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Smiltenes novada 
sporta svētkos atklāj jauno 

skrejceļu
30. augustā norisinājās ik-

gadējie Smiltenes novada sporta 
svētki ar mērķi rosināt Smiltenes 
novada iedzīvotājus un organizāci-
jas iesaistīties sportiskās aktivitā-
tēs, popularizēt sportu kā veselību 
stiprinošu, relaksējošu un emocio-
nālu nodarbi.   Šoreiz sporta svētki 
notika sporta un atpūtas kompleksā 
„Teperis” un svētku atklāšana bija 
īpaši svinīga, jo ar lentas griešanu 
pēc rekonstrukcijas darbiem tika 
atklāts jaunais skrejceļš un vieglat-
lētikas sektors. Lenti pārgriezt tika 
uzticēts Smiltenes novada domes 
priekšsēdētājam Aināram Mežulim, 
SIA „8CBR” valdes priekšsēdētājam 
Andrim Lacbergam un   Smiltenes 
novada Sporta pārvaldes vadītājam 
Guntaram Marksam, kuri novēlēja, 
lai jaunais stadions kalpo ilgi un tiek 
sasniegti augstvērtīgi rezultāti. Jāpie-
bilst, ka gabaliņu no lentas saņēma 
katra no komandām, kas šogad pie-
dalījās sporta svētkos.

Atgādinām, ka Smiltenes sta-
diona rekonstrukcija tika īsteno-
ta pārrobežu sadarbības projekta 
„Cross Border Atletics” ietvaros, kā 
arī ņemot aizņēmumu Valsts kasē. 
Rekonstrukcijas darbi tika uzsākti 
2013. gada nogalē, kad veica saga-
tavošanās un demontāžas darbus, 
kā arī uzsāka konstruktīvo kārtu 
izbūvi. Savukārt no š.g. aprīļa dar-
bu turpinājumā tika veikta stadiona 
skrejceļu, vieglatlētikas sektoru un 
ietvju konstruktīvo kārtu izbūve un 
seguma ieklāšana, izbūvēta lietus 
ūdens novadīšanas sistēma un lab-
iekārtota teritorija. Būvdarbus veica 
SIA „8CBR”.

Kopumā sacensībās piedalījās 
11 komandas, kuras savā starpā sa-
centās 10 sporta veidos – minifutbo-
lā, tautas bumbā, pludmales volejbo-
lā, 100 m skrējienā, tāllēkšanā, šķē-
pa mešanā, veiklības stafetē,    riepu 
velšanas sacensībās, riteņbraukšanā 
un mini orientēšanās.   Komandu 
kopvērtējumā  1. vietā ierindo-
jās  Grundzāles pagasta I koman-
da, otrajā vietā – Blomes pagasta 
komanda, trešajā vietā  – komanda 
„Aumeisteri”.

Pie specbalvām tika arī vieglat-
lētikas disciplīnu – šķēpa mešanas, 
tāllēkšanas un 100 metru skrējiena 
uzvarētāji, kas sasniedza individuāli 
visaugstāko rezultātu. Sieviešu kon-
kurencē tāllēkšanā un 100 metru 
skrējienā vislabāko rezultātu sasnie-
dza Santa Jaunbērziņa, šķēpa meša-
nā – Una Kalnīte, savukārt vīriešu 

konkurencē visās trīs disciplīnās ne-
pārspēts palika Mārtiņš Strazdiņš.

Labākās komandas apbalvoja 
arī atsevišķi pa sporta veidiem: mi-
nifutbolā pirmo vietu izcīnīja  Bils-
kas pagasta komanda, tautas bum-
bā, 100 m skrējienā, šķēpa mešanā 
un tāllēkšanā – Grundzāles pagasta 
I komanda, pludmales volejbolā – 
Launkalnes pagasta komanda, 
veiklības stafetē un    riepu velšanas 
sacensībās –  komanda „Aumeis-

Piesakies Smiltenes novada 
vokālistu konkursam 

„Smiltenes balsis”

Smiltenes pilsētas Kultūras 
centrs aicina pieteikties dalībnie-
kus otrajam Smiltenes novada 
vokālistu konkursam „Smiltenes 
balsis”, kas norisināsies š. g. 11. ok-
tobrī.

Konkursa mērķis ir atklāt jau-
nus talantus Smiltenes novadā, kā arī 
veicināt jauniešu, vidējās un vecākās 
paaudzes radošo pašizteikšanos dzie-
dot. Stiprināt nacionālo identitāti, 
popularizējot latviešu dziesmas, un 
nodrošināt Smiltenes novada iedzī-
votājiem, kā arī viesiem, emocionālu 
un radošu pasākumu, kura veidotāji 
ir pašmāju dziesmu izpildītāji.

Konkursam var pieteikties da-

lībnieki sākot no 14 gadu vecuma. 
Dalībnieki tiks iedalīti četrās ve-
cuma grupās – 14–17 g., 18–25 g., 
26–30 g., 31–90 g.

Konkursu vērtēs profesionāla 
žūrija 5 cilvēku sastāvā, liekot vērtē-
jumu 10 ballu sistēmā, kur tiks ska-
tīts vokālais izpildījums, repertuāra 
izvēle atbilstoši vecumam un spē-
jām, mākslinieciskā kvalitāte (vizuā-
lais tēls, horeogrāfija, atraktivitāte).

Konkursa nolikumu  un  pietei-
kuma anketu skatīt novada mājas 
lapā www.smiltene.lv. 

Pieteikuma anketas iesniegt 
Smiltenes Kultūras centrā vai elek-
troniski kultura@smiltene.lv. 

20. septembrī aicinām ikvienu 
interesentu kopīgi ieriteņot ru-
denī. Ar kopīgu velobraucienu 
atzīmēsim aktīvās tūrisma se-
zonas noslēgumu Smiltenes 
novadā, tādejādi aizvadot 
vasaru un sagaidot rude-
ni, turklāt pavadot dienu 
bez auto!

Pasākuma laikā riteņo-
sim pa mežiem, pār kalniem, 
gar meža ezeriem un akmeņiem, 
pār upēm un strautiem! Darbo-
simies, mācīsimies, draudzēsimies, 
skatīsimies un baudīsim dienu bez 
auto!

Pasākumu vadīs un par uzde-
vumiem gādās aktīva dzīves stila 
piekritēja – Santa Paegle. Savukārt 
brauciena noslēgumā, Valda Paegļa 
un Gundegas Strazdiņas bišu dravā, 
visus dalībniekus sagaidīs salds cie-
nasts un citi pārsteigumi.

Velobrauciena sākums pare-
dzēts 20. septembrī plkst. 10:00 stāv-
laukumā pie Tepera ezera (Dakteru 
ielas galā). Kopējais maršruta ga-
rums 28 km. Dalības maksa 2 EUR/
personai. Līdzi jāņem savs vai īrēts 
velosipēds, ieteicamas velo ķiveres 

(bērniem līdz 12 gadiem obligātas) 
un labs noskaņojums.

Lai piedalītos pasākumā, līdz 
18. septembrim piesakies Smiltenes 
novada Tūrisma informācijas centrā 
(Dārza ielā 3, Smiltenē), vai raksti 
e-pastu uz tourism@smiltene.lv vai 
santa@kustibuprieks.lv. Turpat arī 
jautā plašāku informāciju par pasā-
kumu!

Esi aktīvs un atpūties zaļi jautrā 
un aktīvā tūrisma sezonas noslēgu-
ma pasākumā „Ieriteņo rudenī”!

