveikti 
42% no plānotajiem darbu apjo-
miem – veikta krūmu izciršana pa 
izgāztuves perimetru, izkaisīto at-
kritumu norakšana un pārvietošana 
kopējā kaudzē, teritoriju (no kurām 
pārvietoti atkritumi) līdzināšana 
un planēšana, izkaisīto atkritumu 
savākšana, atkritumu līdzināšana, 
sānu nogāžu veidošana un blīvēša-
na, zaru savākšana un likvidēšana. 
Darbs turpinās pie grunts materiā-
lu pievešanas, pretfiltrācijas slāņa 
izveides un auglīgā slāņa izveides 
krātuves teritorijā.  

Projekta mērķis ir normatīvo 
aktu prasībām neatbilstošas at-

Smiltenes novada dome EIROPAS SAVIENĪBA

Projektu „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Smiltenes novada Palsmanes pagasta 
izgāztuves „Kangarkalni” Nr. 9478/3360/PPV rekultivācija” līdzfinansē Eiropas Savienība.

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir Smiltenes novada dome.
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. 
Ieguldījums Tavā nākotnē!

Izgāztuvē „Kangarkalni” 
norit rekultivācijas 

būvdarbi

kritumu izgāztuves rekultivācija, 
izgāztuves negatīvās ietekmes uz 
vidi novēršana un monitoringa 
sistēmas nodrošināšana izgāztuvē. 
Realizējot projektu, tiks maksi-
māli novērsta atkritumu negatīvā 
ietekme uz vidi un cilvēka veselī-
bu un nodrošināta ar atkritumiem 
piesārņotās teritorijas iekļaušanās 
apkārtējā ainavā. 

Projekta realizācija kļuva ie-
spējama piesaistot Eiropas Savie-
nības Kohēzijas fonda līdzfinan-
sējumu 3.5.1.2.1. apakšaktivitātē 
„Normatīvo aktu prasībām neat-
bilstošo izgāztuvju rekultivācija”. 

Projekta plānotās izmaksas ir 
EUR 190386,66 (LVL 133804,51), 
85% jeb EUR 161828,66 (LVL 
113733,83) no projekta finansē Ei-
ropas Savienības Kohēzijas fonds 
un 15% jeb EUR 28558,00 (LVL 
20070,68) ir pašvaldības līdzfi-
nansējums.

Projektu plānots realizēt līdz 
2014. gada 21. septembrim.

Sīkākai informācijai: 
Lita Kalniņa

64707866 

Februāra  mēnesī  dzimtsa-
rakstu nodaļā reģistrēti 11 jaun-
dzimušie – 5 meitenes un 6 zēni. 
Bilskas, Grundzāles pagastā un 
Alojas pilsētā – 1 jaundzimušais, 
Palsmanes pagastā – 2 jaundzimu-
šie, Smiltenes pilsētā – 6 jaundzi-
mušie. No visiem jaundzimušajiem 
8 vecāki sastāv laulībā, 3 bērniem 
atzīta paternitāte. Vārdiņi meite-
nēm – Beāta, Elza, Marta, Samanta, 
Estere. Vārdiņi zēniem – Markuss, 

Dzimtsarakstu nodaļa 
informē

Smiltenes novada 
lauksaimniekiem, 

uzņēmējiem, iedzīvotājiem!
Šā gada 4. aprīlī ar Smiltenes novada domes atbalstu organizējam 

braucienu uz  izstādi Rāmavā, kur notiks 22. starptautiskā 
lauksaimniecības, lopkopības,  mežkopības un lauku celtniecības izstāde

„Pavasaris 2014”.
 Izbraukšana 4. aprīlī  plkst. 8.00  no Baznīcas laukuma, Smiltenē.

Dienas plānā – Rāmavas izstāde „Pavasaris 2014”; 
Ekskursija pa leģendāro Centrāltirgu un tā slepenajiem 

pagrabiem (6,00 euro personai)
Sīkāka informācija un pieteikšanās līdz 2. aprīlim pie lauku attīstības 
konsultantes Laimas Āboltiņas, kontakttālrunis 29113631, 26402963.

LAIPNI AICINĀTI VISI INTERESENTI! UZ TIKŠANOS!

Roberts, Mārtiņš, Pēteris, Valters, 
Augusts. 

Februāra mēnesī reģistrēti 13 
miršanas gadījumi. Miršanas aplie-
cības izsniegtas 6 vīriešiem un 7 sie-
vietēm. Miruši 5 – Smiltenes pilsētas 
iedzīvotāji, 2 – Palsmanes pagasta 
iedzīvotāji un 1 – Bilskas, Blomes, 
Grundzāles, Launkalnes, Smiltenes 
un Variņu pagasta iedzīvotājs.

Dace Ērģele,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 

Pašvaldībā
atkritumus videi draudzīgi un legā-
li – noslēdzot līgumu par atkritumu 
apsaimniekošanu, ikdienā šķirojot 
tos un izvērtējot ikdienas pirkumu 
lietderību. 

Atgādinām – Latvijas Admi-
nistratīvo pārkāpumu kodeksa 
58. pants par Vides piesārņoša-
nu un piegružošanu nosaka – par 

gaisa, zemes, mežu vai ūdens 
piesārņošanu ar notekūdeņiem, 
ķīmiskām vielām, materiāliem 
vai atkritumiem ir piemērojams 
naudas sods no EUR 70 līdz pat 
EUR 2900. Savukārt 75. pants 
par Atkritumu apsaimniekošanas 
noteikumu pārkāpšanu nosaka 
– par sadzīves atkritumu radītā-

ja vai īpašnieka nepiedalīšanos 
pašvaldības organizētajā sadzī-
ves atkritumu savākšanā (līguma 
neslēgšana) var tikt piemērots 
naudas sods EUR 90 līdz EUR 
1400.

Zane Leimane,
SIA „ZAAO” sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Stājas spēkā saistošie noteikumi par 
reklāmas izvietošanu

Smiltenes novada dome infor-
mē, ka no š.g. 15. februāra stājās 
spēkā  Smiltenes  novada  domes 
saistošie noteikumi par reklāmas 
izvietošanu  publiskās  vietās  un 
vietās, kas vērstas pret publisku 
vietu  Smiltenes  novadā,  kā  arī 
noteikumi  par  nodevu.  Saistošie 
noteikumi  ietver    nosacījumus,  
lai  novērstu  patvaļīgu  reklāmu, 
reklāmas objektu un priekšvēlē-
šanu aģitācijas materiālu izvieto-
šanu Smiltenes novadā ar mērķi 
veidot  sakārtotu pilsētvidi. 

Saistošie noteikumi Nr. 32/1 
„Par reklāmas izvietošanu publis-
kā vietās un vietās, kas vērstas pret 
publisku vietu Smiltenes novadā” 
nosaka reklāmu un reklāmas ob-
jektu izvietošanas, ekspluatācijas, 
grafiskā dizaina maiņas saskaņo-
šanas kārtību, demontāžas kārtību, 
atļaujas izsniegšanas kārtību par 
reklāmu un reklāmas objektu izvie-
tošanu, kā arī atbildību par šo notei-
kumu neievērošanu. Tie arī ietver 
priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu 
izvietošanas nosacījumus.

Savukārt saistošie noteikumi 
Nr. 33/13 „Nodeva par reklāmas 
izvietošanu publiskā vietās un vie-
tās, kas vērstas pret publisku vietu 
Smiltenes novadā” nosaka kārtību, 
kādā uzliek nodevu par reklāmas 
vai reklāmas objekta izvietošanu, 
nosaka nodevas apmēru, nodevas 
aprēķināšanas un samaksas kārtību 
un personas, kuras ir atbrīvotas no 
noteiktās nodevas.

 Saistošie noteikumi attiecas uz 
visām juridiskām un fiziskām per-
sonām, kuras izvieto reklāmas vai 
reklāmas objektus publiskās vietās 
vai vietās, kas vērstas pret publisku 
vietu.

  Būtiskākais noteikumos: 
Uz Smiltenes pilsētā esošiem 

afišu stabiem, stendiem un Smilte-
nes pilsētas sabiedriskā transporta 
pieturvietu stendos atļauts izvietot 
Smiltenes novada Kultūras pārval-
dē saskaņotas afišas, plakātus un 

paziņojumus par pasākumiem, lek-
cijām, izstādēm, koncertiem u.tml. 
ar norādītu pasākuma norises laiku 
un vietu. Smiltenes novada pagas-
tos uz pašvaldībai piederošiem 
stendiem atļauts izvietot attiecī-
gajā pagasta pārvaldē saskaņotas 
afišas, plakātus, paziņojumus un 
sludinājumus. Nodeva netiek pie-
mērota.

 Aizliegts izvietot īslaicīga 
rakstura reklāmas un informatīvus 
materiālus – plakātus, afišas, sludi-
nājumus, aģitācijas materiālus un 
citus informatīvos materiālus uz 
žogiem, nožogojumiem un sētām, 
ēku fasādēm, jaunbūvēm, apgais-
mošanas stabiem, inženiertehnis-
kām būvēm, elektrības sadales kas-
tēm, transformatoriem un citiem 
inženiertehnisko komunikāciju 
būvju elementiem, ceļu satiksmes 
organizācijas tehniskajiem līdzek-
ļiem un informatīvajām norādēm, 
pilsētas labiekārtojuma elemen-
tiem, reklāmas un dizaina elementu 
konstrukcijām, kā arī kokiem un 
apstādījumiem.

Persona, kura vēlas izvietot iz-
kārtni, mobilo reklāmu, reklāmas 
objektu ar piesaisti zemei vai bez 
tās, tīkla reklāmu publiskā vietā 
vai vietā, kas vērsta pret publisku 

vietu, pašvaldībā iesniedz saskaņo-
šanai iesniegumu ar tam pievienotu 
reklāmas vai reklāmas objekta pro-
jektu, kas noformēts atbilstoši nor-
matīvo aktu prasībām. Reklāmas 
devējs ir tiesīgs izvietot reklāmu 
vai reklāmas objektu, un ekspluatēt 
to tikai pēc pašvaldības reklāmas 
vai reklāmas objekta izvietošanas 
atļaujas saņemšanas, atļaujā noteik-
to nosacījumu izpildes, pašvaldības 
nodevas samaksas (ja tāda piemē-
rojama), kā arī ievērojot reklāmas 
vai reklāmas objekta izvietošanas 
atļaujas derīguma termiņu.

Ja reklāmas devējs attiecīgās 
reklāmas izvietošanas vietā ir iz-
beidzis saimniecisko darbību vai 
beidzies reklāmas vai reklāmas ob-
jekta izvietošanas atļaujas derīgu-
ma termiņš, reklāmas devējam jā-
veic reklāmas vai reklāmas objekta 
demontāža 15 dienu laikā, sakārto-
jot reklāmas izvietošanas vietu (fa-
sādes krāsojumu, labiekārtojumu, 
veicot pamatu demontāžu utt.). Ja 
reklāmas devējs neveic reklāmas 
vai reklāmas objekta demontāžu, 
tad par demontāžu ir atbildīgs attie-
cīgā nekustamā īpašuma īpašnieks 
vai tiesiskais valdītājs.

 Reklāmas un reklāmas objek-
tu izvietošanas saskaņojumi, kas 
izsniegti līdz šo noteikumu spēkā 
stāšanās dienai, ir derīgi līdz tajos 
norādītā derīguma termiņa beigām. 
Reklāmas un reklāmas objekti, 
kuru saskaņojumā nav norādīts de-
rīguma termiņš, jāpārskaņo Smil-
tenes novada domē 6 mēnešu laikā 
no noteikumu stāšanās spēkā.

 Par noteikumu pārkāpumiem 
personas saucamas pie likumā pa-
redzētās atbildības. Šo noteikumu 
ievērošanas uzraudzības un kontro-
li veic Smiltenes novada Pašvaldī-
bas policija un pašvaldības pilnva-
rotas amatpersonas.

  
Ar pilnu saistošo noteikumu 

tekstu var iepazīties novada mā-
jas lapā www.smiltene.lv. 
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Biedrība „Abulas lauku part-
nerība” izsludina atklāta konkursa 
projektu iesniegumu pieņemšanas 
10. kārtu Lauku attīstības program-
mas 2007. – 2013. gadam pasāku-
ma  „Vietējās  attīstības  stratēģi-
jas”. 

Projektu iesniegumu pieņem-
šana būs no 2014. gada 28. marta 
līdz 28. aprīlim. 

10. kārtā pieejamais publiskais 
finansējums ir EUR 37 811,59. 

Projektu iesniegumu pieņem-
šana šadās rīcībās: 

1) 2.4. Rīcība: „Vietējo iedzī-
votāju aktīvai atpūtai piemērotas 
infrastruktūras izveidošana”. 

Pieejamais atbalsta apmērs 
EUR 21 932,16. 

Maksimāli attiecināmo izmak-
su summa vienam projektam EUR 
3000,00 

Vietējo iedzīvotāju aktivitāšu 
dažādošanai atbalstu var gūt brīvā 
laika pavadīšanas vietu infrastruk-
tūras izveidei vai labiekārtošanai 
vietējās attīstības stratēģijas darbī-
bas teritorijā un pamatlīdzekļu ie-
gādei brīvā laika pavadīšanas dar-
bības nodrošināšanai. 

2) 3.1. Rīcība: „Lauksaimnie-
cības produktu ražošana, pirmap-

Abulas lauku partnerība uzsāks 
projektu iesniegumu pieņemšanu

Cilvēka  dabā  ir 
palīdzēt  savam  līdz-
cilvēkam  –  ziedot 
naudu labdarības ak-
cijā, uzklausīt drauga 
bēdu stāstu un ļaut iz-
raudāties uz sava ple-
ca,  atdāvināt  lietas, 
kuras  pašam  vairs  nav  vajadzī-
gas, bet kādam lieti noderēs... Bet 
varbūt Tu esi gatavs atvērt savas 
mājas  durvis  un  dāvināt  sirds 
siltumu  bērniem,  kuri  palikuši 
bez vecāku rūpēm un mīlestības? 
Varbūt  arī  tavas  ģimenes  roku 
vadīts kāds mazulis var mācīties 
staigāt,  runāt,  rūpēties  par  sevi 
un apjaust, ka kādam šinī pasau-
lē ir svarīgs un vajadzīgs? Laikā, 
ko  bērns  pavada  ģimenē,  nevis 
bērnu namā, viņš mācās ģimenes 
dzīvi  un  savstarpējās  attiecības, 
iepazīstas ar  sadzīvi un  ikdienas 
pienākumiem,  apjauš,  ka  mam-
ma  un  tētis  mīl  un  rūpējas  par 
bērniem.

Pašlaik Latvijā ir 593 audžuģi-
menes, kurās ievietoti 1260 bērni. 
Taču audžuģimeņu skaits joprojām 
ir nepietiekams.

Audžuģimene ir ģimene, kas 
apguvusi īpašu apmācības kursu un 
saņēmusi audžuģimenes statusu. Šī 
ģimene var uzņemt audzināšanā uz 
noteiktu laiku bērnus no ģimenēm, 
kas nonākušas krīzes situācijā, vai 
arī bērnus, kuri zaudējuši savus 
vecākus vai kuru vecāki dažādu 
iemeslu dēļ nevar par viņiem rūpē-
ties. Audžuģimene dod iespēju šā-

Projektu līdzfinansē 
eiroPas savienība

EIROPAS LA AS FONDS LAUKU AT :
EIROP LAUKU APVIDOS

strāde un pārstrāde, pirmapstrāde 
mājas apstākļos”. 

Pieejamais atbalsta apmērs 
EUR 15 879,43. 

Maksimāli attiecināmo izmak-
su summa vienam projektam EUR 
28 457,00.

Lauku saimniecības un mājra-
žotāji  var pieteikties atbalstam ie-
kārtu, tehnikas, aprīkojuma, infor-
mācijas tehnoloģiju un programmu 
nodrošinājuma iegāde un uzstādī-
šana, infrastruktūras izveide lauk-
saimniecības produktu ražošanai, 
pirmapstrādei un pārstrādei mājas 
apstākļos, tai skaitā pašu saražo-
tās produkcijas iepakošanai, kā arī 
ilggadīgo augļkopības kultūraugu 
(izņemot zemenes) stādu iegāde, 
stādījumu balstu sistēmu, žogu un 
žogu balstu iegāde, uzstādīšana un 
stādījumu ierīkošana.

Projektu atbalsta saņemšanas 
nosacījumi atrunāti Ministru ka-
bineta noteikumos Nr. 764 „Kārtī-
ba, kādā piešķir valsts un Eiropas 
Savienības atbalstu lauku attīstībai 
pasākumā „Konkurētspējas veici-
nāšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā” un pasākumā 
„Lauku ekonomikas dažādošana un 
dzīves kvalitātes veicināšana vietē-

jo attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā””. Iesniegtie projekti jā-
realizē līdz  2015. gada 1. maijam

Projekta iesniegumus papīra 
formātā iesniegt biedrības „Abulas 
lauku partnerība” birojā, Cēsu iela 
9, Blomes pagasts, Smiltenes no-
vads. Projekta iesniegumu elektro-
niska dokumenta formā, parakstītu 
ar elektronisko parakstu un aplieci-
nātu ar laika zīmogu „Elektronisko 
dokumentu likumā” noteiktā kārtī-
bā, iesniedz lad@lad.gov.lv. 

Informācija par izsludinā-
to konkursu un iesniedzamajiem 
dokumentiem www.abulas.lv un 
www.lad.gov.lv.  

Individuālas konsultācijas pro-
jektu pieteikumu sagatavošanai var 
saņemt „Abulas lauku partnerība” 
birojā Cēsu ielā 9. Blomē, otrdie-
nās un ceturtdienās no plkst. 9.00 
līdz 15.00, iepriekš saskaņojot kon-
sultāciju laiku pa tel. 28368431.

Lai gūtu precīzāku informāciju 
par 10. kārtas projektiem, Abulas 
LP aicina interesentus uz informa-
tīvu semināri 2014. gada 27. mar-
tā plkst. 13.00 Smiltenē, Galdnie-
ku  ielā  10b,  Bērnu  un  ģimeņu 
krīzes  centrā. (lūgums iepriekš 
pieteikties, tel. 28368431)

dam bērnam nenokļūt 
ārpusģimenes aprūpes 
iestādē, bet gan izaugt 
ģimeniskos apstākļos. 
Audžuģimenei ir tiesī-
bas izvēlēties, kāda ve-
cuma bērnus viņa būtu 
gatava uzņemt savās 

mājās.
Lai kļūtu par audžuģimeni:
1. Jāvēršas dzīvesvietas bāriņ-

tiesā, uzrādot personu apliecinošus 
dokumentus, jāiesniedz iesniegums 
noteiktā formā par audžuģimenes 
statusa piešķiršanu, kā arī ģimenes 
ārsta un psihiatra – narkologa izzi-
ņas par veselības stāvokli.

2. Bāriņtiesa mēneša laikā iz-
skata dokumentus, izpēta audžuģi-
menes statusa pretendentu dzīves 
apstākļus, kā arī viņu motivāciju un 
spējas audzināt bērnu.

3. Bāriņtiesa sniedz atzinumu 
par audžuģimenes statusa preten-
dentu piemērotību audžuģimenes 
pienākumu veikšanai.

4. Audžuģimenes statusa pre-
tendenti bez maksas noklausās mā-
cību kursu.

Kursos kvalificēti speciālisti – 
mediķi, juristi, psihologi, sociālie 
darbinieki vada lekcijas par bērnu 
aprūpes un attīstības jautājumiem, 
saskarsmi ģimenē, tiesisko regu-
lējumu un citām aktuālām tēmām, 
kas noderīgas ne vien audžuģime-
nei, bet ikvienai ģimenei.

Kursu noslēgumā to dalībnieki 
kārto eksāmenu un saņem apliecību. 

5. Bāriņtiesa pēc mācību kursa 

Kļūsti par audžuģimeni un palīdzi 
bērnam izaugt!

beigām veic pārrunas ar pretenden-
tiem un pieņem lēmumu par au-
džuģimenes statusa piešķiršanu vai 
atteikumu piešķirt audžuģimenes 
statusu.  

6. Ja ģimenē tiek ievietots 
bērns, tiek noslēgts līgums starp ģi-
meni un pašvaldību.

Audžuvecāki var izvēlēties, 
kāda vecuma bērnus labprāt uz-
ņemtu un audzinātu savā ģimenē.

Pēc tam, kad ģimenē tiek ievie-
tots bērns, audžuģimene saņem:

- atlīdzību 113,83 euro mēnesī 
neatkarīgi no audzināšanā nodoto 
bērnu skaita;

- pabalstu bērna uzturam (kura 
apmēru nosaka katra pašvaldība) 
un pabalstu apģērba un mīkstā in-
ventāra iegādei pašvaldības noteik-
tā apmērā (par katru bērnu);

 - pašvaldības sociālā darbinie-
ka atbalstu un palīdzību problēmu 
risināšanā. 

Sīkāku informāciju par apmā-
cībām un audžuģimenes statusa ie-
gūšanu varat saņemt zvanot Valsts 
bērnu tiesību aizsardzības inspek-
cijas Bāriņtiesu un audžuģimeņu 
departamenta konsultantei Vi-
dzemes reģionā Zanei Ieviņai pa 
tālruni 64233586 (pirmdienās un 
ceturtdienās), mob.: 29194361 vai 
jautājot savas dzīvesvietas bāriņ-
tiesā.

Nāc un jautā arī tad, ja paš-
laik vēl šaubies vai neko nezini par 
audžuģimenēm, vai Tevi vienkār-
ši urda ziņkāre! Palīdzēsim kopā 
mūsu bērniem!

Pašvaldības policija 2014. gada februāra mēnesī sastādījusi 11 admi-
nistratīvo pārkāpumu protokolus, no tiem:

par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu neievērošanu (LAPK 75. p. - 
otrā daļa – nebija noslēgts līgums ar SIA „ZAAO”) – 2; 
par smēķēšanu neatļautā vietā (LAPK 42’. p. pirmā daļa) – 2;- 
par atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibuma stāvoklī cilvēka cieņu - 
aizskarošā izskatā (LAPK 171. p. pirmā daļa) – 2;
par gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšanu (LAPK 149.23. p. otrā - 
daļa) – 2;
par atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē, ja pārkāpumu izdarījis nepiln-- 
gadīgais – (LAPK 171.’ p. pirmā daļa) – 1;
par atrašanos publiskā vietā ar atvērtu alkohola iepakojumu (SN 21. - 
1. p.) – 1;
par zālāja bojāšanu izmantojot autotransportu (SN 36.2. p.) – 1. - 

SNPP reģistrētā informācija
(no 2014. gada 1. februāra līdz 28. februārim)

PĀRKĀPUMA VEIDS KOPĀ
VISA REĢISTRĒTĀ INFORMĀCIJA 131
Personas alkohola reibuma stāvoklī sabiedriskā vietā 10
Nepilngadīgo pārkāpumi 3
Ģimenes konflikti 6
Aizdomīgas personas 11
Klaiņojoši dzīvnieki 11
Ugunskuru kurināšana neatļautās vietās 4
Naktsmiera traucēšana, trokšņošana 1
Vides piesārņošana, piegružošana 1
Dabisko vajadzību nokārtošana publiskās vietās 1
Zādzības 8
Huligāniski konflikti 4
Ceļu satiksmes pārkāpumi 16
Pārbaudīti makšķernieki 4
Sab. kārtības nodrošināšana pasākumos 1
Mutvārdu aizrādījumi 9
Personas nogādātas dzīvesvietā 6
Personas nogādātas atskurbšanai ĪAI 2
Sniegta palīdzība valsts/pašvaldības iestādēm 12
Smēķēšanas ierobežojumu neievērošana 4
Citi pārkāpumi 17

Vēl sastādīti 9 administratīvā pārkāpuma protokoli – paziņojumi par 
transportlīdzekļu stāvēšanas un novietošanas noteikumu neievērošanu (bez 
vadītāja klātbūtnes).

 Dzīvesvietā nogādātas 6 personas, kuras alkohola reibuma dēļ zaudēju-
šas spēju patstāvīgi pārvietoties, savukārt atskurbšanai uz īslaicīgās aizturēša-
nas izolatora telpām nogādātas 2 personas.  

Vēl pašvaldības policija 12 gadījumos sniedza palīdzību dažādām paš-
valdības/valsts iestādēm.

! Svarīgi un aktuāli: sakarā ar pavasara iestāšanos un spodrības mēneša 
tuvošanos. Pašvaldības policija iesaka iedzīvotājiem, namu īpašniekiem un to 
apsaimniekotājiem iepazīties un/vai atsvaidzināt zināšanas par normatīvajiem 
aktiem, kas regulē un nosaka kārtību, kas saistīta ar teritoriju, ēku kopšanu un 
tīrīšanu, kā arī atkritumu apsaimniekošanas kārtību valstī un Smiltenes nova-
da administratīvajā teritorijā!

Par jebkuru sabiedriskās kārtības pārkāpumu vai personu tiesību un brī-
vību apdraudējumu, lūdzu ziņot zvanot uz SNPP tālruni: 28 65 99 33 vai 110 
(Valsts policija)

Mums IR svarīga Jūsu drošība!
Normunds Liepa,
SNPP priekšnieks 

Pašvaldības policijas ziņas
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Smiltenes novada dome laika 
periodā no 2014. gada 21. februā-
ra  līdz 2014. gada 21. martam  ir 
nodevusi  publiskai  apspriešanai 
„Smiltenes  pilsētas  Dakteru  ie-
las posma no Dakteru ielas 1 līdz 
Atmodas ielai kompleksā rekons-
trukcija” būvniecības ieceres ma-
teriālus.  Būvniecības  iecere  pa-
redz Dakteru ielas rekonstrukciju 
1,28 km garumā. 

Ar būvniecības ieceres infor-
matīviem materiāliem un projekta 
skicēm ikviens ir aicināts iepazīties 
Smiltenes novada pašvaldības mā-
jas lapā www.smiltene.lv, sadaļā 

Turpinās Dakteru ielas posma 
kompleksā rekonstrukcijas 

būvniecības ieceres publiskā 
apspriešana  

„Sabiedriskā apspriešana”. Būvnie-
cības ieceres informatīvie materiāli 
ir apskatāmi arī klātienē Smiltenes 
novada domes institūciju ēkā Pils 
ielā 2, sēžu zālē (2. stāvā) līdz 21. 
martam, darba laikā.

Atsauksmes par būvniecības 
ieceri iesniedzamas Smiltenes no-
vada domes institūciju ēkā Pils 
ielā 2, 11. kab. (2. stāvā) tālr.: 
64774845, fakss: 64707570 vai 
pa pastu (Smiltenes novada dome, 
Dārza iela 3, LV-4729, ar norādi: 
„Būvniecības ieceres publiskajai 
apspriešanai”) līdz 2014. gada 21. 
martam (ieskaitot).

Smiltenes  novada  dome 
2014. gada 10. aprīlī plkst. 11:00, 
Pils  ielā  2,  Smiltenē,  Smiltenes 
novadā,  Smiltenes  novada  do-
mes administrācijas ēkas zālē 2. 
stāvā, rīko pašvaldības nekusta-
mā īpašuma – dzīvokļa īpašuma 
ar  adresi  „Imantas”-2,  Mēros, 
Bilskas  pagastā,  Smiltenes  no-
vadā atkārtotu mutisku izsoli ar 
augšupejošu soli.

Nekustamais īpašums  –  dzī-
vokļa īpašums ar adresi „Imantas”-2, 
Mēros, Bilskas pagastā, Smiltenes 
novadā (kadastra numurs 9444 900 
0074), sastāv no atsevišķa četrista-
bu dzīvokļa ar kopējo platību 74,3 
m2, kopīpašuma 743/1330 domāja-
mās daļas no daudzdzīvokļu mājas 
(kadastra apzīmējums 9444 010 
0263 001) un 743/1330 domāja-
mās daļas no daudzdzīvokļu mājai 
piesaistītā zemes gabala (kadastra 
apzīmējums 9444 010 0263) ar 
kopējo platību 0,15 ha.

Rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – 
dzīvokļa īpašuma ar adresi 
„Imantas”-2, Mēros, izsoli

Izsoles objekta izsoles sākum-
cena – 1479,79 euro (viens tūksto-
tis četri simti septiņdesmit deviņi 
euro un 79 centi) (Ls 1040,00). 
Maksājumi par objektu veicami 
100% euro saskaņā ar izsoles no-
teikumos noteikto kārtību.

Personām, kuras vēlas pie-
dalīties izsolē, līdz reģistrācijai 
dalībai izsolē jāiemaksā Smilte-
nes novada domes norēķinu kontā 
LV75UNLA0050014255591, ban-
ka: AS „SEB banka”, kods UN-
LALV2X:

izsoles reģistrācijas maksa - 
25,00 euro (divdesmit pieci euro) 
(Ls 17,57) ar maksājuma mērķi 
„Reģistrācijas maksa nekusta-
mā īpašuma „Imantas”-2, Mēros, 
Bilskas pagastā izsolei”; 

nodrošinājums 10% ap-- 
mērā no izsolāmā objekta sākuma 
cenas – 147,98 euro (viens simts 
četrdesmit septiņi euro un 98 centi) 
(Ls 104,00) ar maksājuma mērķi 

„Nodrošinājuma maksa nekusta-
mā īpašuma „Imantas”-2, Mēros, 
Bilskas pagastā izsolei”.