Modris Apsītis, 
Tūrisma speciālists

teri”, riteņbraukšanā –  komanda 
„Glābēji”,  bet mini orientēšanās 
disciplīnā –  Smiltenes pagasta ko-
manda.

 Sporta svētkus organizēja Smil-
tenes novada dome sadarbībā ar 
Smiltenes sporta centru. 

 Paldies visiem sportot gribētā-
jiem par piedalīšanos! 

   
Marita Mūze,

Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Smiltenes novada Domes lēmumi
2014. gada 12. augustā noti-

ka ārkārtas domes sēde, kurā tika 
pieņemti 2 lēmumi, tai skaitā:

1. Par aizņēmumu no Valsts ka-
ses pašvaldības investīcijām ārkārtas 
(avārijas) seku neatliekamai novēr-
šanai Tepera ezera Smiltenē hidro-
tehnisko būvju rekonstrukcijai.

2. Uzdot Smiltenes novada do-
mes  Publisko iepirkumu komisijai 
rīkot sarunu procedūru piemērojot 
Publisko iepirkumu likuma 63. pan-
ta pirmās daļas 3. punktu Tepera 
ezera Smiltenē hidrotehnisko būvju 
rekonstrukcijai.

2014. gada 26. augustā notika 
kārtējā domes sēde, kurā tika pie-
ņemti 57 lēmumi, tai skaitā:

1. Apstiprināt Smiltenes nova-
da Grundzāles pagasta teritorijas 
plānojuma 2008.–2020. gadam un 
Launkalnes pagasta teritorijas plā-
nojuma 2006.–2018. gadam grozī-
jumu galīgo redakciju un iepazīsti-
nāt ar to sabiedrību.

2. Atļaut izstrādāt tehnisko 
projektu dzīvojamai mājai „Ilgas 8”, 
Smiltenes pagastā, Smiltenes nova-
dā un, saņemot būvatļauju, pabeigt 
būvdarbus.

3. Atļaut izstrādāt tehnisko 
projektu un saņemt būvatļauju, lai 
turpinātu būvniecību Vidzemes ielā 
15, Smiltenē, Smiltenes novadā.

4. Noteikt Smiltenes Mūzikas 
skolas līdzfinansējumu (mācību 
maksu) mēnesī vienam audzēknim 
2014./2015. mācību gadā 14,00 euro 
(četrpadsmit euro, 00 centi).

5. Noteikt sekojošus maksas 
pakalpojumus Smiltenes Mūzikas 
skolā: 

Nr.
p.k. Pakalpojuma veids

Nodarbību 
daudzums 

mēnesī 

Cena bez 
PVN, 
euro

PVN 
21%,
euro

Cena ar 
PVN,
euro

1. Papildstundas (40 minūtes) 
individuālām nodarbībām 

4 28,10 5,90 34,00

2. Papildstundas (20 minūtes) 
individuālām nodarbībām

4 14,05 2,95 17,00

3. Maksa par pirmskolas 
mūzikas grupu nodarbībām 
(40 minūtes)

4 14,05 2,95 17,00

6. Noteikt Smiltenes Māks-
las skolā līdzfinansējumu (mācību 
maksu) 7,00 euro (septiņi euro 00 
centi) mēnesī vienam audzēknim 
2014./2015. mācību gadā.

7. Noteikt Smiltenes pilsētas 
Bērnu un jaunatnes sporta skolā 
līdzfinansējumu (dalības maksu) 
3,00 euro (trīs euro 00 centi) mēnesī 
vienam audzēknim mācību gadā.

8. Noteikt dalības maksu Smil-
tenes Bērnu un jauniešu interešu 
izglītības centrā 6,00 euro (seši euro 
00 centi) gadā.

9. Noteikt Smiltenes ģimnāzijas 
internāta izmantošanu skolēniem, 
kas mācās Smiltenes vispārējās izglī-
tības iestādēs bez līdzfinansējuma.

10. Apstiprināt sekojošu maksu 
par bērnu un darbinieku ēdināšanu 
Grundzāles pamatskolā:

Nr.
p.k. Nosaukums Mērvien. Ēdienreize Maksa, 

euro
1 Grundzāles pamatskolas 

pirmsskolas izglītības izglītojamo 
ēdināšana 

Diena,   t.sk. 1,35
Brokastis 0,40
Pusdienas 0,60
Launags 0,35

2 Grundzāles pamatskolas 
pirmsskolas izglītības darbinieku 
ēdināšana

Diena,    t.sk. 1,35
Brokastis 0,40
Pusdienas 0,60
Launags 0,35

11. Apstiprināt grozījumus Ko-
misijā bērnu uzņemšanai Smiltenes 
pirmsskolas izglītības iestādēs un 
pirmsskolas izglītības grupās pie 
skolām.

12. Apstiprināt grozījumus 
Smiltenes novada domes Interešu 
izglītības jautājumu un programmu 
izvērtēšanas un mērķdotācijas sa-
dales projektu izstrādes komisijā.

13. Par Smiltenes novada bā-
riņtiesas priekšsēdētāju ievēlēt Au-
riku Zīveri. 

14. Ievēlēt Marinu Einbergu 
Smiltenes novada bāriņtiesas locek-
les amatā.

15. Ievēlēt Ramonu Moisejevu 
Smiltenes novada bāriņtiesas locek-
les amatā.

16. Ievēlēt Laimu Mizi Smil-
tenes novada bāriņtiesas locekles 
amatā.

17. Ievēlēt Zani Balodi Smil-
tenes novada bāriņtiesas locekles 
amatā.

18. Ievēlēt uz noteiktu laiku – 
uz Zanes Balodes prombūtnes laiku 
par Smiltenes novada bāriņtiesas 
locekli Zigetu Vīķeli.

19. Ievēlēt Inetu Mazjāni Smil-
tenes novada bāriņtiesas locekles 
amatā. 

20. Ievēlēt Valdu Cimermani 
Smiltenes novada bāriņtiesas locek-
les amatā. 

21. Ievēlēt Līgu Augu Smiltenes 
novada bāriņtiesas locekles amatā. 

22. Ievēlēt Viju Zvirgzdiņu 
Smiltenes novada bāriņtiesas locek-
les amatā. 

23. Apstiprināt Noteikumus 

Nr. 2 „Smiltenes novada pašvaldī-
bas budžeta izstrādāšanas, apstip-
rināšanas, izpildes un kontroles 
kārtība”.

24. Noteikt Smiltenes novada 
teritorijā spodrības mēnesi laikā 
no 2014. gada 6. oktobra līdz 2014. 
gada 12. oktobrim.

25. Apstiprināt saistošos notei-
kumus Nr. 9/14 „Grozījums Smilte-
nes novada pašvaldības 2009. gada 
20. jūlija saistošos noteikumos Nr. 
1/09 „Smiltenes novada pašvaldī-
bas nolikums”.”

26. Uzsākt nekustamā īpašu-
ma „Rūķīši”, Palsmanes pagastā, 
Smiltenes novadā, kadastra numurs 
9474 004 0160, kas sastāv no vienas 
zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 9474 004 0160 – 0,1 ha platī-
bā, atsavināšanas procedūru.

27. Uzsākt nekustamā īpašuma 
„Ambulance”, Grundzāles pagastā, 
Smiltenes novadā, kadastra numurs 
9458 008 0060, kas sastāv no vienas 
zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 9458 008 0060 1110 m2 platībā 
un viendzīvokļa dzīvojamās mājas, 
atsavināšanas procedūru.