Pirmpirkuma tiesības uz atsa-
vināmo nekustamo īpašumu nav.  

Iepazīšanās ar izsoles noteiku-
miem www.smiltene.lv un Smil-
tenes novada domē, Dārza ielā 
3, Smiltenē, Smiltenes novadā, 
Kancelejas nodaļā darba dienās no 
plkst. 9:00 līdz 12:00 un no 13:00 
līdz 17:00. 

Par nekustamā īpašuma izsolā-
mās mantas apskates vietu un laiku 
sazināties ar Bilskas pagasta pār-
valdes vadītāju pa tālr. 64707469 
vai mob. tālr. 29189126.

Izsoles dalībnieku reģistrācija 
saskaņā ar izsoles noteikumiem 
tiek veikta Smiltenes novada domē, 
Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes 
novadā, Kancelejas nodaļā darba 
dienās no plkst. 9:00 līdz 12:00 
un no 13:00 līdz 17:00 līdz 2014. 
gada 9. aprīlim (ieskaitot).

Smiltenes novada dome 2014. 
gada  10.  aprīlī  plkst.  10:00,  Pils 
ielā 2, Smiltenē, Smiltenes nova-
dā,  rīko  pašvaldības  nekustamā 
īpašuma – „Lobērģi”, Bilskas pa-
gastā,  Smiltenes  novadā,  kadas-
tra  numurs  9444  003  0161, mu-
tisku izsoli ar augšupejošu soli.

Atsavināmais Nekustamais 
īpašums sastāv no vienas zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 
9444 003 0161 0,7 ha platībā.

Izsoles objekta nosacītā cena 
un izsoles sākumcena noteikta 
880,00 euro (astoņi simti astoņdes-
mit euro) (Ls 618,47). 

Maksājumi par objektu veicami 
100% euro. Nosolītājam sava pie-
dāvātā augstākā summa, atrēķinot 
iemaksāto nodrošinājuma naudu, 
jāsamaksā ne vēlāk kā divu nedēļu 

Rīko pašvaldības nekustamā īpašuma – 
„Lobērģi”, Bilskas pagastā, izsoli

laikā pēc izsoles dienas.
Personām, kuras vēlas piedalī-

ties izsolē, līdz reģistrācijai dalībai 
izsolē jāiemaksā Smiltenes novada 
domes norēķinu kontā LV75UN-
LA0050014255591, banka: AS 
„SEB banka”, kods UNLALV2X:

izsoles reģistrācijas maksa - 
25,00 euro (divdesmit pieci euro) 
(Ls 17,57) ar maksājuma mērķi 
„Reģistrācijas maksa nekustamā 
īpašuma „Lobērģi”, Bilskas pagas-
tā izsolei”; 

nodrošinājums 10% apmērā - 
no izsolāmā objekta nosacītās ce-
nas – 88,00 euro (astoņdesmit as-
toņi euro) (Ls 61,85) ar maksājuma 
mērķi „Nodrošinājuma maksa ne-
kustamā īpašuma „Lobērģi”, Bils-
kas pagastā, izsolei”.

Pirmpirkuma tiesības uz atsa-

vināmo nekustamo īpašumu nav.  
Iepazīšanās ar izsoles noteiku-

miem www.smiltene.lv un Smil-
tenes novada domē, Dārza ielā 
3, Smiltenē, Smiltenes novadā, 
Kancelejas nodaļā darba dienās no 
plkst. 9:00 līdz 12:00 un no 13:00 
līdz 17:00. 

Par nekustamā īpašuma izsolā-
mās mantas apskates vietu un laiku 
sazināties ar Bilskas pagasta pār-
valdes vadītāju pa tālr. 64707469 
vai mob. tālr. 29189126.

Izsoles dalībnieku reģistrāci-
ja saskaņā ar izsoles noteikumiem 
tiek veikta Smiltenes novada domē, 
Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes 
novadā, Kancelejas nodaļā darba 
dienās no plkst. 9:00 līdz 12:00 un 
no 13:00 līdz 17:00 līdz 2014. gada 
9. aprīlim (ieskaitot).

Sievietes  tiek  aicinātas  veikt 
krūšu  izmeklējumus tuvāk savai 
dzīvesvietai – Veselības Centrs 4 
mobilajā mamogrāfā, kas ieradī-
sies  10. un 11. aprīlī, pie Sarkanā 
Krusta Smiltenes slimnīcas, Dakte-
ru iela 14.

Uz mamogrāfa  pārbaudi  iz-
brauc TIKAI pēc iepriekšēja pie-
raksta!

Sievietēm, kuras ir saņē-•	
mušas uzaicinājuma vēstuli no Na-
cionālā veselības dienesta, Valsts 
skrīninga programmas ietvaros 

Mobilais mamogrāfs 
Smiltenē

izmeklējums ir bez maksas (uzai-
cinājuma vēstule ir derīga 2 gadus 
kopš izsūtīšanas datuma).

Ar ģimenes vai ārstējošā •	
ārsta norīkojumu – izmeklējums 
maksā EUR 2,85

Ar ģimenes ārsta vai ārstē-•	
jošā ārsta norīkojumu, kuram NAV 
līgumattiecību ar Nacionālo veselī-
bas dienestu – PAR MAKSU.

Sīkāka informācija www.ma-
mografija.lv vai uz e-pastu: info@
mamografija.lv

Pieraksts notiek pa telefoniem 67 14 28 40 un 27 86 66 55 
(lūgums iepriekš sagatavot personas kodu un tālruņa numuru) 

Turpinājums 6. lpp.

Latviešu tautas filma „Džim-
lai Rūdi rallalla” sākusi savu ceļu 
pie skatītājiem. Garš un grūts bija 
filmas ceļš līdz pirmizrādei. Ak, 
naudiņa! Materiāls samontēts jau 
bija pirms pusgada un kāds, nu jau 
piemirsies tieši kas, kam laimējās 
to noskatīt, teica: nu ir iznākusi īsta 
tautas filma! Tagad tā arī rakstām – 
nevis vienkārši latviešu filma, bet 
latviešu tautas filma. Un kas zina, 
kad vēl cita tāda būs!

Dramaturgam Mārim Putniņam 
filmas ideja radās krīzes laikā. Re, 
tauta svīst dēļ dienišķās iztikas, bet 
pansionātā vecā paaudze rūpju nepa-
zīst. Un viņi saceļas pret savu labklā-
jību. Latvijai ir jāpalīdz! Nolemj – 
stāsimies armijā! Un viņu runasvīrs 
ir gudrs: „… kas mums var liegt savu 

Kultūras ziņas
Latviešu tautas filmas „Džimlai Rūdi rallalla” izrādes arī Smiltenē

Dzimteni aizstāvēt?” viņš uzstāj pre-
ses konferencē. Pat prezidents paliek 
bez valodas. Un kurš ministrs gan 
iedrošināsies to noliegt?  

Filmas veidotāji aicināja latvie-
šu aktieru „zelta paaudzi”, un viņi 
nāca, ar prieku, ar sajūsmu. Lūk, ko 
par to sacījuši Olga Dreģe un Leons 
Krivāns. 

Krivāns:  „Visu darījām pēc 
labākās sirdsapziņas. „Viss bija ku-
riozs! Arī pats piedāvājums, scenā-
rijs. Ideja savākt kopā vecos aktie-
rus bija ļoti interesanta. Trakākais 
bija tas, ka vecie aktieri darīja to, 
ko parasti filmās dara jauni cilvēki 
– arī šī prasība pati par sevi bija ļoti 
amizanta. Nevienam jau roku vai 
kāju nenorāva, uz galvas nekas ne-
uzkrita, bet smieklīgi tas bija – da-

dara septiņdesmitgadnieki, tas iz-
skatās… kuriozi.” 

Savukārt aktrise Olga Dreģe 
aizrautīgi stāsta par daudzu savu lai-
kabiedru satikšanos viena projekta 
ietvaros pēc 50 gadu pārtraukuma. 
„Ko nu tur veci cilvēki vēl jokos, 
bet filmēšanas laikā smējām gan-
drīz katru brīvu brīdi,” ar dzidriem 
smiekliem stāsta aktrise. „„Džim-
lai Rūdi rallallā” filmēšanas laiks 
bija ļoti interesants – vecie kolē-
ģi atkal satikās poligonā, skrēja, 
šāva, krita… Filmēšanas poligonā 
aizvadīti jautrākie brīži kopā ar 
mūsu instruktoru Ziedoni, kurš bei-
dzis snaiperu skolu, bet dvēselē ir 
dzejnieks. Dakteri filmēšanas laikā 
teica, ka man būs gals, taču aktie-
ri dzīvo pēc citiem principiem nekā 

„ikdienas tantes”. Nedrīkst rumpi 
nolaist!  Filmā visi nav sava rumpja 
vergi, bet ķermeni uztver kā dvēseles 
mājvietu, uztur to skaistu. Arī gan-
drīz 90 gadus veci cilvēki var darīt 
brīnumu lietas, smējām gandrīz kat-
ru brīvu brīdi. Jutāmies kā jaunībā! 
Pēc filmēšanās poligonā arī saprotu, 
ka katram jaunietim ir armijā jāiet – 
tie puiši ir pieklājīgi, varonīgi, ētiski 
un gudri!” par piedzīvotu „Džimlai 
Rūdi rallalā” filmēšanas laikā teic 
Dreģe un piebilst, ka latviešu tautai 
filmai vajadzētu iet pie sirds.

Arī aktieris Juris Strenga izsaka 
pateicību filmas veidotājiem par to, 
ka sapulcināti vecās paaudzes aktie-
ri. „Visas vecās aktrises samīlējās 

rījām visu pēc labākās sirdsapziņas, 
bet visiem ir skaidrs, ka tad, kad to 
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karavīros, bija greizsirdības ainas 
viņu starpā!” smaidot saka Stren-
ga. Aktieris, kurš militārista rūdīju-
mu guvis padomju armijā, līdzīgi kā 
Dreģe, atzīst, ka fiziskā slodze esot 
bijusi paciešama, vienīgi smagais 
ekipējums licis rūdītajiem aktieriem 
nedaudz pasvīst.

Lai arī smieklu bijis gana, neuz-
tversim filmu par izklaides komēdi-
ju. Krīze valstī, nomācošas domas kā 
palīdzēt tai, kauns par savu labklā-
jību pansionātā. Tā vienlaikus ir arī 
drāma, kurā režisors pacenties parā-
dīt vecākās paaudzes goda prātu un 
spēju pašuzupurēties. Aizkustinoši, 
kā vecie aktieri gaidīja filmas pirm-

izrādi, kas arvien kavējās. Gaidīja, 
kamēr vēl šai saulē. Harijs Spanov-
skis nesagaidīja…

Piecu aktieru grupa solās ieras-
ties uz filmas pirmizrādi Smiltenē 
28. martā. Taču mūsu kino zāle ir 
maza, esam lūguši Smiltenes TV stu-
diju nofilmēt šo tikšanos, lai parādītu 
visiem.

Filmā piedalās aktieri Ingrīda 
Andriņa, Olga Dreģe, Uldis Dumpis, 
Mārtinš Egliens, Baiba Indriksone, 
Ģirts Jakovļevs, Astrīda Kairiša, 
Aivars Kalnarājs, Aina Karale, Leons 
Krivāns, Anta Krūmiņa, Anita Kvāla, 
Visvaldis Lācis, Pēteris Liepiņš, Jā-
nis Lībietis, Ziedonis Ločmelis, Jānis 
Paukštello, Gunārs Placēns, Rūdolfs 
Plēpis, Juris Pučka, Kaspars Pūce, Ja-
kovs Rafalsons, Āris Rozentāls,Velta 
Skurstene, Tamāra Soboļeva, Velta 
Straume, Juris Strenga, Irina Tomso-
ne, Arno Upenieks, Mārtiņš Vilsons, 
Juris Žagars, epizodēs vēl arī citi. 
Filma tapusi studijā „F.O.R.M.A” – 
tā pati studija, kur savulaik radītās tā-
das labas filmas kā „Mazie laupītāji”, 

„Ūdensbumba vecajam runcim”. Fil-
mu režisējuši:  tās scenārists Māris 
Putniņš un Jānis Cimermanis.

Smiltenes kinoteātris arvien 
ir bijis visu izcilāko latviešu filmu 
pirmizrāžu vieta. Lielā pirmizrāde 
gan šoreiz Rīgā, firma „Forum Ci-
nema” krietni palīdzējusi filmas tap-
šanai noslēguma fāzē, tāpēc tā kādu 
laiku baudīs pirmizrādīšanas tiesības, 
bet no 28. marta līdz pat 24. aprīlim 
aktieri Džimlai Rūdi dziesmiņu dzie-
dās no Smiltenes ekrāna. Agrā pava-
sarī pats labākais laiks arī no tālienes 
atbraukt uz kino, ceļi labi un lauku 
darbi vēl pa īstam nebūs sākušies. Ie-
vērībai! Kinoteātrī ir arī speciālas 
vietas invalīdiem ar ratiņiem.

Jaunie, tad nu nāciet un skatiet, 
ko vecie māk dabūt gatavu! Vidē-
jā, vecākā paaudze – lūk piemērs, 
kā „nenolaist rumpi” un darīt lielus 
darbus! Kopā smiesim, priecāsimies 
un padomāsim arī par nopietnām lie-
tām!

Biļešu  iepriekšpārdošana, 
vietu  rezervēšana  darbdienās  no 
plkst.  14.00  līdz  19.00  Smiltenes 
kultūras centra kasē. Biļetes cena 
EUR  2,50.    Kases  tel.  28343415. 
Papildus informācija par izrāžu lai-
kiem www.smiltene.lv,  www.smil-
teneskino.lv,   e-pasts: info@smilte-
neskino.lv 

Gunārs Liedags, 
Kinozāles operators 

Smiltenes novada 
TIC dalība 
„Tourest 2014” 
izstādē

No 14. līdz 16. februārim Tal-
linā (Igaunijā) norisinājās tūrisma 
izstāde „Tourest 2014”, kurā pieda-
lījās Smiltenes novada TIC sadarbī-
bā ar Vidzemes tūrisma asociāciju 
kopīgā Vidzemes stendā, prezentē-
jot Green Heritage projekta ietvaros 
izstrādāto kultūras mantojuma kar-
ti, kā arī Smiltenes novada tūrisma 
ceļvedi un atpūtas iespējas.

Šajā kultūras mantojuma kar-
tē kopīgajā maršrutā ietverti arī 
Smiltenes novada tūrisma objekti 
kā Mēru muiža, Smiltenes novada 
muzejs un muižas parks ar kuplāko 
ozolu Baltijā. Tāpat, maršrutā ie-
tverts Smiltenes muižas komplekss 
ar firsta madāmas kārumu līnijas un 
firsta beķerejas piedāvājumu un lau-
ku māja „Donas” ar kultūrizglītojo-
ša programmu „Maizes darbnīca”.

Jaunais un unikālais maršruts, 
kas iekļauts kultūras mantojuma 
kartē, pirmo reizi ir savienojis lie-
lākas un mazākas Krievijas, Igau-
nijas un Latvijas pilsētas, tostarp 
arī Smilteni un tās apkārtni, izceļot 
katras valsts un reģiona identitāti, 
tradīcijas un bagātīgo kultūras pie-
dāvājumu, īpaši uzsverot zaļo man-
tojumu – muižas un to brīnišķīgos 
parkus. Zaļā kultūras mantojuma 
ceļš vilina iepazīt ne tikai muižas 
un to parkus, bet arī pilis, baznīcas 
un citas arhitektūras pērles. Ģime-
nes ar bērniem aicinātas līdzdar-
boties dažādās interaktīvās muzeju 
programmās un radošās darbnīcās, 
kā arī baudīt vietējo ražotāju kāru-
mus. Romantikas tīkotājiem iespē-
ja doties garās pastaigās pa brīniš-
ķīgajiem muižu parkiem un baudīt 

nesteidzīgu atpūtu muižu un piļu 
apartamentos, bet vēstures entuzi-
astiem – ieklausīties vietējo iedzī-
votāju pārsteidzošajos stāstos.

Projekts  Green Heritage  tiek 
īstenots Igaunijas–Latvijas–Krievi-
jas pārrobežu sadarbības program-
mas ietvaros un tā vadošais partne-
ris ir Vidzemes Tūrisma asociācija 
(Latvija), bet partneri – Gulbenes 
novada dome (Latvija), Ļeņingra-
das reģiona valsts kultūras budžeta 
iestāde „Muzeju aģentūra” (Krievi-
ja) un Rapinas novada pašvaldība 
(Igaunija).

Dažādu šī projekta aktivitāšu 
īstenošanā piedalās vairākas iesais-
tītās pašvaldības no Ziemeļvidze-
mes, tostarp arī Smiltenes novada 
pašvaldība, veicinot tūrisma attīstī-
bu un atpazīstamību šajā reģionā.

Ap 900 tūrisma 
rallija dalībnieku 
viesojas Smiltenes 
novadā

Šā gada 1. martā norisinājās 
tūrisma rallijs „Ziemas festivāls 
2014”. Tūrisma rallijs ir aizraujošs 
brīvdienu piedzīvojums ģimenēm 
un draugu kompānijām, kad katra 
komanda dodas pēc tūrisma rallija 

Tūrisma ziņas
Smiltenes novada tūrisma informācijas centra aktualitātes

organizatoru sagatavota maršruta,  
piestājot norādītajos kontrolpunk-
tos. Katrā vietā dalībnieki veic 
atraktīvus uzdevumus un par to 
izpildi gūst punktus, kas finišā tiek 
apkopoti, tādejādi noskaidrojot uz-
varētājus. 

Šī rallija mērķis ir redzēt, iepa-
zīt un piedzīvot, ko šajā braucienā 
izmantojušas vairāk nekā 270 ko-
mandas, kopumā ap 900 dalībnie-
ku. Brauciena maršruts  vijās no 
Siguldas cauri Līgatnei, Raunai, 
Smiltenei, Strenčiem, Valkai un 

Valgai,  vakarā atgriežoties  Sigul-
dā.     Smiltenes novadā rallija da-
lībniekus uzņēma septiņi  tūrisma 
objekti  –  parka viesnīca „Brūzis”, 
viesnīca „Kalna ligzda”, lauku 
mājas „Kalbakas”,  atpūtas vieta 
„Ezerlejas”, atpūtas un sporta kom-
plekss „Trīssaliņas”, tūrisma infor-
mācijas centrs un Smiltenes novada 
muzejs Mēru muižā. 

Katrā no šiem objektiem tika 
sarūpēti dažādi pārbaudījumi, 
piemēram, dziedāt karaokē šlā-
gerdziesmas, atpazīt no kādiem 
miltiem cep maizi un to nobaudīt, 
veidot truša monumentu, aizpildīt 
testu par atpūtas vietu „Ezerlejas”, 
meklēt vēsturisku gada skaitli, mē-
rīt Mēru muižas ēku „bunduļa” mē-
ros, piedalīties sportiskās  un jaut-
rās aktivitātēs atpūtas kompleksā 
„Trīssaliņas”. 

Tūrisma rallija dalībnieki azar-
tiski veica lielāko daļu uzdevumu. 
Daži šo iespēju izmantoja, lai labi pa-
vadītu laiku, atpūstos un apmeklētu 
apskates vietas, citi vairāk tiecoties 
uz punktu gūšanu, ātrumu un uzvaru, 
bet pozitīvas emocijas guva visi. 

Tūrisma uzņēmēji atklāj, ka 

apmeklētāju skaits ir bijis ļoti liels, 
un daudzi bijuši steidzīgi, taču viņi 
izrādījuši interesi par objektu atkār-
totu apmeklēšanu vasarā, lai bau-
dītu to piedāvātās atpūtas iespējas 
nesteidzīgi.

Pavasara ekskursiju 
piedāvājums 
skolēniem Smiltenes 
novadā

Straujiem soļiem tuvojas pa-
vasaris un skolēnu brīvdienu laiks. 
Atplaukst daba un cilvēkos mostas 
enerģija, prieks un vēlme aktīvi pa-
vadīt laiku. Smiltenes novada tūris-
ma uzņēmēji ir sarūpējuši skolēniem 
dažādus interesantus piedāvājumus, 
kurus vislabāk var iepazīt pašiem 
piedaloties, iesaistoties un līdzdar-
bojoties. Iepazīsties ar piedāvāju-
mu, kas elektroniski pieejams http://
www.smiltene.lv/drukatie_materia-
li, izvēlies objektus un vietas atbil-
stoši savām interesēm un iespējām, 
piesaki apmeklējuma laikus, izveido 
savu maršrutu un dodies ceļā! 

Izmaiņas Smiltenes 
novada TIC darba 
laikos!
Septembris – Maijs
P, O, T, C, P:  9:00 – 18:00 
(13:00 – 14:00 pusdienas 
pārtraukums)
S:     10:00 – 15:00
Sv:   Slēgts
Jūnijs – Augusts
P, O, T, C, P:   9:00 – 18:00 
(13:00 – 14:00 pusdienas 
pārtraukums)
S:     10:00 – 15:00
Sv:   10:00 – 15:00

Turpinājums no 5. lpp.

Izglītība

AFS Latvija Smiltenes „šūni-
ņas” vadītāja Aija čakli strādā pie 
AFS Latvija EVA Exchange prog-
rammas  organizēšanas  un  ko-
ordinēšanas.  Programma  sastāv 
no divām daļām, latvju mammas 
brauc  uz  sadraudzības  valsti  un 
pēc  pusgada  vai  gada  tiekās  ap-
maiņas vizītē Latvijā.  

Smiltenes novada ziņās jau esam 
rakstījuši, ka AFS Latvija EVA Exc-

AFS Latvija Smiltenes „šūniņas” ziņas
hange programmas ietvaros, pērn 
Latvijā uzņēma čehu un turku mam-
mas, kuras savās ģimenēs uzņēmu-
šas apmaiņas studentus. Šogad plā-
nots, ka latviešu mammas ciemosies 
Itālijā un Slovākijā. Un arī itālietes 
un slovākietes brauks pie mums. 

Sadraudzība ar čehu mammām 
oficiāli ir beigusies, mēs ciemojā-
mies pie viņām, viņas pie mums, 
taču paliek draudzība jau starp ģi-

menēm un tika izteikta vēlme visām 
kopā tikties šajā pavasarī pusceļā 
starp Čehiju un Latviju! Tā nu maija 
brīvdienās kopīgi ciemosimies Var-
šavā, kur ar vietējo AFS brīvprātīgo 
atbalstu iepazīsim Polijas galvaspil-
sētas skaistākās vietas un dalīsimies 
pieredzē par jauniešu un arī mammu 
apmaiņas programmām. 

***
AFS Latvija Smiltenes šūniņa 

aicina uz pārgājienu! Viesģimenes, 
viesskolēni, EVA  apmaiņas prog-
rammas mammas, brīvprātīgie,  drau-
gi, un  ikviens, kuram  patīk aktīva 
atpūta dabā, tiekas 15. martā  plkst. 
10.00 Vidzemes šosejas pagriezienā 
uz Kārļiem!  Pārgājiens apmēram 8 
km, Amatas dabas takās no Kārļu 
zivju audzētavas līdz Zvārtes iezim.
Visa pārgājiena garumā sacensības 
un konkursiņi, uzvarētājiem balvas 

un pusdienu pikniks brīvā dabā (jā-
ņem pusdienas līdz). Piesakies un 
uzzini pie Aijas, telefons 26554571.

***
Joprojām notiek viesģimeņu 

pieteikšanās AFS apmaiņas studen-
tu uzņemšanai  no Beļģijas, Itālijas, 
Vācijas, arī no tādām tālām kā Aus-
trālija un Taizeme. Sīkāk skat. http://
www.afs.lv/!
AFS Latvija Smiltenes „šūniņa”
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Dedziet, meitas, gaišu guni,
Pušķojiet istabiņu:
Tilti rīb, važi skan,
Metens brauca pār kalniņu.

Kurā datumā latvieši šo dienu 
svinējuši,  tā  īsti  nevar  noteikt..., 
bet  vislabāk  atcerēties  šādu  Me-
teņa  svinēšanas  laiku  –  laukā  vēl 
sniegs,  bet  deguns,  acis,  sirds  un 
prāts sajūt pavasari.

Šogad 18. februārī Smiltenes 
pilsētas PII „”Pīlādzītis” mazie un 
lielie pīlādzēni svinēja Meteņa die-
nu, mazliet gan savādāk, kā citugad. 
Parasti Meteņa dienu svinējām ārā, 
silti ģērbušies, tomēr šogad pavasa-
ris tik ļoti nevar sagaidīt martu, ka 
jau visus sniegus izkausējis laicīgi 
pirms Meteņiem un sporta laukums 
svētku rītā mūs sagaidīja ar krāšņām, 
lielām peļķēm. Bērniem izpalika ra-
gaviņu braukšanas prieki un sildīša-
nās pie ugunskura. Taču, lai nu kā arī 
ziema ar pavasari cīnītos savā star-
pā, pārsteigumu netrūka. Mazajiem 
pīlādzēniem viens no mācību gada 
lielajiem piedzīvojamiem ir ziemas 
promdzīšana un pavasara sagaidīša-
na. Ar lielu nepacietību to gaidīja arī 
„Zilonēnu” grupas bērni. Mācījāmies 
tautasdziesmas un, pats galvenais, 
piemeklējām dažādas zvēru maskas, 
lai iejustos to tēlos un piedalītos da-
žādās sporta aktivitātēs. 

Svētku rītā devāmies uz iestādes 
sporta zāli, kurā mūs jau sagaidīja 
draugi no citām grupiņām un saim-
niece. Ar lielu troksni ieradās pats 
Metenītis – īsās biksēs un ar lietus-
sargu rokās. Citus gadus gan viņš 
ieradās, tērpies kažokā, ausainē un 
siltos zābakos. Taču tas bērniem bija 
liels pārsteigums. Līdzi viņš bija pa-
ņēmis veselīgi zaļo kadiķu slotiņu un 
tradicionāli „pēra” lielos un mazos 
pīlādzēnus, novēlot tiem veselību un 
izturību. Visi kopīgi dzinām kurmīti 
uz mežu, lai vasarā nesarok bērnu-
dārza plašos zālājus. Likām ziemu 
maisā un vilkām prom uz mežu. Visi 
pīlādzēni sanāca pie maisa un maisa 
galā sēja garu virvi, pie kuras pieķer-
ties varēja ikkatrs svētku dalībnieks. 
Meteņa dienā vienmēr tiek izjokoti 

Meteņa svinēšanā bērnudārzā 
„Pīlādzītis”

saimes bērni. Pēc latviešu tradīcijām 
metot no rijas vai kūtsaugšas sniegu 
vai arī lejot ūdeni. Bet mūsu Metenis 
no lielā groza bēra zelta „lietu”, kuru 
bērni ķēra krāsainā deķī. Metenis tik 
ļoti dzīvoja līdzi olimpiskajiem star-
tiem Sočos, ka steidzoties uz „Pīlā-
dzīti” bija līdz paķēris zelta medaļas.
Liels bija bērnu prieks, to liecināja 
viņu smaidošās sejas un sajūsmas 
saucieni. Visu šo vēroja Meteņa radi-
ņi – putnubiedēkļi, kas bija sargājuši 
lielo grozu. Izskatījās, ka viņi mums 
jautrojās līdzi un visi klātesošie pat 
pamanīja, ka tie piemiedz ar aci. Lie-
lajiem bērniem Metenis bija sagata-
vojis improvizētu Olimpisko spēļu 
skeletonu, kā arī grabošās mucas 
velšanu. Kā jau Meteņos tradicionāli 

Ir  aizvadīta  nu  jau  četrpad-
smitā  Ēnu  diena,  kurā  aktīvi 
piedalījās  arī  Smiltenes  Centra 
vidusskolas  skolēni. Ēnu dienas 
akcijas mērķis ir iepazīstināt skolē-
nus ar dažādu profesiju un nozaru 
prasībām, lai palīdzētu jauniešiem 
izvēlēties profesiju un atbilstoši 
sagatavotos darba tirgum, kā arī 
demonstrētu saistību starp izglītību 
un karjeru, rosinot skolēnus nopiet-
ni pievērsties mācībām. Veidojot 
sadarbību starp skolu, sabiedrību 
un darba vidi, akcija sekmē jaunie-
šu integrāciju sabiedrībā un darba 
tirgū nākotnē.

Visaktīvāk Ēnu dienā piedalī-
jās tieši vidusskolēni, īpaši no 10. 
un 11. klases. Vidusskolēni „ēnoju-
ši” gan juristus, gan domes priekš-
sēdētāju, gan „AS SEB bankas” un 
LMT darbiniekus un pat deju sko-
las skolotāju. 