28. Par nekustamā īpašuma 
„Vadžu šķūnis’’, Blomes pagastā, 
Smiltenes novadā atsavināšanu. 

29. Atsavināt Smiltenes novada 
pašvaldībai piederošo nekustamo 
īpašumu „Skolas aka”, Grundzāles 
pagastā, kadastra numurs 9458 008 
0089, kas sastāv no zemes starpga-
bala ar kopējo platību 812 m2, pār-
dodot par nosacīto cenu vienīgajai 
pirmpirkuma tiesīgajai personai J.J.

30. Atsavināt, pārdodot atklātā 
izsolē ar augšupejošu soli, Smiltenes 
novada pašvaldībai piederošo dzī-
vokļa īpašumu „Bērzaine”-5, Smil-
tenes pagastā, Smiltenes novadā 
(kadastra numurs 9480 900 0005), 
kas sastāv no atsevišķa trīsistabu 
dzīvokļa ar kopējo platību 110,5 
m2, kopīpašuma 1105/6901 domā-
jamās daļas no daudzdzīvokļu mā-
jas, divām palīgēkām un 1105/6901 
domājamās daļas no daudzdzīvokļu 
mājai piesaistītā zemes gabala (ka-
dastra apzīmējums 9415 005 0085) 
ar kopējo platību 0,9209 ha.

31. Apstiprināt dzīvokļa īpašu-
ma „Bērzaine” – 5, Smiltenes pagas-
tā, Smiltenes novadā pirmās izsoles 
sākuma cenu, tajā skaitā zemesga-
bala domājamās daļas, cenu – 2160 
euro (divi tūkstoši viens simts seš-
desmit euro). 

32. Grozīt Smiltenes novada 
domes 2014. gada 29. jūlija lēmuma 
Nr. 11,9.§.1.2. „Par adreses un no-
saukumu piešķiršanu” 4. punktu un 
izteikt šādā redakcijā – „Piešķirt ze-
mes vienībai ar kadastra apzīmēju-
mu 9490 003 0340 un uz tās esoša-
jai ēkai (kadastra apzīmējums 9490 
003 0034 001) adresi – Oktobra iela 
5A, Variņi, Variņu pagasts, Smilte-
nes novads”.

33. Piešķirt zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 9415 007 
0410 un uz tās esošajai ēkai (kadas-
tra apzīmējums 9415 007 0410 001) 
adresi – Rīgas iela 5A, Smiltene, 
Smiltenes novads.

34. Izveidot ēku (būvju) īpašu-
mu ar nosaukumu „Rūķīši”, Palsma-
nes pagastā, Smiltenes novadā, 
kas sastāv no dzīvojamās mājas un 
saimniecības ēkas (9474 004 0160 
001 un 9474 004 0160 002).

35. Izveidot ēku (būvju) īpa-
šumu ar nosaukumu „Mūrnieki”, 
Grundzāles pagastā, Smiltenes no-
vadā, kas sastāv no dzīvojamās mā-
jas un trim saimniecības ēkām (ka-
dastra apzīmējumi 9458 002 0021 
001; 9458 002 0021 002, 9458 002 
0021 003, 9458 002 0021 004).

36. Atļaut no Grundzāles pa-
gasta nekustamā īpašuma „Avotiņi”, 
kadastra numurs 9458 007 0063, 
atdalīt zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 9458 007 0063 4,2 ha 
platībā un mainīt nosaukumu no 
„Avotiņi” uz „Maliņas”, Grundzāles 
pagasts.

37. Atļaut sadalīt Smiltenes 
pagasta nekustamā īpašuma „Sau-
laines” zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 9480 003 0120 divās 
daļās.

38. Atļaut no Blomes pagas-
ta nekustamā īpašuma „Andrēni”, 
kadastra numurs 9446 003 0229, 
atdalīt zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 9446 003 0023  3,9 ha 
platībā, un tai mainīt nosaukumu 
no „Andrēni” uz „Vilkuvāles”, Blo-
mes pagasts, Smiltenes novads.

39. Atļaut no Smiltenes pagasta 
nekustamā īpašuma „Lejas Varicē-
ni”, kadastra numurs 9480 004 0051, 
atdalīt zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 9480 004 0052 2,2 ha 
platībā, un tai mainīt nosaukumu 
no „Lejas Varicēni” uz „Varicēnu 
pļava”, Smiltenes pagasts, Smiltenes 
novads.

40. Apstiprināt zemes ierīcības 
projektu „Oktobra iela 14”, Variņu 
pagasts, Smiltenes novads, zemes 
vienības kadastra apzīmējums 9490 
003 0092.

41. Apstiprināt zemes ierīcības 
projektu „Nīmanti un Graudi”, Bils-
kas pagasts, Smiltenes novads, ze-
mes vienību kadastra apzīmējumi 
9444 010 0165 un 9444 010 0371.

42. Slēgt lauku apvidus zemes 
nomas līgumu ar E.K. par zemes 
vienību „Noras”, Bilskas pagastā 
ar kadastra apzīmējumu 9444 003 
0157 13,0 ha platībā.

43. Pārtraukt zemes nomas lī-
gumu ar A.R. par Palsmanes pagas-
ta zemes vienību „Kultūras nams” 
ar kadastra apzīmējumu 9474 004 
0214 0,1 ha platībā.

44. Pārtraukt zemes nomas 
līgumu ar E.S. par Grundzāles pa-
gasta zemes vienību „Jaunvederu 
zeme” ar kadastra apzīmējumu 
9458 008 0101 0,1 ha platībā.

45. Slēgt lauku apvidus zemes 
nomas līgumu ar A.P. par zemes 
vienību „Mežotnes”, Bilskas pagastā 
ar kadastra apzīmējumu 9444 010 
0163 0,9324 ha platībā.

46. Slēgt lauku apvidus zemes 
nomas līgumu ar A.L. par zemes 
vienību „Mūrnieki”, Grundzāles 
pagastā ar kadastra apzīmējumu 
9458 002 0021 1,8 ha platībā.

47. Mainīt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi Grundzāles pagas-
ta nekustamā īpašuma „Veccaunes” 
zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 9458 009 0026 no individu-
ālo dzīvojamo māju apbūve (kods 
0601) uz zemi, kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība 
(kods 0101).

48. Mainīt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi Smiltenes pilsētas 
nekustamā īpašuma Valkas iela 2A 
zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 9415 001 0942 dabas pamat-
nes, parki, zaļās zonas un citas rek-
reācijas nozīmes objektu teritorijas, 
ja tajās atļautā saimnieciskā darbība 
nav pieskaitāma pie kāda cita klasi-
fikācijā norādīta lietošanas mērķa 
(kods 0501) uz atsevišķi nodalītas 
atklātas autostāvvietas (kods 1105).

49. Noteikt dalīto nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi Variņu 
pagasta nekustamā īpašuma „Ga-
ražiņas pie tīruma” zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 9490 003 
0241 – zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība 
(kods 0101) 1,5 ha platībā un trans-
porta līdzekļu garāžu apbūve (kods 
1104) 0,11 ha platība

50. Noteikt nomai paredzētai 
zemes vienības, kadastra apzīmē-

jums 9474 002 0001, daļai nekus-
tamā īpašuma lietošanas mērķi – 
zeme, uz kuras galvenā saimniecis-
kā darbība ir lauksaimniecība (kods 
0101) apm. 6,0 ha platībā (vairāk 
vai mazāk, cik izrādīsies uzmērot 
nomājamās zemes platību dabā).  