Agate Zobena no SCV 10. kla-
ses „ēnoja” „Ghetto Family” galve-
no menedžeri Sandu Brūnu. A. Zo-
bena šādu iespēju izmantoja pirmo 
reizi un ir ļoti apmierināta.

„Ghetto Family” šobrīd ir lielā-
kā ielu kultūras un jauniešu kustība 
valstī. Zem „Ghetto Family” karo-
ga tiek organizēti teju 70 pasākumi 
sezonā. Tūkstošiem jauniešu ir ie-
spēja pozitīvā vidē regulāri sportot 
un veselīgi pavadīt laiku. Organi-
zācija piedāvā arī brīvprātīgā darba 
iespējas. „Ghetto Family” misija ir 
sakārtot vidi ap sevi un padarīt pa-
sauli labāku.

„Ghetto Family” menedžere S. 
Brūna nodarbojas ar dažādu sporta 
pasākumu organizēšanu. Īpaši spe-
cializējoties ielu basketbola, futbo-
la un florbola turnīru organizēšanā, 
deju pasākumu, skeitparka sacensī-
bu un paraugdemonstrējumu orga-
nizēšanā.

A.Zobena stāsta, ka „mene-
džeri Sandu Brūnu ēnoja pavisam 
sešas meitenes. Sākumā viņa par 
menedžera profesiju neko daudz 
neesot zinājusi un interesējusies, 

Ēnu dienas 
nepieciešamas arī 

turpmāk

Laikā, kad īsās ziemas dienas 
sāk  stiepties  garākas,  kad  laiks 
sāk  griezties  uz  pavasara  pusi, 
mēs  svinam  Meteņus.  Šogad  zie-
ma mūs nav aplaimojusi ar sniega 
kupenām - nekas,  svētkus var arī 
svinēt ejot jautrās rotaļās, dziedot 
dziesmas, nebēdnīgi nobraucot no 
rotaļu slidkalniņa!

„Pelēnu” un „Lācēnu” grupu au-
dzēkņi 25. februārī svinēja Meteņu 
dienu, jo līdz Lieldienām palikušas 
vairs tikai septiņas nedēļas. 

Pēc latviešu tautas ticējumiem 
Meteņos vēl ejam maskotā gājienā, 
jo pēc tam maskas noliekam atpūs-
ties līdz Mārtiņiem. Tā visi šodien 
varēja iejusties dažādos tēlos. Pats 
galvenais uzdevums bērniem bija no 
ziemas miega pamodināt Lācēnu – 
saulīte spīd tik spoži, jādzen ziema 
projām, laiks mosties. Atraktīvi Lā-
cēna tēlā iejutās auklīte Gita.

Jautrajās rotaļās aicinājām arī 

ar lielu troksni trokšņojām, lielījā-
mies un dziedājām. Savas dejas iz-
dejojām gan lieli, gan mazi latviešu 
tautas rotaļās „Cūka driķos” un „Ķe-
katā ļekatā” ritmos. Latviešiem ne-
atņemama Meteņa tradīcija ir pirms 
gavēņa liela izēšanās. Saimniecītes 
bija sarūpējušas smaržīgus pīrādzi-
ņus, desiņas un tēju.

Tā nu ziema veiksmīgi pavadīta 
un pavasaris ir klāt ar siltiem saules 
stariem un pirmiem sniegpulkste-
nīšiem! Pēc Meteņa kadiķa slotiņas 
„pēriena” saņemšanas pīlādzēni ir 
kļuvuši vēl stiprāki un veselīgāki.

Inese Skudriņa,
Smiltenes pilsētas PII „Pīlādzītis”

pirmsskolas izglītības skolotāja

Metens nāca pār kalniņu, saules groži rociņā!
pašus mazākos „Ezīšu” grupas au-
dzēkņus. Skolotāja Inga Štorha ma-
zajiem ķekatniekiem uzdeva mīklas 
par ziemu – atminēt mīklas nemaz 
nebija tik vienkārši. Pēc mīklu minē-
šanas ļoti garšoja saldās konfektītes, 
ar kurām cienāja mazie „Ezīši”.

Skolotāja Līga mums bija saga-
tavojusi ļoti jautras, interesantas sta-
fešu sacensības – kas par priekiem 
un azartu tajās piedalīties! Protams, 
uzvarēja draudzība! 

„Pelēnu” grupas bērni atcerē-
jās dažādus Meteņdienas ticējumus, 
kāds laiks gaidāms Lieldienās, vai 
vasara būs bagāta ar sēnēm un ogām, 
ka Meteņdienā jāēd cūkas šņukurs, 
lai bērni labi iemācītos rakstīt.

Kad jautri bijām izrotaļājušies, 
izpriecājušies, visus bērnus ar gar-
diem Meteņdienas pīrādziņiem cie-
nāja pats Metenis, kurus sarūpēja 
SIA „Draugs” ēdnīcas vadītāja Aiva 
Grēna, skolotāja Līga  bija parūpēju-

sies par garšīgiem cepumiņiem, mīļš 
paldies!

Ar nepacietību gaidīsim pavasa-

ra saulgriežus – Lieldienas, taču pats 
svarīgākais tomēr ir iepazīties ar bur-
tu un ciparu pasauli, lai sešgadnieki 

rudenī uzsāktu veiksmīgas skolas 
gaitas.
Gunta Dzērve, „Pelēnu” skolotāja 

bet nolēmusi pamēģināt uzzināt ko 
vairāk tieši par šo profesiju”. Pava-
dīt Ēnu dienu „Ghetto family” A. 
Zobena izvēlējusies arī tāpēc, ka 
pati ir cieši saistīta ar sporta dzīvi – 
spēlē basketbolu Alojā un iepriek-
šējos gados piedalījusies BMX sa-
censībās.  

Meitenes iepazinušās ar me-
nedžeres darba galvenajiem pie-
nākumiem, uzzinājušas, kā notiek 
pasākumu organizēšana. Viņām 
bijis arī uzdevums – izvēlēties un 
noorganizēt savu pasākumu.

A. Zobena atzīst, ka „Ēnu 
diena ir interesants un noderīgs 
pasākums, un šādu akciju noteikti 
nepieciešams rīkot arī turpmāk, jo, 
piedaloties Ēnu dienās, jaunietis 
var iegūt daudz svarīgas informā-
cijas par izvēlēto profesiju, saprast, 
vai vēlas ar to nodarboties nākotnē 
un nodibināt daudz jaunus kontak-
tus.” Piemēram tagad, pēc Ēnu die-
nām, Agate ir pārliecināta, ka nā-
kotnē vēlas strādāt tieši menedžera 
profesijā.

Vēl Agate atklāj, ka „Ghet-
to Family” šogad nolēmuši rīkot 
kādu pasākumu arī pie mums 
Smiltenē uz Smiltenes pilsētas 
svētkiem.

Elīna Kubuliņa-Vilne
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2014. gada 19. februārī, Smil-
tenes tehnikuma zālē notika Smil-
tenes  novada  skolēnu  vokālo  an-
sambļu konkurss „Balsis – 2014”.

I kārtas atlasē piedalījās 12 an-
sambļi: Bilskas pamatskolas 2. – 4. 
klašu un 5. – 9. klašu ansambļi (va-
dītāja Ilona Jansone), Palsmanes 
pamatskolas 3. – 8. klašu ansamb-
lis (vadītāja Dace Purvlīce), Variņu 
pamatskolas vokālais ansamblis 
(vadītāja Laila Legzdiņa), Blomes 
pamatskolas vokālais ansamblis 
(vadītājs Juris Krūze), Launkalnes 
sākumskolas 3. – 4. klašu ansamb-
lis un folkloras kopa (vadītāja Signe 
Lielpētere).

Smiltenes Centra vidusskolu 
pārstāvēja divi jaunāko klašu ko-
lektīvi – meiteņu un zēnu ansambļi 
(vadītāja Simona Zariņa), 5. – 6. 
klašu zēnu ansamblis un vecāko kla-
šu jauktais ansamblis (vadītāja Sol-
vita Krūmiņa, koncertmeistare Inga 
Strazdiņa), kā arī Smiltenes Tehni-
kuma jauktais ansamblis (vadītāja 
Solvita Krūmiņa, koncertmeistare 
Inga Srazdiņa).

Vēlos uzteikt skolotāju centie-
nus, kas konkursam bija veidojuši 
savas oriģinālas dziesmu kompo-
zīcijas un tautas dziesmu apdares. 
Piemēram, konkursā skanēja Signes 
Lielpēteres sacerētas dziesmas (vār-

3. marta pēcpusdienā Smilte-
nes Mūzikas skolas nelielajā, mā-
jīgajā zālē un ap to valdīja prie-
cīgs  satraukums  un  rosīšanās. 
Koncertam „Deju mūzika” bija pie-
teikti 27 priekšnesumi – solo, dueti 
un apjomīgāki ansambļi. Koncerta 
programmu sakārtoja un vadīja 
skolotāja Inga Rācene. Viņa stāstīja 
par deju izcelsmi, raksturu, aicināja 
uzminēt deju pēc tās raksturojuma. 
Visaktīvākie minētāji bija jaunāko 
klašu audzēkņi, bet zinātāji – pie-
redzes bagātākie vecāko klašu au-
dzēkņi. Šajā koncertā atklājās lie-
lā deju daudzveidība: no latviešu 
„Tūdaliņ, tagadiņ” līdz J. Majevska 
„Priecīgajai rumbai”, no J. Ķepīša 
„Polkas” līdz Ž. F. Ramo „Menue-
tam”. Tika spēlēti ātri un lēni, tau-
tiski un romantiski valši, kuranta, 
skotu deja, neapoliešu deja, taran-
tella, habanēra, hopaks. Kora klašu 
ansambļi izdziedāja četras latviešu 
tautas dejas.

Deju mūzika ir iecienīta, vien-
mēr aktuāla un pieprašīta. Par to 
liecināja arī „Lielās mūzikas balvas 
2013” pasniegšanas svētku kon-
certs Rīgā Nacionālās operas zālē 
4. marta vakarā, kur lielākā daļa 
priekšnesumu bija dažādas dejas.

Smiltenes Mūzikas skola ai-
cina visus interesentus uz pavasa-
ra koncertu 4. aprīlī plkst. 18.00 
Kultūras centra lielajā zālē. Skanēs 
deju mūzika un citi jauki skaņdar-
bi. Piedalīsies konkursu laureāti un 
dalībnieki.

Deju mūzikas 
pēcpusdiena 

Smiltenes 
Mūzikas skolā

Smiltenes novada skolēnu vokālo 
ansambļu konkurss „Balsis – 2014”

di un mūzika) – „Cīrulis” un „Upes 
dziesma” un Daces Purvlīces tautas 
dziesmas apdare dziesmai „Circenī-
tim kāzas dzēra”.

Pasākumu vadīja un jautri ap-
spēlēja Smiltenes Tehnikuma teāt-
ra grupas jaunieši vadītājas Anitas 
Bērziņās vadībā. Konkursa laikā 
dzirdējām arī mūsu novada skolēnu 
jaunrades darbus no Mūzikas olim-
piādes novada kārtas – Palsmanes 
pamatskolas skolnieces Justīnes Sī-
kās kompozīciju „Jautrais valsis” un 
Smiltenes Centra vidusskolas skol-
nieces Gerdas Ances Riekstas ap-
dari tautas dziesmai „Tumša nakte, 

zaļa zāle”. Tos atskaņoja paši autori, 
viņu draugi un skolotāji.

Uz II kārtu reģiona konkur-
sam tika izvirzīts Smiltenes Centra 
vidusskolas 5. – 6. klašu zēnu an-
samblis. Un patiesi lepojamies ar 
brašajiem puišiem, kas veiksmīgi 
piedalījās reģiona skatē Limbažos 
7. martā, iegūstot II pakāpi.

Paldies par skanīgo zāli un vies-
mīlību Smiltenes tehnikumam, per-
sonīgi direktoram Andrim Miezītim. 
Paldies skolotājiem un dalībniekiem 
par izturību un dziedāt prieku!

Inga Sīmane,
Smiltenes BJIIC direktore

Ekoskolas  viens  no  7  uzde-
vumiem  ir  rūpēties  par  tīru  un 
sakoptu  vidi,  šķirot  atkritumus. 
Arī Smiltenes  Trīs  pakalnu  sā-
kumskolas  gadu  no  gada  aktīvi 
iesaistās  Makulatūras  un  PET 
pudeļu  vākšanas  akcijā,  šogad 
akcijā savāktas aptuveni 24 ton-
nas makulatūras. 

Paveikts apjomīgs darbs dabas 
saudzēšanā, katra savāktā makula-
tūras tonna izglābj 14 kokus. Skolā 
runāts par vides saudzēšanu. Sko-
lēni ir kā vēstneši savām ģimenēm 
par vides saudzēšanu. Makulatūras 
vākšana ir kopīgs ģimenes darbs. 
Bērniem palīgi ir vecāki, dažiem 
pat vecvecāki. Katrs sainis rūpīgi ir 
jāsasien un jāatved uz skolu.

Tradicionāli makulatūru vācam 
februāra mēnesī. Šogad lielās atsau-
cības dēļ nācās pagarināt termiņus. 
Prieks par to, ka klašu kolektīvi sa-
cenšas savā starpā, kurš savāks vai-
rāk makulatūras – 3.b klase savāca 
3390,5 kg, 4.a klase 3020,5 kg un 

Mēs par tīru vidi!
3.c klase 2777 kg. 

Individuāli visvairāk maku-
latūru savāca Monta Štorha (3.c) 
1469 kg. Individuāli visvairāk Pet 
pudeles savācis Emīls Āboltiņš 
(2.a) 75 kg. Aktīvākie makulatūras, 
pet pudeļu un bateriju vācēji saņē-
ma vērtīgas un patīkamas balvas.

Aktīvi šajā akcijā piedalījās arī 
pirmsskolas grupas, tātad jau no 
mazām dienām radinām bērnus šķi-
rot atkritumus, nododot pārstrādei.

Vislielākais paldies dežuran-
tei Vinetai par veikto svēršanas 
un uzskaites darbu, lai ikviens kg 
būtu precīzi nosvērts un saskaitīts. 
Liels paldies vecākiem par atsaucī-
bu, sadarbību šajā akcijā. Ceram uz 
labiem panākumiem, jo katru gadu 
notiek arī sacensības starp skolām 
Vidzemes reģionā.