51. Grozīt Smiltenes novada 
domes 2014. gada 30. aprīļa lēmu-
mu Nr. 7,18.§.6. „Par zemes lieto-
šanas tiesību izbeigšanu”, izslēdzot 
lēmuma 1. pielikuma „Zemes vie-
nību saraksts ar personām, kuras 
nav noslēgušas zemes izpirkuma lī-
gumu ar Hipotēku banku līdz 2011.
gada 30. decembrim un ir identi-
ficētas Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēmā” 75. 
un 76. punktu par zemes lietošanas 
tiesību izbeigšanu R.B. uz īpašu-
mu „Kalna iela 2”, Variņu pagastā, 
Smiltenes novadā, 0,268 un 0,521 
ha platībā (zemes vienības kadastra 
apzīmējumi 9490 003 0224 un 9490 
003 0225).

52. Iznomāt ar apbūves tiesībām 
daļu no Smiltenes novada pašvaldī-
bai piederošā nekustamā īpašuma 
Valkas iela 2A, Smiltenē, kadastra 
numurs 9415 001 0942, kas sastāv 
no zemes 1360 m2 platībā. Apbūves 
mērķis – publiskas autostāvvietas, 
atsevišķi nodalītas atklātas autostāv-
vietas izbūve (kods 1105). 

53. Piekrist grozīt ar IK 
„Smilts”, vien.reģ. Nr. 43902000315, 
2011. gada 1. jūnijā noslēgtā Zemes 
nomas līguma Nr. SND-S-ZN/2-11 
2.1. punktu izsakot to šādā redakci-
jā: „2.1. Nomas Līgums stājas spēkā 
ar dienu, kad Līdzēji to ir apstipri-
nājuši ar saviem parakstiem, un ir 
spēkā 4 (četrus) gadus no Līguma 
spēkā stāšanās dienas”.

54. Piekrist grozīt ar SIA 
„Andruks”, reģ. Nr. 43202002913, 
2011. gada 1. jūnijā noslēgtā Zemes 
nomas līguma Nr. SND-S-ZN/3-11 
2.1. punktu izsakot to šādā redakci-
jā: „2.1. Nomas Līgums stājas spēkā 
ar dienu, kad Līdzēji to ir apstipri-
nājuši ar saviem parakstiem, un ir 
spēkā 4 (četrus) gadus no Līguma 
spēkā stāšanās dienas”.

55. Komandēt domes priekšsē-
dētāju Aināru Mežuli vizītē uz Prā-
gu (Čehijas Republika) kā Latvijas 
pašvaldību vadītāju delegācijas va-
dītāju, lai piedalītos Ķīnas investīci-
ju un pašvaldību līderu forumā un 
pārrunātu turpmākās sadarbības 
iespējas, laikā no š.g. 27. līdz 29. au-
gustam.

56. Apstiprināt Smiltenes no-
vada domei piederošā nekustamā 
īpašuma Limbažu ielā 8, Smiltenē, 
Smiltenes novadā, kadastra numurs 
9415 007 0706, kas sastāv no neap-
būvēta zemes gabala daļas 850 m2 
platībā, zemes nomas tiesību izsoles 
rezultātus, saskaņā ar kuriem ne-
kustamā īpašuma nomas tiesības uz 
10 gadiem ieguva SIA „ITS Tehno-
loģijas”, reģ. Nr. 44103040667, jur.
adr. Līvu iela 2A, Smiltene, Smilte-
nes novads, par 100,00 euro (viens 
simts euro un 00 centi) bez pievie-
notās vērtības nodokļa gadā.

57. Par atlīdzības apmēra ap-
stiprināšanu darba grupas locek-
ļiem.

Informāciju sagatavoja
D. Kaupe, 

Smiltenes novada domes 
Kancelejas nodaļas vadītāja 
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Pašvaldībā

2014. gada 26. augustā 
Apstiprināti
ar Smiltenes novada domes 
2014. gada 26. augusta lēmumu 
(protokols Nr. 13, 16.§.)

Saistošie noteikumi 
Nr. 9/14
„Grozījums 2009. gada 
20. jūlija saistošajos 
noteikumos Nr. 1/09
„Smiltenes novada 
pašvaldības nolikums””
Izdoti pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 
daļas 1. punktu un 24. pantu

1. Izdarīt Smiltenes novada do-
mes 2009. gada 20. jūlija saistošajos 
noteikumos Nr. 1/09 „Smiltenes no-
vada pašvaldības nolikums” (turp-
māk – Noteikumi) grozījumu un 
aizstāt 6.1. apakšpunktā skaitli „11” 
ar skaitli „12”.

2. Noteikumi stājas spēkā nāko-
šajā dienā pēc to parakstīšanas. 

A. Mežulis,
Smiltenes novada domes 

priekšsēdētājs 

2014. gada 19. augustā Nr. 1.

PASKAIDROJUMA RAKSTS Par Smiltenes novada domes saistošo noteikumu projektu
„Grozījums 2009. gada 20. jūlija Smiltenes novada domes  saistošajos noteikumos Nr. 1/09 „Smiltenes novada 
pašvaldības nolikums””
Pašreizējās situācijas raksturojums Pašreiz spēkā esošie Saistošie noteikumi Nr. 1/09 „Smiltenes novada pašvaldības nolikums” apstiprināti 2009.

gada 20. jūlijā (sēdes protokols Nr. 3 1.§), turpmāk tekstā – Noteikumi. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 
24. panta pirmajai daļai pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes 
organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus 
pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

Saistošo noteikumu  projekta  
nepieciešamības raksturojums, dokumenta 
būtība

Pašvaldības struktūras aktualizēšana atbilstoši domes 2014. gada 29. jūlijā (sēdes protokols Nr. 11) sēdē 
pieņemtajam lēmumam, ar kuru nolemts Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas locekļu skaitu 
palielināt no 11 deputātiem uz 12 deputātiem. 

Īss Saistošo noteikumu projekta satura 
izklāsts

Atbilstoši domes pieņemtajam lēmumam Noteikumu 6.1. apakšpunktā skaitlis 11 tiek aizstāts ar skaitli 12. 

Saistošo noteikumu projekta iespējamā 
ietekme uz pašvaldības budžetu

Nav būtiska ietekme uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projekta iespējamā 
ietekme uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms

Saistošo noteikumu projekta iespējamā 
ietekme uz administratīvajām procedūrām

Institūcija, kurā privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā – Smiltenes novada pašvaldības 
administrācijā Dārza ielā 3, Smiltenē.
Saistošo noteikumu izdošana neradīs papildus slogu administratīvajām procedūrām.

Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām saistībā ar  Saistošo 
noteikumu projektu

Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās 
komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv, saņemto priekšlikumu vai 
iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos. 
Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu ievērtēšana pēc projekta publicēšanas 
pašvaldības  mājaslapā internetā www.smiltene.lv.
Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi – paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.

A. Mežulis,
Smiltenes novada domes priekšsēdētājs 

2014. gada 26. augusta domes 
sēdē novada deputāti apstiprinā-
ja Grundzāles pagasta teritorijas 
plānojuma 2008. – 2020. gadam 
grozījumu un Launkalnes pagasta 
teritorijas plānojuma 2006. – 2018. 
gadam grozījumu galīgo redakci-
ju. Domes sēdē 12 deputāti balsoja 
par, divi deputāti atturējās.