Vija Sokolova,
Smiltenes Trīs pakalnu 

sākumskolas 
Ekoskolas koordinatore, 

4.a klases audzinātāja

Olimpiskais azarts 
Trīs pakalnos

OLIMPISKĀS STAFETES
Visa  pasaule  aizrautīgi  seko 

līdzi savas valsts pārstāvjiem Zie-
mas Olimpiskajās spēlēs Sočos un 
priecājas par viņu sasniegumiem. 
Arī mūsu skola – Smiltenes Trīs 
pakalnu sākumskola – ar lielu in-
teresi sekoja līdzi mūsu sportistu 
gaitām Sočos. Skolēni nesa uz sko-
lu mājā sagatavotu informāciju par 
sportistu rezultātiem un iepazīsti-
nāja ar to arī klasesbiedrus. Arī pie 
skolas ziņojuma dēļa ir jaunākā in-
formācija par latviešu rezultātiem, 
skolēni starpbrīžos pulcējas pie tā 
un izlasa jaunākos notikumus.

Šīs Ziemas Olimpiskās spēles 
iedvesmoja arī mūs, sarīkojām sko-
lā Olimpisko nedēļu ar „mazajām 
olimpiskajām spēlēm” skolēniem.

Otrdien, 11. februārī spēkiem 
mērojās 2. klašu skolēni savā star-
pā un 3. klašu skolēni savā starpā. 
Ceturtdien, 13. februārī spēkiem 
mērojās 4. klašu skolēni.

Skolēniem bija jāveic šādas 
disciplīnas: pirmā disciplīna „biat-
lons” („slēpošana ar slēpēm” starp 
šķēršļiem un „šaušana” mērķī – kat-
rai komandai bija nūjas un „slēpes” 
– avīzes, uz kurām bija jāuzkāpj un 
jāslidinās uz priekšu līču loču, līdz 
nonāk pie „šaušanas” jeb papīra 
bumbiņas mešana mērķī, par katru 
neprecīzo metienu bija jāveic soda 
aplis). Otrā disciplīna „kērlings” 
(ar nelielu ieskrējienu bija jāripina 
bumba mērķī – aplī – tā, lai bumba 
no apļa neizripotu). Trešā disciplī-
na „bobslejs” (visa klase nosēdās 
uz grīdas viens aiz otra cieši klāt un 
turēja viens otra kājas. Pēc signāla 
visa klase reizē sēdus stāvoklī „iet” 
uz priekšu, līdz beidzamais dalīb-
nieks ir ticis pāri finiša līnijai, rokas 
atlaist nevarēja).

Mūsu skolas olimpiskajās sta-
fetēs valdīja prieks, patiesas emoci-

jas un uzmundrinājumi saviem kla-
sesbiedriem. Arī klašu audzinātājas 
lieliski atbalstīja savus skolēnus.

VALENTĪNDIENAS
 HOKEJA ČEMPIONĀTS
Piektdien, 14. februārī mūsu 

skolā valdīja īpaša – sportiska at-
mosfēra, tika svinēta gan Valentīn-
diena, gan skolēni ar audzinātājiem 
starpbrīžu un stundu laikā sekoja 
līdzi hokeja spēlei starp Latviju un 
Čehiju. Pirms spēles visiem sko-
lēniem un skolotājiem bija iespēja 
uzkrāsot sev uz ķermeņa valsts ka-
rodziņu, lai sajustos kā īsti hokeja 
fani. Dažas klases tik cītīgi juta 
līdzi mūsu valstsvienībai, ka pat 
bija no mūzikas klases aizņēmušies 
bungas un azartiski atbalstīja Latvi-
jas izlasi ar bungu rīboņu.  

Šajā notikumiem bagātajā die-
nā arī mēs saviem skolēniem sagā-
dājām pārsteigumu mācību dienas 
izskaņā – Valentīndienas hokeja 
čempionāts ar bumbiņu 5., 6. klašu 
skolēniem. Katras klases komandas 
sastāvā bija pieci puiši un divas 
meitenes. Pārējā klase un audzinā-
tāji bija lielākie atbalstītāji koman-
dām. Katra klase cīnījās par uzvaru 
savā starpā ar pārējām klasēm. Šajā 
turnīrā pārliecinošu uzvarēju guva 
6.a klase, kura uzvarēja visās spē-
lēs. Savukārt, lai noskaidrotu otrās 
vietas ieguvēju, bija nepieciešams 
papildlaiks līdz pirmajiem gūtajiem 
vārtiem, jo pamatlaikā divas klases 
ieguva vienādu punktu skaitu. Tā 
nu sīvā cīņā tika noskaidrots, ka 2. 
vietu izcīna 6.b klase un 3. vietu 5.a 
klase, kura nenobijās no 6. klašu 
komandām un braši turējās viņiem 
līdzi. 4. vietu sacensībās ieguva 5.b 
klase. Sacensību laikā emocijas sita 
augstu vilni un atnākušie līdzjutēji 
nodrošināja lielisku atmosfēru!

Evita Rudzīte,
 Sporta skolotāja 
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„Neatsakies no sava sapņa. 
Ir daudz veidu, kā salauzt sirdi. Ir 
simtiem stāstu par mīlas salauztām 
sirdīm, bet tas, kas patiesi var sa-
lauzt sirdi, ir atteikšanās no sapņa 
– vienalga, kāds šis sapnis ir bijis,” 
saka Smiltenes Centra vidusskolas 
absolvents Toms Bringulis kādā no 
sociālajiem portāliem internetā. Un 
Toms patiešām ir realizējis savu 
sapni – būt par kuģa kapteini.

2011. gadā Toms Bringulis ab-
solvēja Smiltenes Centra vidussko-
lu un iestājās Latvijas Jūras Aka-
dēmijas „Jūras transporta – kuģa 
vadīšanas”  fakultātē. Viņš saka 
lielu paldies SCV pedagogiem par 
labajiem izglītības pamatiem, īpa-
ši bioloģijas un ķīmijas skolotājai 
V. Pubulei, matemātikas skolotājai 
D. Ciekurei un fizikas skolotājai I. 
Reimanei.

Pašlaik Toms ir trešā kursa 
students, pavisam viņam jāstudē 
4,5 gadi. Toms studijās apgūst dau-
dzus viņa profesijai svarīgus māc. 
priekšmetus, piem., navigāciju, 
darbu ar kartēm, radionavigāciju, 
kuģa manevrēšanu (ar simulato-
riem), navigācijas tehniskos līdzek-
ļus, ekonomiku, kvalitātes vadību, 
transporta ekonomiku, kuģa uzbū-
vi, jūras ceļu ģeogrāfiju u.c. Lekci-
jas ilgst visu dienu – no astoņiem 
rītā līdz pussešiem vakarā.

Otrajā kursā prakses laikā 
Toms beidzot varējis izbaudīt savu 
ilgi loloto sapni – kā tas ir, būt kuģa 
vadītājam.

Vispirms viņš ar lidmašīnu 
devies uz Ķīnu. Tā kā tajā brīdī uz 
ūdeņiem bijusi liela vētra, Toms 
tikai pēc trīs dienām ticis uz kuģa 
klāja, tikmēr dzīvojis ērtā viesnī-
cā. „Bija ļoti interesanti, jo nekad 
iepriekš vēl nebiju kuģojis,” atklāj 
Toms. Pie Ķīnas krastiem Toms 
kā kadets pavadījis veselu mēnesi, 
četras stundas strādājot uz klāja un 
četras – uz komandtiltiņa. Citi dar-
binieki uz kuģa Tomam daudz palī-
dzējuši, devuši noderīgus padomus. 
Toms apguvis darbu ar kartēm, ra-
dariem, satelītiem, navigācijas teh-
niku.

Tālāk ar kuģi devies uz Austrā-
liju un pēc divām nedēļām piestājis 
Mackay pilsētas krastos. Pāris stun-
das viņš varējis veltīt tikai pilsētas 
apskatei. „Austrālija ir mana sapņu 
zeme, jau sen esmu vēlējies tur no-
kļūt,” stāsta Toms. Arī Austrālijā 
puisis pabijis gandrīz mēnesi, un tā-
lāk viņa ceļš vedis uz Jaunzēlandi. 
Pēc piecām dienām Toms ieradies 
Taurangas pilsētā. Viņš ievērojis, 
ka pilsēta bijusi ļoti tīra un sakopta, 
cilvēki ārkārtīgi draudzīgi.

 Šeit arī beidzās Toma ceļo-
jums un prakses laiks, viņš norak-

SCV absolvents Toms Bringulis realizē savu sapni – 
kļūt par kuģa kapteini

stījies no kuģa un lidojis atpakaļ uz 
Latviju. Lidojums līdz Latvijai pa-
visam aizņēmis 27 stundas, un bijis 
jāpārsēžas četrās lidmašīnās.

Nākotnē  Toms vislabāk gribē-

Jāpiebilst, ka Toms jau otro 
gadu saņem arī Vītolu fonda sti-
pendiju. Par šāda fonda darbību 
viņš uzzinājis, skatoties TV raidī-
jumu „Latvijas lepnums”. Iepriek-
šējā gadā viņš saņēmis Mirdzas un 
Zelmas Lūšu piemiņas stipendiju, 
bet šogad viņš saņem Andra Kļavi-
ņa piemiņas stipendiju. (A. Kļaviņa 
tēvs arī bijis kuģa kapteinis). Vīto-
lu fonda  mērķis  ir stipendiju veidā 
palīdzēt spējīgiem, centīgiem, maz-
nodrošinātiem jauniešiem studēt 
Latvijas augstskolās. Tā dibinātāji 
ir Vilis un Marta Vītoli.  Šajā fondā 
iesaistījušies gan trimdas latvieši, 
gan uzņēmumi, gan privātpersonas. 
Toms skaidro, ka, lai iegūtu Vītolu 
stipendiju, prasības ir pietiekami 
augstas – vidējai atzīmei jābūt 7,5, 
nepieciešamas divas atsauksmes 
– no pagasta un skolas, pašam jā-
uzraksta motivācijas vēstule. Tad 
izvēlētie kandidāti tiek aicināti uz 
interviju, kurā pārrunā dažādus jau-
tājumus. Visbeidzot fonda sēdē tiek 
izskatīts un nolemts, kuriem kandi-
dātiem tiks piešķirtas stipendijas. 
Līgumu ar stipendiātu paraksta uz 
vienu gadu, kuru pēc gada atkal var 
pagarināt. Divas reizes gadā ir jāie-
sniedz atskaite par savām sekmēm.  
Kopumā Vītolu fonda stipendijas 
saņem ap 600 stipendiātu.

Elīna Kubuliņa-Vilne

tu strādāt uz kruīza kuģa. Brīvajā 
laikā, kura viņam nav īpaši daudz, 
puisis meklē un pēta jaunumus in-
ternetā par jaunākajiem kuģiem, to 
uzbūvi utt.

4.  martā  Rīgas  Cirkā  kon-
kursa „Superpuika 2014” finālā 
uzvarēja  Rīgas  Hanzas  vidus-
skolas 6. klases skolnieks Kārlis 
Kaņepe.  2.  vietu  izcīnīja  Inguss 
Sutins no Kaunatas, trešo – Rū-
dolfs Eberhards no Blomes. 

10 konkursa finālisti sacentās 
amatniecības, dizaina un kulinā-
rijas uzdevumos, veidojot vākus 
koka lādēm, dekorējot lielizmēra 
puzurus un gatavojot veselīgus 
salātus kopā ar Elmāru Tanni. Ar 
lielāko izaicinājumu puiši sastapās 
augstuma un līdzsavara trasēs ar 
alpīnisma elementiem.

Emocionālus brīžus puišiem 
sagādāja arī tikšanās ar kamaniņu 
braucēju Mārtiņu Rubeni, mūziķi 

Konkursa 
„Superpuika 2014” finālā 
3. vietā Rūdolfs Eberhards 

no Blomes
Kārli Kazāku un 1996. gada Su-
perpuiku – Edvīnu Ozolu.

Konkursu „Superpuika” jau 23. 
reizi organizēja Tehniskās jaunra-
des nams „Annas 2”. Pieteikšanās 
nākamajai konkursa sezonai, sākot 
no 6. marta  www.tjn.lv/superpui-
ka. Pieteikties var 2002. un 2003. 
gadā dzimuši zēni.

 Konkursu „Superpuika” atbal-
sta Rīgas domes Izglītības, kultū-
ras un sporta departaments, Bosch, 
3S, Tallink, Relaks Tūre, Dateks, 
restorāns Čarlstons, PlayTables.
lv, Komats, Ilustrētā Junioriem, 
Dzenitis.eu un Liepkalni.

Publikācijas avots: 
http://www.tjn.lv/ 

interesantas sociālo zinību, politi-
kas un tiesību zinību, kulturoloģi-
jas, un ģeogrāfijas mācību stundas, 
aktualizēta ekoloģiskā audzināšana 
skolā un vietējā sabiedrībā, pārru-
nāti jautājumi par sociālo un eko-
loģisko atbildību, globalizācijas 

Smiltenes ģimnāzijā projekts 
tiek īstenots ar Eiropas Savienī-
bas finansiālu atbalstu Attīstības 
un  sadarbības  biroja  „Europe-
Aid”  programmas  ietvaros  un 
LR Ārlietu ministrijas atbalstu. 

Smiltenes ģimnāzijā turpina 
realizēt projektu „Globālā dimen-
sija sociālo zinātņu mācību priekš-
metos”, kura mērķis ir veicināt 
sabiedrības interesi un līdzdalību 
globālajā izglītībā un sekmēt sa-
biedrības izpratni par attīstības 
jautājumiem Latvijā, kā arī citur 
Eiropā un pasaulē.

Laikā no 10.02. līdz 14.02. 
skolā notika ekoloģiskās izglītības 
nedēļa: dažādi pasākumi gan sko-
lēniem, gan viņu vecākiem, kuros 
tika aktualizēti jautājumi par so-
ciālo un ekoloģisko atbildību. Vi-
siem dalībniekiem tika veikti eko-
loģiskās pēdas nospieduma mērīju-
mi, izmantojot projekta piedāvātos 
materiālus. Gan skolēniem, gan 
vecākiem tika sniegta informāci-
ja par dažādu patēriņa kategoriju 
lomu ekoloģiskās pēdas nospiedu-
mā, kas radīja dažādas interesantas 
diskusijas par katra personisko at-
bildību resursu taupīšanā. Skolēni 
sagatavoja dažādus ieteikumus par 
iespējām samazināt ekoloģiskās 
pēdas nospiedumu. Katrs uz īpaši 
sagatavotas pēdas uzrakstīja arī 
savu apņemšanos, ko pats varē-
tu izpildīt. Vecākiem bija iespēja 
iepazīties ar padomiem gudram 
patērētājam, padomiem, kā taupīt 
ūdeni, elektroenerģiju un arī dažā-
dus citus resursus.