Ar Smiltenes novada domes 
2014. gada 30. aprīļa lēmumu Nr. 
7, 11. § Publiskai apspriešanai no 
8. maija līdz 17. jūnijam tika no-
dota Smiltenes novada Grundzāles 
pagasta plānojuma 2008.– 2020.ga-
dam grozījumu 2. redakcija, Laun-
kalnes pagasta teritorijas plānoju-
ma 2006.– 2018. gadam grozījumu 
2. redakcija un Grundzāles pagasta 
teritorijas plānojuma Vides pārska-
ta 2. redakcija.

Publiskās apspriešanas laikā sa-
ņemti 11 atzinumi no institūcijām, 
kuras sniegušas nosacījumus terito-

Apstiprināta teritorijas plānojuma grozījumu galīgā redakcija
rijas plānojuma grozījumu izstrādei 
un darba uzdevumā norādītajām 
institūcijām. Kopumā saņemti divi 
iesniegumi, no tiem viens iedzīvo-
tāju iesniegums, kuru parakstījuši 
144 iedzīvotāji, ir pret jaunu do-
lomīta ieguves vietu izveidošanu, 
kas negatīvi ietekmēs to ikdienu. 
Neatbalstīšanas iemesls ir neticība, 
ka dolomīta ieguve neatstās būtisku 
ietekmi uz lašveidīgo Vecpalsas upi 
un vidi kopumā. Otrs iesniegums 
ir Teritorijas plānojuma grozījumu 
ierosinātāja SIA „Mark Invest Lat-
via” iesniegums – skaidrojums par 
darbības metodēm, ar kādām tiks 
strādāts derīgo izrakteņu ieguves 
vietā un iedzīvotāju dzīves vides 
saglabāšanas veidiem, kuru paraks-
tījuši 184 Grundzāles un Palsmanes 
iedzīvotāji. Saņemts arī viens e-pasts 
ar priekšlikumiem.

Atgādinām, ka Grundzāles pa-
gasta teritorijas plānojuma grozī-

jumus ierosināja četri Grundzāles 
pagasta zemju – „Bemberu pļavas”, 
„Kalna Kades”, „Raudiņas” un „Gro-
tes” – īpašnieki, lūdzot grozīt zemes 
lietošanas mērķi no lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes un mežu zemes 
uz derīgo izrakteņu ieguves teritori-
ju. Teritorijas plānojuma grozījumu 
sākotnējā platība ir 85,4 ha, kas vei-
do divus atsevišķus blokus. Pēc visu 
institūciju nosacījumu ievērošanas 
teritorija, kurā atļauta derīgo izrak-
teņu ieguve ir 41 ha, no tiem 30 ha 
īpašumos „Kalna Kades”, „Bemberu 
pļavas” un 11 ha īpašumos „Grotes”, 
„Raudiņas”.

Smiltenes novada domes sēdē 
deputātiem, atbilstoši MK noteiku-
mu Nr. 711 „Noteikumi par pašval-
dību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” 92. punkta bija jāpie-
ņem viens no diviem lēmumiem:

1. apstiprināt minēto grozīju-
mu galīgo redakciju un iepazīstināt 

ar to sabiedrību;
2. pilnveidot galīgo redak-

ciju atbilstoši saņemtajiem insti-
tūciju atzinumiem un sabiedriskās 
apspriešanas rezultātiem, kas nozī-
mētu to atkārtoti nodot publiskai 
apspriešanai.  

Ar Grundzāles pagasta terito-
rijas plānojuma grozījumu galīgās 
redakcijas materiāliem  sabiedrība 
varēs iepazīties pašvaldības mājas 
lapā (sadaļā „Attīstības plānoša-
na” – Teritorijas plānojumi http://
www.smiltene.lv/teritorijas_pla-
nojumi) trīs nedēļas,  sākot no 3. 
septembra. (MK noteikumu Nr. 
711 „Noteikumi par pašvaldību te-
ritorijas attīstības plānošanas do-
kumentiem” 93. punkts).

Pēc šo noteikumu  93. pun-
ktā  minēto prasību izpildes pašval-
dība ar saistošajiem noteikumiem 
apstiprina teritorijas plānojuma vai 
lokālplānojuma teritorijas izman-

tošanas un apbūves noteikumus un 
grafisko daļu – funkcionālo zonēju-
mu.

Kad teritorijas plānojuma gro-
zījumus ir apstiprinājusi Vides un 
Reģionālās Attīstības ministrija 
(VARAM) – paredzētā darbība ir 
jāpiesaka Vides pārraudzības valsts 
birojā. Birojs pieņem lēmumu par 
Ietekmes uz vidi (IVN) novērtēju-
ma procedūras piemērošanu un sā-
kotnējās sabiedriskās apspriešanas 
organizēšanu paredzētajai darbībai. 
IVN procedūra ir tā, kas nosaka vai 
paredzētā darbība tiks apstiprināta.

  Teritorijas plānojuma grozī-
jumu galīgajā redakcijā iespēju ro-
bežās ir iekļauti visi ieteikumi un 
priekšlikumi, ko pašvaldība varēja 
atļauties atbilstoši likumdošanai.

 
Sarmīte Daudziete,

Attīstības un plānošanas 
nodaļas projektu vadītāja

Noslēgušies Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas pirmsskolas 
grupu telpu remontdarbi

Ieguldījums Tavā nākotnē!
EIROPAS SAVIENĪBA

  Šā gada 25. augustā noslēdzās 
remontdarbi, kuru ietvaros Smilte-
nes Trīs pakalnu sākumskolas telpās 
tika veikta divu grupiņu un ar to 
saistīto telpu vienkāršota renovāci-
ja, ar kopējo platību 180 m2. Telpas 
tika renovētas projekta „Smiltenes 
pirmsskolas izglītības iestāžu attīstī-
ba” ietvaros. Vienkāršotās renovāci-
jas ietvaros tika veikts iekšējās apda-
res remonts, nomainīti sildķermeņi 
un siltumapgādes sistēma koridora 
daļā. Telpās tika nomainīti spēka un 
apgaismojuma tīkli un veikta venti-
lācijas sistēmas izbūve. Vienkāršotās 
renovācijas darbus pēc iepirkuma 

pirmsskolas izglītības programmas 
apguvei un veikta izglītības iestādē 
esošo pirmsskolas izglītības divu 
grupu un ar to saistīto telpu vienkār-
šotā renovācija. Realizējot projektu 
uzlabota pirmsskolas izglītības iestā-
des darbība.

Projekta mērķis ir veicināt vien-
līdzīgas nodarbinātības iespējas, kā 
arī nodarbinātību un pakalpojumu 
pieejamību ģimenēm ar bērniem 
pirmsskolas vecumā Smiltenē, reno-
vējot Smiltenes Trīs pakalnu sākum-
skolas telpas un izveidojot jaunas 
vietas pirmsskolas vecuma bērniem 
izglītības programmas apguvei, tā-
dējādi samazinot bērnu skaitu rindā 
uz pirmskolas izglītības iestādēm 
Smiltenes novada pašvaldībā.

 Projekta realizācija kļuva iespē-
jama piesaistot Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda līdzfinansējumu 

„Infrastruktūra un pakalpojumi” 
papildinājuma 3.1. prioritātes „In-
frastruktūra un cilvēku kapitāla no-
stiprināšana” 3.1.4. pasākuma „No-
darbinātības un sociālo pakalpoju-
mu infrastruktūra” 3.1.4.3. aktivitātē 
„Pirmsskolas izglītības iestāžu infra-
struktūras attīstība nacionālas un re-
ģionālas nozīmes attīstības centros”.