Projekta nedēļā notika īpašas 

Projekts „Globālā dimensija sociālo 
zinātņu mācību priekšmetos”

procesiem, izaicinā-
jumiem un iespējām, 
stereotipu veidoša-
nos, konfliktiem un 
cilvēkdrošību, cilvē-
ku un notikumu mij-
iedarbību.

Kopumā par 
projekta aktivitātēm 
ir saņemtas pozitī-
vas atsauksmes gan 
no skolēniem, gan 
vecākiem, gan no-
vada pedagogiem. 

Projekta ietvaros sagatavotos ma-
teriālus skolotāji labprāt izmanto 
savā darbā.

Sandra Ozoliņa, 
projekta koordinatore Smiltenes 

ģimnāzijā
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Latvieši un krievi, ukraiņi un 
baltkrievi. Lietuvieši un poļi. Eb-
reji un armēņi, kazahi un uzbeki. 
Visi  mūsu  mīļajā  valstī  Latvijā 
dzīvojošie.

Patlaban ir visai smags laiks 
manas etniskās Dzimtenes – Uk-
rainas dzīvē. Arī tepat Latvijā mēs 
sastopamies ar dažādiem viedok-
ļiem un uzskatiem. Bet ir kāds svē-

Izglītība

Aicinājums
Cienījamie tautieši!

tums, kurš apvieno ukraiņus gan 
rietumos, gan austrumos, kā arī 
latviešus un krievus, lietuviešus un 
poļus, armēņus un ebrejus, kazahus 
un uzbekus. Tas ir dižais dzejnieks 
Tarass Ševčenko. Tā ir vienojoša 
figūra – vienlaikus apvieno mīles-
tību pret viņu un viņa ģēnija atzī-
šanu. Šā gada 9. martā palika 200 
gadi kopš T. Ševčenko dzimšanas. 

Smiltenes Centra vidusskolā 
viesojas Kaspars Ozoliņš 

no biedrības 
„Īsta Mīlestība Gaida” 

(ĪMG)
Biedrība „Īsta Mī-

lestība Gaida” (ĪMG) ir 
jauniešu organizācija, 
kas atbalsta ģimenis-
kās vērtības un iedroši-
na jauniešus atteikties 
no dzimumattiecībām 
līdz laulībām, piedā-
vājot alternatīvu attie-
cību veidošanu mūs-
dienās, kad problēma 
ir nestabilas ģimenes 
un bezatbildīgas at-
tiecības.  „ĪMG” ir 10 
gadu pieredze darbā ar 
jauniešiem Latvijā. Par 
iemesliem, „kāpēc gaidīt”, stāstīts 
jau vairākiem tūkstošiem jauniešu.

Pēdējo piecu gadu laikā biedrī-
ba ĪMG regulāri strādā ar skolām. 
Kopumā ir apmeklētas apmēram 
100 skolu visā Latvijā, vairākiem 
tūkstošiem skolnieku vadot lekcijas 
par attiecīgo tēmu.

Kaspars Ozoliņš runāja ar SCV 
jauniešiem par tādām vispārcilvē-
ciskām vērtībām kā  nesavtīga mī-
lestība, uzticība vienam cilvēkam 
visas dzīves garumā, atbildības 
uzņemšanās par otru, pašapziņas 
celšana, paškontrole un pacietība. 

Daudz tika minēti reāli piemēri no 
dzīves.

Šāda saruna ar cilvēku, kura 
pieredze ir saistīta ar tūkstošiem 
jauniešu visā Latvijā, ar viņu iz-
pratnes par mīlestību un attiecī-
bām izkopšanu, Smiltenes Centra 
vidusskolā tika organizēta, tuvojo-
ties 14. februārim, ko jaunieši atzī-
mē, saistot ar mīlestības tēmu. Pēc 
lekcijas daudzi klausītāji atzina, 
ka tā bijusi vērtīga, iedvesmojoša 
un ļoti interesanta. Paldies Kaspa-
ram Ozoliņam!

Elīna Kubuliņa-Vilne

Lauksaimniekiem

Tuvojoties  pavasarim  lauk-
saimniekiem  aktuāls  kļūst  jau-
tājums  –  kur  likt  skābbarības 
sagatavošanā  izlietotās  ruļļu  un 
bedru plēves. Tās noteikti nedrīkst 
dedzināt, lai neradītu iespējamību 
bīstamu ķīmisku savienojumu no-
nākšanai gaisā vai ūdenī, plēves 
nedrīkst arī aprakt, jo tās praktiski 
nesadalās. Plēves likt sadzīves at-
kritumu konteinerā izmaksā dārgi, 
turklāt tām tur nav jānonāk, jo kon-
krētais atkritumu veids ir izmanto-
jams kā otrreizēja izejviela.

SIA „ZAAO” piedāvā risināt 
jautājumu, savācot minēto ma-
teriālu no saimniecībām, lai to 
sagatavotu otrreizējai pārstrādei. 
Pakalpojums  bez  maksas  tiek 

Lauksaimniecībā izmantoto skābbarības ruļļu plēvju 
bezmaksas savākšana

šanu, „ZAAO” aicina uzkrātās 
skābbarības ruļļu plēves vai pār-
klājamās plēves skābbarības bed-
rēm, izlietoto polipropilēna mine-
rālmēslu Big-Bag maisus un plast-
masas kannas vai mucas (PEHD, 
HDPE) savākt vienuviet. No plē-
vēm noteikti jāizņem šņores vai 
sieti (pretējā gadījumā šie atkritu-
mi tiks uzskatīti par lielgabarīta at-
kritumiem un tiks savākti par mak-
su, kas ir 21,34 EUR/m3+pnv jeb 
15 Ls/m3+pvn). Plastmasas kannas 
vai mucas ir jāizskalo un tām jāno-
skrūvē korķi. Izlietotās, atšķirotās 
un notīrītās plēves jāsaliek kaudzēs 
tā, lai „ZAAO” atkritumu savāk-
šanas mašīna varētu piebraukt pie 
kaudzes no sāniem un netraucēti ar 

kausu iekraut kravas kastē.
Lūgums lauksaimniekiem plēv-

ju savākšanu pieteikt līdz 31. mai-
jam pie „ZAAO” speciālistiem pa 
tālruni 26132288 vai 64281250, no-
saucot aptuveno apjomu kubikmet-
ros vai ruļļu skaitu. „ZAAO” pēc 
pieprasījuma izsniedz arī pakalpo-
juma saņemšanas apliecinājumu – 
izziņu par savākto atkritumu veidu 
un apjomu.

Atgādinām, ka 2013. gadā pa-
kalpojumu izmantoja 77 klienti, 
sagatavošanai pārstrādei nododot 
712 m3 plēves.

Informāciju sagatavoja:
Zane Leimane,

SIA „ZAAO” 
sabiedrisko attiecību speciāliste

sniegts  Ziemeļvidzemē,  kā  arī 
Balvu,  Baltinavas,  Viļakas,  Ru-

gāju novados.
 Lai novērstu vides piesārņo-

Ukraiņu diaspora sapņo par dižā 
Kobzara pieminekli Rīgā. Ir daudz 
paveikts un Rīgā, Kronvalda parkā 
jau atvēlēta vieta pieminekļa uzstā-
dīšanai. Diemžēl, pašam pieminek-
lim diaspora spēja savākt tikai trešo 
daļu no vajadzīgās summas.

Vēršos pie visiem Latvijas ie-
dzīvotājiem – atbalstiet Ukrainu ar 
savu mazo ieguldījumu T. Ševčen-

ko pieminekļa uzcelšanai. Tieši šī 
nelielā konkrētā rīcība paudīs jūsu 
mīlestību un atbalstu Ukrainai.

Līdzekļus var pārskaitīt:
EIROPAS–UKRAINAS FONDS
Reģ. Nr. 50008192491
AS „SEB Banka” 
SWIFT UNLALV2X  
Konts 
LV98UNLA00500188893523

PrivatBank  
SWIFT PRTTLV22 
Konts 
LV15PRTT0256020765900

Dziļā cieņā pret visiem Latvijā 
dzīvojošajiem, cerot uz jūsu atbal-
stu Ludmila  Belinceva,  Latvijas 
Ukraiņu  biedrību  apvienības 
priekšsēdētāja. 

Smiltenes  ģimnāzijas  devīze 
„Smiltenes ģimnāzija – sirds un 
prāta gaismai”, un mūsu skolas 
sūtība  un  pienākums  –  palīdzēt 
katram skolēnam sasniegt iespē-
jami  labākus  rezultātus mācību 
darbā.

Noslēgušās 2013./2014. mācī-
bu gada valsts organizētās novada 
mācību priekšmetu olimpiādes, bet 
Smiltenes novadā tās vēl turpinās. 
Piedalīšanos olimpiādēs varam 
vērtēt kā lielu izaicinājumu – tas 
prasa gribasspēku, koncentrēša-
nos un papildus darbu, jo atšķiras 
no darbošanās ikdienas mācību 
stundās. Tā ir arī iespēja pārbau-
dīt savas zināšanas un prasmes, un 
spējas, salīdzināt savu varēšanu ar 
vienaudžu darbu. 

Smiltenes novada olimpi-
ādēs panākumus ir guvuši: Karīna 
Brence, Līga Gavare, Elīza Kau-
pe, Beāte Velpe, Roberts Dobelis, 
Kristīne Ķikute, Annija Cunska, 
Elīna Lanka, Mārcis Cīrulis, Jē-
kabs Cers, Niks Raivis Deičmanis, 
Sandra Jaundžeikare, Evita Rīde-
re, Kristaps Rīderis, Pēteris Kau-
pe, Jurģis Dudelis, Liene Vilne, 
Gunda Skudriņa, Linda Āboltiņa, 
Ausma Cīrulniece, Dārta Melde-
re, Baiba Pērkone, Adele Bērziņa, 
Laura Akmentiņa, Anete Anna Zā-
līte, Ance Lazdiņa, Arta Ābrama, 

Smiltenes ģimnāzijas skolēnu 
sasniegumi Latvijas Valsts mācību 

priekšmetu olimpiādēs

Aiga Rozentāle, Laura Vizule, Liene Gruņiere.
Valsts olimpiādēs uzaicinātas piedalīties: 
Latvijas un pasaules vēstures olimpiāde – Baiba Pērkone;
Ekonomikas olimpiāde – Liene Vilne,  iegūstot 2. pakāpes dip-
lomu;
Matemātikas olimpiāde – Ausma Cīrulniece;
Latviešu valodas un literatūras olimpiāde – Laura Akmentiņa, Ance 
Lazdiņa, Liene Vilne;
Ķīmijas olimpiāde – Liene Vilne.
Lai skolēni gūtu sasniegumus, daudz darba ieguldījuši gan Smiltenes 

ģimnāzijas pedagogi, gan skolēnu – olimpiāžu uzvarētāju – vecāki.  

Mēs lepojamies ar saviem skolēniem un vēlam viņiem neatlaidību un 
spēku savu mērķu piepildījumā! 

Inguna Kondratjeva, 
direktores vietniece metodiskajā darbā
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Sports
Smiltenes novada veterāni startē 

veterānu 51. sporta spēlēs

18.  februārī  Variņu  pamat-
skolas sporta hallē pulcējās Smil-
tenes  novada  skolu  5.  –  6.  klašu 
komandas,  lai noskaidrotu spēcī-
gāko meiteņu  un  zēnu  komandu 
strītbolā. Piedalījās 13 komandas 
(5 meiteņu, 8 zēnu) no Smiltenes 
Centra  vidusskolas  (SCV),  Vari-
ņu, Grundzāles, Bilskas, Palsma-
nes un Blomes pamatskolas.

1. vietu meitenēm, interesan-
tā spēlē, izcīnīja SCV I komanda 
(Rasa Vītola, Ieva Linda Ābola un 
Sabīne Marksa, skolotāja Margarita 
Mikarta), pārspējot Bilskas pamat-
skolas meitenes (komandā Annija 
Krievāne, Maija Skujiņa, Daniela 
Brikmane un Una Ērmane, skolotājs 

1.  martā  Rīgas  Sporta  ma-
nēžā  notika  Latvijas  pašvaldību 
sporta veterānu 51. sporta spēles 
vieglatlētikā telpās. Smiltenes no-
vada vieglatlētu komanda (12 da-
lībnieki) kopā izcīnīja 15 dažāda 
kaluma medaļas.

Par „zelta” meiteni kļuva Sinti-
ja Jirgensone, izcīnot 1.vietu 60m, 
200m skrējienā un tāllēkšanā. Pil-
nu medaļu komplektu savā īpašu-
mā ieguva mūsu komandas jaunā 
dalībniece Līga Priedīte, izcīnot 1. 
vietu augstlēkšanā, 2. vietu tāllēk-
šanā un 3. vietu 60m. Divas sudra-
ba medaļas izcīnīja Viktors Vējiņš 
– augstlēkšanā un tāllēkšanā, Kitija 
Klempnere – 2. vieta 60m un augst-
lēkšanā, 3. vieta lodes grūšanā. Pēc 
pārciestās ceļgala operācijas atkal 
ierindā ir Juris Malnacis, izcīnot 2. 
vietu 3km soļošanā. Ingars Grēns 
izcīnīja 2. vietu 200m un 3. vietu 
60m skrējienā. 3. vieta lodes grūša-
nā Arnoldam Marksam.

Komandas ieskaites punktu 
skaitu papildināja arī Iveta Kazai-
ne, Mārīte Saldūksne, Ilzīte Muiž-
niece, Normunds Strauja un Vairis 
Krauklis. Komandai – paldies par 
startiem!

Kitija Klempnere

1. martā aizvadītās Smiltenes 
novada atklātā čempionāta ceturt-
daļfināla  spēlēs  basketbolā  noslē-
gušās ar sekojošiem rezultātiem:

„Vudlande” – „Bonoparti” 104 
: 81 /Māris Millers 31p., Andris 
Jaunzems 22p.; Gatis Palms 36p., 
Arnis Palms 13p./;

„Grundzāle” – „Privātbūve” 
93 : 55 /Sandis Rullīts 31p.; Nor-

Smiltenes novada skolu 
5. – 6. klašu komanda 

sacenšas strītbolā

Aizvadītas Smiltenes novada atklātā 
čempionāta basketbolā 
ceturtdaļfināla spēles

Leons Peļņa). 3. vietu ieguva Blo-
mes pamatskolas komanda (Annija 
Vilnīte, Austra Bluķe, Ieva Celma, 
Dace Vilka, skolotājs Juris Bērziņš). 