  Kopumā 2013. gadā uzsāktā 
projekta „Smiltenes pirmsskolas iz-
glītības iestāžu attīstība” kopējās plā-
notās izmaksas ir EUR 212162,99, 
no kurām Eiropas Reģionālās attīs-
tības fonda līdzfinansējums ir EUR 
180338,12, Valsts budžeta dotācija ir 
EUR 4773,01 un Smiltenes novada 
domes finansējums EUR 27051,86.

 
Lita Kalniņa,

Attīstības un plānošanas nodaļas
Projektu vadītāja

procedūras rezultātiem uzsāka šā 
gada 3. jūnijā un tos veica SIA „Even-
to”. Šā gada veikto aktivitāšu kopējās 
izmaksas sastāda EUR 61278,28.

Kopumā projekta „Smiltenes 
pirmsskolas izglītības iestāžu attīstī-
ba” ietvaros ir pielāgota esoša telpu 
daļa un izveidotas 16 jaunas vietas 
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2014. gada 4. oktobrī Latvijā 
notiks kārtējās parlamenta vēlē-
šanas, kurās vēlēsim 12. Saeimu. 
Saeimas vēlēšanas notiek piecos 
vēlēšanu apgabalos, un tajās jāievēl 
100 Saeimas deputātu.

Vēlēšanu tiesības
Tiesības piedalīties Saeimas vē-

lēšanās ir visiem Latvijas pilsoņiem, 
kuri vēlēšanu dienā būs sasnieguši 
18 gadu vecumu. Saeimas vēlēšanās 
vēlētāju uzskaitei nelieto vēlētāju re-
ģistru. Balsotājus reģistrē vēlēšanu 
iecirknī, izdarot atzīmi vēlētāja pasē.

Tomēr ņemot vērā, ka šobrīd 
valstī ir aptuveni 24 000 pilsoņu, 
kuru vienīgais personu apliecino-
šais dokuments ir personas apliecī-
ba (eID), Saeima šā gada 14. jūlijā 
atbalstīja grozījumus Saeimas vēlē-
šanu likumā, kas paredz pirms 12. 
Saeimas vēlēšanām izsniegt šiem vē-
lētājiem personalizētu vēlētāja aplie-
cību. Līdz ar to vēlētāji, kuru rīcībā ir 
tikai personas apliecības, ir aicināti 
laikus noformēt Latvijas pilsoņa pasi 
vai no 2014. gada 22. septembra līdz 
3. oktobrim izņemt vēlētāja apliecī-
bu. Vēlētāja apliecību varēs saņemt 
bez maksas tajā Pilsonības un mig-
rācijas lietu pārvaldes teritoriālajā 
nodaļā, kur tika izsniegta vēlētāja 
personas apliecība.

Balsošanas iespējas
Vēlēšanu dienā vēlēšanu iecir-

kņi būs atvērti no pulksten 7.00 līdz 
20.00. Balsot var jebkurā vēlētāja at-
rašanās vietai tuvākajā iecirknī Lat-
vijā vai ārvalstīs.

Ja nav iespēju nobalsot vēlēšanu 
dienā, vēlētājs var nodot balsi gla-
bāšanā trīs dienas pirms vēlēšanu 

dienas – 1., 2. un 3. oktobrī – Smil-
tenes novadā to varēs izdarīt vēlē-
šanu iecirknī Nr. 887, Smiltenes 
pilsētas kultūras centrs, Smiltene, 
Gaujas iela 1. 

Vēlēšanu iecirkņi, kur varēs no-
dot balsi glabāšanā, atradīsies pil-
sētās un novados, kuros ir vismaz 
7500 balsstiesīgo. Pavisam būs 61 
šāds iecirknis 39 pašvaldībās. Balsi 
glabāšanā varēs nodot, trešdien, 1. 
oktobrī, no pulksten 17.00 līdz 20.00, 
ceturtdien, 2. oktobrī, no pulksten 
9.00 līdz 12.00, piektdien, 3. oktobrī, 
no pulksten 10.00 līdz 16.00.

Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa 
dēļ nevar ierasties balsošanas telpās, 
šo vēlētāju aprūpētāji un slimojošu 
personu aprūpētāji, var pieteikt bal-
sošanu savā atrašanās vietā. Balso-
šana atrašanās vietā jāpiesaka no 
29. septembra līdz 4. oktobrim.

Deputātu kandidātu sarakstu 
iesniegšana 12. Saeimas vēlēšanām 
norisinājās no 2014. gada 16. jūlija 
līdz 5. augustam. Noteiktajā ter-
miņā Centrālajā vēlēšanu komisijā 
tika iesniegti 13 partiju un partiju 
apvienību deputātu kandidātu sa-
raksti. Visi iesniegtie saraksti atbilda 
Saeimas vēlēšanu likuma prasībām, 
un Centrālā vēlēšanu komisija tos ir 
reģistrējusi vēlēšanām. 

Ar 12. Saeimas vēlēšanām re-
ģistrētajiem kandidātu sarakstiem, 
ziņām par kandidātiem, priekšvēlē-
šanu programmām iespējams iepa-
zīties Centrālās vēlēšanas komisijas 
mājas lapā http://www.cvk.lv/, uzzi-
ņu tālrunis – 67049999. Vēlēšanu 
iecirkņos no 29. septembra. 

Pašvaldība aicina iedzīvotājus ziņot 
par pārkāpumiem 

EKO punktos!

Smiltenes novada pašvaldības 
teritorijā ir izvietoti vairāki šķiroto 
atkritumu savākšanas punkti (EKO 
punkti). Pašvaldība ir novērojusi, 
ka regulāri šajos EKO punktos no-
nāk sadzīves atkritumi, taču EKO 
punktu  konteineros ir pieļaujama 
tikai to atkritumu (iepakojuma 
veidu) izmešana, kas norādīts uz 
uzlīmēm.  Šādi pārkāpumi visvai-
rāk ir novēroti Eko punktos, kas 
atrodas  Saltupos pie Abuls tilta, 
Brutuļos pie Brutuļu autobusa 
pieturas un Smiltenē Rīgas ielā 
16 pie Smiltenes Trīs pakalnu sā-
kumskolas.  

Smiltenes novada dome vēlas 
pievērst lielāku sabiedrības uzma-
nību  atkritumu šķirošanas sistēmai 
Smiltenes novadā, aicinām iedzī-
votājus šķirot atkritumus atbilstoši 
noteikumiem, kādus atkritumus 
drīkst mest EKO punktos un kādus 
nedrīkst, kā arī ziņot par tām per-
sonām, kas apzināti EKO punktus 
izmanto kā sadzīves atkritumu iz-
mešanas vietas. Aicinām piefiksēt 
personas vai veikt foto fiksācijas un 
informēt Smiltenes novada Pašval-
dības policiju.