Puišiem par uzvarētājiem kļuva 
SCV I komanda (Ernests Cers, Il-
vars Joksts, Edmunds Zālītis, Jānis 
Kalniņš), 2. vietā Grundzāles pa-
matskolas I komanda (Renārs Ak-
mins, Klāvs Ozoliņš, Aleks Verners, 
skolotājs Māris Stabiņš). Spēlē par 
3. vietu cīnījās Blomes pamatskolas 
I un II komanda. Veiksmīgāk no-
spēlēja II komanda (Reinis Bērziņš, 
Artis Šmits, Kristaps Mihlenovs) un 
izcīnīja uzvaru.

Kitija Klempnere, 
Smiltenes BJSS metodiķe

munds Pauliņš 18p.; Aivis Junkers 
15p., Kārlis Muižnieks 14p./;

„Strenču MRS” – „CVP Grifi” 
95 : 72 /Kristaps Bormanis 25p.; 
Gvido Balodis 23p.; Lauris Maizītis 
27p., Valters Smiltens 23p./;

„top!” – „ASE/Smiltene” 94 : 60 
/Artis Joksts 28p.; Kristaps Vergins 
22p.; Jānis Birkenšteins 20p.; Jānis 
Dzenītis 15p./.

 Pusfināli un spēles par 
5. – 8. vietu tiks aizvadītas 

svētdien 16. martā:
11.00   „Bonoparti” – „ASE/

Smiltene”; 
12.30   „CVP Grifi” – „Privāt-

būve”;
14.00   „Vudlande” – „top!”; 
15.30   „Grundzāle” – „Strenču 

MRS”.     

Igo  Japiņa  sporta  aģentūra 
atklājusi reģistrāciju Latvijas lie-
lākajam un tautā populārākajam 
riteņbraukšanas  sacensību  seri-
ālam – SEB MTB maratonam. 1. 
seriāla  posms  no  Cēsīm  uz  Val-
mieru  norisināsies  27.  aprīlī. Arī 
šogad pasākuma galvenais atbals-
tītājs  SEB  banka  piedāvā  īpašu 
akciju.  Piesakoties  visai  sezonai 
līdz 20. aprīlim, SEB Dzīvības ap-
drošināšanas  klienti,  kuri  veido 
uzkrājumu ar dzīvības apdrošinā-
šanu, saņems 50 procentu atlaidi. 

SEB MTB maratons šogad no-
risināsies jau 13. sezonu. Laika gaitā 
tas kļuvis par vienu no nozīmīgāka-
jiem sporta notikumiem Latvijā. Ja 
pirmsākumos SEB MTB maratonā 
piedalījās vairāki simti dalībnieku, 
tad pērn uz starta vidēji vienā posmā 
stājās jau teju 2500 riteņbraucēji ne 
tikai no Latvijas, bet arī Igaunijas, 
Lietuvas, Somijas un Baltkrievijas.

Šogad sacensību seriālā pare-
dzēts aizvadīt septiņus posmus, no 
kuriem Siguldā notiekošais mara-
tons iekļauts Starptautiskās Riteņ-

braukšanas savienības (UCI) kalen-
dārā un saņēmis UCI kategoriju. 

SEB  MTB  maratona  kalen-
dārs:

1. posms: 27.04.2014. Cēsis – 
Valmiera;

2. posms: 11.05.2014. Smiltene 
(Latvijas čempionāts XCM);

3. posms: 15.06.2014. Vietalva;
4. posms: 06.07.2014. Sigulda 

(UCI kategorija);
5. posms: 27.07.2014. Kuldīga; 
6. posms: 10.08.2014. Cēsis;
7. posms: 28.09.2014. Tukums.
Ikviens riteņbraukšanas cienī-

tājs aicināts izmēģināt spēkus kādā 
no trijām distancēm – Skandi motors 
(60 – 75 km), Virši – A (40 – 50 km), 
Mammadaba veselības braucienā 
(25 – 40 km). Tikmēr paši mazākie 
riteņbraucēji tiks aicināti piedalīties 
bērnu braucienos (400 – 1000 m).

Skandi Motors distance šogad 
būs izveidota šķēršļotā apvidū. Tajā 
iekļauti daudz un dažādi nobraucie-
ni, kāpumi, šauras taciņas, ūdens 
šķēršļi un citi pārbaudījumi. Šī dis-
tance paredzēta dalībniekiem, kuri 

Sākusies pieteikšanās populārākajam velomaratonam 

trenējās vairākas reizes nedēļā, kā 
arī tiem, kas sevi apliecinājuši Vir-
ši – A braucienā iepriekšējos gados. 
Virši – A distance vispiemērotākā 
būs aktīvās atpūtas cienītājiem, kuri 
riteņbraukšanu uztver kā hobiju un 
aktīvās atpūtas veidu. Šeit trases būs 
nedaudz īsākas un tehniski vieglā-
kas, tomēr netrūks interesantu un 
aizraujošu pārbaudījumu. Tiem, kuri 
vēlas nesteidzīgi izbaudīt dabu un 
pavadīt dienu aktīvā atpūtā, aicināti 
piedalīties Mammadaba veselības 

braucienā bez laika kontroles. 
Lielu popularitāti SEB MTB 

maratonā ieguvušas komandu cīņas 
Skandi Motors un Virši – A distan-
cēs. Pagājušajā gadā abos braucie-
nos kopumā startēja vairāk nekā 170 
komandas, kuras veidoja uzņēmumi, 
draugi, domubiedri un pašvaldības.

Otrdien, 11. martā, portālā velo.
lv, kā arī veikalā MySport un sešās 
Latvijas pilsētās (Kuldīgā, Tukumā, 
Smiltenē, Valmierā, Cēsīs un Sigul-
dā) sākusies pieteikšanās populāra-

jam sacensību seriālam. Iepriekšējā 
reģistrācija norisināsies divās kārtās. 
Pirmā reģistrācijas kārta noslēgsies 
nedēļu pirms konkrētā posma, bet 
otrā kārta beigsies sacensību nedē-
ļas trešdienā. 

Īpaši padomāts par tiem dalīb-
niekiem, kuri pieteiksies uz visiem 
SEB MTB maratona posmiem. SEB 
Dzīvības apdrošināšanas esošie un 
jaunie klienti, kuri veido uzkrājumu 
ar dzīvības apdrošināšanu, saņems 
50 procentu atlaidi, piesakoties por-
tālā velo.lv. Jāņem vērā, ka atlaide 
attieksies tikai uz konkrēto klientu. 
Velo.lv sadaļā – pieteikties sacensī-
bām – būs atrodama visa informāci-
ja par to, kā saņemt atlaidi. 

Pārējiem dalībniekiem, kuri 
pieteiksies visiem septiņiem pos-
miem līdz 20. aprīlim, būs iespēja 
saņemt 20 procentu atlaidi. 

Nolikums un cita plašāka in-
formācija par SEB MTB maratonu 
atrodama portālā www.velo.lv.

Toms Markss, 
Igo Japiņa sporta aģentūras 

sabiedrisko attiecību speciālists 
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Smiltenes novada 
pasākumi 2014. gada 

martā un aprīlī
21. martā  plkst.  19.00 Smiltenes pilsētas Kultūras 
centrā, deju kolektīva „Ieviņa” jubilejas koncerts
25. martā plkst. 9.30 pie pieminekļa „Sašķeltā ģime-
ne” piemiņas brīdis. Plkst.  10.00 Smiltenes pilsētas 
Kultūras centrā atcerei veltīts Blomes amatierteātra 
uzvedums „Austras grāmata” I daļa. Plkst. 11.00 iz-
braukšana uz piemiņas brīdi Strenču stacijā (no Smil-
tenes pilsētas Kultūras centra)
29.  martā  plkst.  18.00 Grundzāles kultūras namā 
Smiltenes novada dziedošo ģimeņu koncerts „Dzies-
mu pavards” 
13.  aprīlī  plkst.  11.00 Smiltenes pilsētas Kultūras 
centrā,  „Smiltenes pilsētas Cālis 2014”
20. aprīlī pie TLMS „Smiltene”, Atmodas ielā 2, Liel-
dienu pasākums
21.  aprīlī  plkst.  11.00 Smiltenes pilsētas Kultūras 
centrā, Smiltenes novada mazo vokālistu konkurss 
„Smiltenes novada Cālis 2014”

Izdevējs: Smiltenes novada dome, Dārza iela 3, Smiltene, LV-4729.
Reģ. nr. LV90009067337. Metiens 3500 eks. Iespiests SIA „Erante” tipogrāfi jā, Brīvības iela 212, Jēkabpils, LV-5201

Smiltenes novada domes ofi ciālā informācija: www.smiltene.lv

IZSTĀDES: 
Līdz 31.03.2014. – privātkolekcijas izstāde 
„Mūsu dabas iemītnieki – vardes”
No 10. marta – Jāņa Āboliņa gleznu izstāde
No 7. aprīļa – Ligitas Grīnbergas gleznu izstāde

PASĀKUMI: 
18.  martā  plkst.  17.00 sirsnīgas ceļojumu sarunas 
kopā ar Tūrisma aģentūru „Balt-Go”

BĒRNU APKALPOŠANAS NODAĻĀ 
11.03.  – „Jauno grāmatu apskats” 1. – 6. klašu sko-
lēniem
26.03. – 3. – 6. klases skolēniem „Putnu balle”: putnu 
masku gatavošana; iepazīšanās ar Latvijas putniem; 
dziedāsim dziesmas par putniem

Smiltenes novada 
bibliotēkas

2014. gada novadnieku – 
jubilāru kalendārs 

martā
PĒTERSONS JĀNIS (1874. g. 14. marts – ?) – tirgotājs 
Smiltenē.
KALVELE  VELTA (1929. g. 16. marts – 2004. g. 
19. febr.) – kultūras darbiniece. N o 1957. – 1988. gadam 
organizējusi Smiltenes kultūras dzīvi. 1995. gada 17. no-
vembrī apbalvota ar Smiltenes pilsētas Goda medaļu.
PURGALIS  KĀRLIS  VALDEMĀRS (1899. g. 23. 
marts – 1966. g. maijs) – 5. Cēsu kājn. pulka kareivis. 
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Latvijas armijā iesaukts 
1919. gada 6. jūnijā Smiltenē.
DUKA  LILIJA  (1909. g. 24. (23) marts – 1984. g. 
1. sept.) – Smiltenes Tautas teātra režisore no 1957. gada.
LIEPIŅŠ JĀNIS (1894. 28. martā – ?) – 1919. gadā kal-
pojis Smiltenē kā apriņķa kara komisijas darbvedis.
ZAĻKALNS ERNESTS (1894. g. 29. marts – 1966. g. 
18. jūn.) – fotogrāfs. Dzīvojis Smiltenē. Apbedīts Smilte-
nes ev. lut. draudzes kapsētā.

Kļūdas labojums! 
„Smiltenes novada domes Vēstis” februāra izdevumā raks-
tā par 2014. gada februāra jubilāriem tika publicēta kļūdai-
na informācija par ilggadējās Smiltenes pilsētas pašvaldī-
bas sekretāres Skaidrītes Pētersones darba gadiem. Smil-
tenes pilsētas pašvaldībā Skaidrīte par sekretāri nostrādāja 
48 gadus no 23.07.1953. līdz 30.04.2001. Atvainojamies 
par iepriekš publicēto neprecīzo informāciju! 
Skaidrītei novēlam stipru veselību, možu garu, enerģijas 
pilnas dienas! 

 E-prasmju nedēļa 
Smiltenes novada 

bibliotēkā
2014. gada 24. – 30. marts

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 
asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministriju (VARAM) 2014. gadā no 
24. līdz 30. martam rīko 5. E-prasmju nedēļu Latvijā, 
kuras galvenās tēmas ir e-prasmes nodarbinātībai un 
IKT karjerai, kā arī e-prasmes ikvienam.

Mūsu bibliotēka e-prasmju 
nedēļā piedāvā:

24. – 28. martā rezervēts dators tiem, kas sadūšojušies 
pirmajam klikšķim (pieteikties pa telefonu 64772334 
vai personīgi –  interneta lasītavā)

26. martā plkst. 15:00 e-pakalpojumi, ko piedāvā 
Swedbank. Prezentācija, ko piedāvā bankas speciālists.

Konkursā aicināti piedalīties mazie Smiltenes pil-
sētas dziedātāji līdz 7 gadu vecumam.

Konkursa mērķis ir veicināt pirmsskolas vecuma 
bērnu muzikālo spēju attīstību, pilnveidot uzstāšanās ie-
maņas un skatuves kultūru, sekmēt latviešu komponistu 
dziesmu un latviešu tautas dziesmu apgūšanu

Konkursam jāsagatavo:
viena dziesma latviešu valodā pēc brīvas izvē-•	

les, atbilstoši izpildītāja vecumam;
dziesmas drīkst dziedāt gan a capella, gan mūzi-•	

kas instrumentu vai fonogrammu pavadījumā.
Aicinām pieteikt mazos dziedātājus, līdz š.g. 4. ap-

rīlim aizpildot pieteikuma anketu, kas atrodama Smiltenes 
novada mājas lapā (www.smiltene.lv), kā arī Smiltenes 
pilsētas Kultūras centrā.

Aizpildītu anketu var nosūtīt elektroniski uz e-pas-
tu: ilze.jek@gmail.com vai nodot personīgi Smiltenes 
pilsētas Kultūras centrā. Tālrunis papildus informāci-
jai: 26472818.

Vērtēšana notiks 10 (desmit) punktu sistēmā, ņemot 
vērā vokālo sniegumu, skatuves kultūru, repertuāra atbil-
stību, radošo pieeju priekšnesumam. Dziedātāju sniegu-
mu vērtē Kultūras centra apstiprināta žūrija. Konkursa 
pirmās vietas ieguvējus katrā vecuma grupā izvirza uz 
fi nāla konkursu „Smiltenes novada Cālis 2014”, kas no-
tiks 21. aprīlī Smiltenes pilsētas Kultūras centrā.

Aicina pieteikties Smiltenes 
pilsētas Cālim 2014

MAZO VOKĀLISTU KONKURSS/KONCERTS
Aicināti piedalīties bērni līdz 7 gadu vecumam (ieskaitot)

Mazajam cālītim jāizpilda dziesma pēc brīvas izvēles, kura atbilst bērna 
vecumam un dziedāšanas spējām.

Dziedošos dalībniekus un mazos pasākuma apmeklētājus lustīgās rotaļās 
iesaistīs un izkustinās Zaķa kundze un cālītis Čiepītis!

Uz tikšanos Launkalnē!
Pieteikties līdz 31. martam

pie Launkalnes tautas nama vadītājas Signes Lielpēteres personīgi vai 
elektroniski uz e-pastu: signe.lielpetere@inbox.lv

LAUNKALNES PAGASTA TAUTAS NAMĀ

5. aprīlī, plkst. 11.00