 Smiltenes novadā Eko punkti 
ir izvietoti sekojošās adresēs:

•	 Smiltenes pilsētā: Abulas 
6, Kalna 8, Audēju 2, Dakteru 26, 
Dārza 26, Gaujas 6, Kalna 2, Limba-
žu 5, Rīgas 3, Rīgas 8, Rīgas 7, Rīgas 
16, Smilšu 4, Daugavas 64;

•	 Launkalnes pagastā – Silvā 
pie bērnu rotaļu laukuma un Saltu-
pos pļavas malā pie Abuls tilta;

•	 Palsmanes pagastā – 
Palsmanē pie centra katlu mājas un 
Rauzā, Rauza 4 īpašuma teritorijā;

•	 Smiltenes pagastā – Bru-
tuļos pie Brutuļu autobusa pieturas 
un Smiltenes pagasta Kalnamuižā, 
Tehnikums;

•	 Grundzāles pagastā – 
Grundzālē, Avotu un Smilšu ielas 
krustojumā; Grundzālē, Gaujas 
ielas 10 māju pagalmā un Grun-
dzāles pagasta Aumeisteru centrā 
„Šalkās”;

DRĪKST MEST NEDRĪKST MEST
Papīra un kartona atkritumi
Biroja papīrs, avīzes, žurnāli, 
grāmatas, iepakojuma papīrs, 
kartons, gofrēts kartons, pārtikas 
dzērienu tetrapakas. Materiāliem 
ir jābūt tīriem, bez organisko 
materiālu (ēdiena atlikumi, eļļas u.c.) 
piejaukumiem.
Kartona kastes pirms izmešanas 
konteinerā ir jāizjauc un jāsaplacina.

Papīra un kartona atkritumi
NEDRĪKST mest vienreizējās 
lietošanas traukus, papīra dvieļus un 
salvetes, folija iepakojuma materiālu 
no čipsu pakām, saldējuma papīrus, 
līmpapīrus, fotopapīrus utt.

Polietilēna atkritumi
Polietilēna plēves un plastmasas 
kannas, pudeles, sadzīves ķīmijas un 
kosmētikas izlietotais iepakojums 
(LDPE, HDPE). Tiem ir jābūt tīriem.

Polietilēna atkritumi
NEDRĪKST mest vienreizējās 
lietošanas plastmasas traukus, 
krējuma, jogurta un margarīna 
trauciņus, skābbarības ruļļu plēves, 
putuplastu, pamperus, rotaļlietas 
u.c. cietās plastmasas veidu 
izstrādājumus (PP; PS; PVC).

PET dzērienu pudeles
Visa veida un krāsu izlietotas 
plastmasas pārtikas dzērienu 
pudeles. Pudeles var būt ar korķiem 
un etiķetēm. Dzērienu pudeles nav 
jāmazgā. Pirms izmešanas pudeles ir 
jāsaplacina.

PET dzērienu pudeles
NEDRĪKST mest vienreizējās 
lietošanas traukus, kečupa un 
eļļas pudeles un citus plastmasas 
izstrādājumus.

Metāls
Konservu kārbas, dzērienu bundžas, 
metāla vāciņus u.c. sadzīves metāla 
priekšmetus bez pārtikas atkritumu 
piejaukumiem.

 

 

DRĪKST MEST NEDRĪKST MEST
Stikla iepakojums – pudeles un 
burkas
Pudelēm un burkām jābūt tīrām, 
bez pārtikas atlikumiem. Var būt 
ar metāla gredzeniem, riņķiem 
un etiķetēm. Pirms izmešanas 
iepakojumam jānoņem korķi un 
vāciņi.

Stikla iepakojums – pudeles un 
burkas
NEDRĪKST mest  stikla burkas 
un pudeles ar pārtikas un ķīmisko 
atkritumu piejaukumu. Nedrīkst 
mest logu stiklu, spoguļus, lampu 
kupolus, keramikas izstrādājumus 
(balzama pudeles), automašīnu logu 
stiklu, pakešu logu stiklu.

PAPĪRS
PET PUDELES
POLIETILĒNS

METĀLS

PUDEĻU
STIKLS

Atgādinām, ka Eko punktos ar uzlīmi:

•	   Brantu pagastā – Vidze-
mītē pretim īpašumam Rīgas ielā 
66;

•	 Variņu pagastā – Variņos, 
Oktobra ielā 9 aiz vecā veikala un 
Variņos Līvānu un Parka ielas krus-
tojumā;

•	 Bilskas pagastā – Bilskā, 
pie pašvaldības mājas un Mēros pie 
Birzuļu tautas nama;

•	 Blomes pagastā – Blomē 
Cēsu ielā 13.

 

26. augustā Smiltenes novada 
domes sēdē tika pieņemts lēmums 
par  Spodrības nedēļas izsludinā-
šanu Smiltenes novada teritorijā 
laikā no 2014. gada 6. oktobra līdz 
2014. gada 12. oktobrim.

Spodrības nedēļas laikā aicinām 
visas novada iestādes un uzņēmu-
mus, kā arī novada iedzīvotājus, 
sakopt apkārtni, padarot tīrāku un 
skaistāku apkārtējo vidi.

Smiltenes novada dome izsludina Spodrības nedēļu
  Šajā laika periodā,  pieņemot 

lēmumu par Spodrības nedēļas iz-
sludināšanu, tiks pieļauts dedzināt 
ugunskuros veco zāli, lapas, zarus un 
citas augu daļas sava īpašuma terito-
rijā, taču ar noteikumu, ka tas nera-
da draudus cilvēku dzīvībai, veselī-
bai, videi, kā arī personu mantai un 
netraucē apkārtējiem iemītniekiem. 
Šāds lēmums pieņemts nākot pretim 
iedzīvotājiem, jo pēdējo gadu laikā ir 

saņemti daudzu novada iedzīvotā-
ju sūdzības un ierosinājumi par to, 
ka pavasara un rudens sakopšanas 
darbos nav kur likt pērnā gada zāli, 
lapas, zarus. Smiltenes novada dome 
aicina par šīm darbībām iepriekš 
informēt Valsts ugunsdzēšanas un 
glābšanas dienestu, kā arī savus ap-
kārtējos kaimiņus, lai nenotiktu ne-
patīkamas domstarpības.

Atgādinām, ka atkritumu de-

dzināšana ir aizliegta! Savukārt pēc 
Spodrības perioda noslēgšanās sa-
glabāsies aizliegums dedzināt uguns-
kuros veco zāli, lapas, zarus un citas 
augu daļas sava īpašuma teritorijā 
saskaņā ar pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem par Atkritumu ap-
saimniekošanu Smiltenes novadā.

Tāpat pašvaldība iesaka izvē-
lēties ikvienu teritoriju sakopšanu 
veikt dabai draudzīgā un sabiedrībai 

drošā veidā – lapas, veco zāli, sīkus 
zarus ir iespējams kompostēt un 
pēc tam iegūt derīgu mēslojumu. 
Tāpat zaļo atkritumu izvešanu var 
pieteikt SIA „Smiltenes NKUP”, tas 
gan būs maksas pakalpojums – par 
zaļo atkritumu izvešanu EUR 10 
(1m3 maiss), par zaru izvešanu 25,60 
EUR/h. Sīkākai informācijai Rolands 
Aģis, SIA „Smiltenes NKUP” ainavu 
tehniķis, mob. 29161694.

4. oktobrī Latvijā notiks 
12. Saeimas vēlēšanas

Smiltenes novada vēlēšanu iecirkņi: 
Smiltene Nr. 887 Smiltenes pilsētas kultūras centrs, Smiltene, Gaujas 

iela 1
Smiltene Nr. 888 Smiltenes sporta skola, Smiltene, Gaujas iela 2
Bilska Nr. 890 Pašvaldības māja, Bilskas pagasts, Smiltenes novads  
Bilska Nr. 891 Birzuļu tautas nams, Mēri, Bilskas pagasts, 

Smiltenes novads  
Blome Nr. 892 Blomes pamatskola, Cēsu iela 13, Blomes 

pagasts, Smiltenes novads  
Branti Nr. 893 SIA „Vidzemīte” administratīvā ēka, Rīgas iela 71, 

Brantu pagasts, Smiltenes novads  
Grundzāle Nr. 896 Grundzāles pagasta kultūras nams, Tilta iela 5, 

Grundzāles pagasts, Smiltenes novads
Launkalne Nr. 899 SIA „Smiltenes MRS” apspriežu zāle, Silvas Lejas, 

Silva, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads
Launkalne Nr. 900 Launkalnes pagasta tautas nams, Pilskalni, 

Launkalne pagasts, Smiltenes novads  
Palsmane Nr. 901 Palsmanes kultūras nams, Palsmanes pagasts, 

Smiltenes novads 
Smiltenes pagasts 
Nr. 904

Brantu un Smiltenes pagasta pārvalde, Kalnamuiža 2, 
Smiltenes pagasts, Smiltenes novads 

Variņi Nr. 907 Variņu tautas nams, Oktobra iela 13, Variņu 
pagasts, Smiltenes novads  

PAPĪRS, PET PUDELES, POLIETILĒNS, METĀLS

PUDEĻU STIKLS
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Izglītība

Iepriekšējo mācību gadu smil-
teniete Annija Lukaševica pavadīja 
Krievijā kā apmaiņas studente, lūk 
ko viņa stāsta par pirmo pavadīto 
pusgadu tur.

Gads Krievijā, tas bija kaut 
kas, par ko es tikai varēju pasap-
ņot, tomēr, atgriežoties mājās tas 
nebija sapnis, tā bija realitāte. Gads 
Krievijā izmainīja visu dzīvi uz 
visu mūžu. Krievijas Federācijas 
iedzīvotāji ir krievi.  Tās platība ir 
17 075 400 km2, un tā ir teritoriāli 
lielākā valsts pasaulē. 

Tā nu man liktenis lēmis bija 
nonākt Niznij Novgorod, kas ir  
sena pilsēta Krievijas Eiropas daļā, 
pie Okas ietekas Volgā. Krievijas 
ceturtajā lielākajā pilsētā ar lielu 
mašīnbūves un senu tirdzniecī-
bas centru. Katru dienu iemācī-
jos  kādu dzīves gudrību, novērtēt 
lietas un protams, ieguvu krievu 
valodu.  Tas bija neaizmirstams 
gads, kurš paliks man vienmēr at-
miņā ar siltām emocijām. Ieguvu 
ģimeni Krievijā, ar kuru pavadīju 
visu šo gadu. Dzīvoju kopā ar ļoti 
brīnišķīgiem krievu cilvēkiem, 
kopā ar viesmammu, viestēti un 
viesmāsu. Izjutu, kā tas ir – būt 
lielākajai māsai. Otrais lielākais 
ieguvums ir draugi no Krievijas 
un visas pasaules (AFS studenti), 
ar kuriem bija vienādi piedzīvo-
jumi, vienmēr bija par ko paru-
nāt un viens otru labi sapratām. 
Man draudzenes tagad ir Meksikā, 
Šveicē, Ungārijā un Amerikā, jo 
mēs visas dzīvojām vienā pilsētā. 

Man ļoti iepatikās mana pil-
sēta – Niznij Novgorod, kura ir 
stipri lielāka (~  1,251 miljons ie-
dzīvotāju) par mūsu galvaspilsētu 
Rīgu, ar ļoti daudz iespējām kā 
pavadīt brīvo laiku. Galvenais AFS 
programmas mērķis ir mācības, 
bet pēc skolas bija brīvais laiks, ko 
izmantoju lietderīgi, mācījos dejot 

AFS Smiltene „šūniņas” ziņas

krievu tautiskās dejas, spēlēju vo-
lejbolu, draudzīgi pavadījām laiku 
ar draudzenēm. Mācījos Niznij 
Novgorod vidusskolā. Uz skolu 
un no skolas uz māju braucu ar 
metro. Jāatzīmē, ka klasesbiedri, 
neskatoties uz to, ka ļoti daudz 
jāmācās, atvēlēja man laiku, lai es 
labāk iejustos skolas dzīvē. 

Skolā skolēniem bija jānēsā 
skolas forma, par kuru ieviešanu 
skolēni nebija laimīgi. Skolas va-
dība stingri kontrolēja, lai formas 
tiktu nēsātas. Papildus skolas no-

darbēm, pirmajā mācību pusgadā, 
AFS Krievija organizēja AFS stu-
dentiem divas reizes nedēļā krievu 
valodas kursus universitātē. Tas 
bija ļoti vērtīgi. Jāatzīmē, ka va-
karos jutos ļoti piekususi, jo bija 
ļoti daudz jaunas informācijas un 
nekas nebija vecais ierastais. Katru 
mēnesi bija kaut kas spilgts, pie-
mēram, 1. septembrī pirmajā sko-
las dienā  skolēni ar skolotājiem 
laiž baltus baložus debesīs, lai pie-
pildās visas vēlēšanās. Septembris 
pagāja aprodot ar savu jauno dzī-

vesvietu, ģimeni, vietējām tradīci-
jām, paradumiem mājā un skolā, 
straujiem tempiem apgūstot krie-
vu valodu, jo citādi nav iespējams 
adaptēties un iegūt draugus. 

Oktobris bija īpašs, jo skolas 
brīvlaikā biju Sibīrijā, tas ir Surgu-
tā un Hantu-mansu apvidū. AFS 
studenti (no dažādām valstīm) Si-
bīrijā saņēma ļoti siltu, pārdomātu 
uzņemšanu un baudīju kultūras 
tradīciju bagātas, interesantas no-
darbes. 

Novembrī radās sajūtas, ka  
Niznij Novgorod ir manas mājas, 
viss tika iepazīts, gan skola, pilsē-
ta, ģimene un krievu valodu jau 
varēju pielietot saziņā. Decembris, 
tas ir mēnesis, kad krievi jau sāk 
gatavoties Jaunajam gadam, viss 
tiek koši izdekorēts. Bet Ziemas-

svētki Krievijā tiek svinēti 7. jan-
vāri, tādēļ 24. decembris man bija 
kā parasta skolas diena, bet vakarā 
viesģimenes lokā apspriedām un 
atzīmējām Ziemassvētkus, bet ne 
tā kā Latvijā.  Skolā tika svinēta 
pēdējā gada diena 31. decembrī ar 
diskotēku un „Djedu marozu”, kas 
dalīja konfektes. Jaunais gads krie-
viem ir lielākie svētki visā gadā, 
kurus gaida gan mazi, gan lieli, 
veci vai jauni un, protams, arī es. 
Saņēmu ļoti daudz jauku dāvanu. 
Mana viesvecmāmiņa Jauno gadu 
gaidot rūpīgi saklāja svētku galdu. 
Janvāris arī bija īpašs ar to, ka biju 
nometnē ar AFS studentiem pil-
sētā Kazaņa. Par to, kā man gāja 
Kazaņā un Sankpēterburgā, nāka-
majā reizē.

Annija Lukaševica

Varbūt arī jūs vēlaties padarīt šo gadu neaizmirstamu gan sev, 
gan apmaiņas skolēnam? Pieteikties var pie uzņemšanas koordi-
natores Ilzes Liepiņas pa tālruni 67280646 un epastu info.latvija@
afs.org, kā arī internetā www.afs.lv, kur ir arī redzami iebraucošo 
viesskolēnu profili. Viss, kas ir vajadzīgs – viena brīva gultasvieta 
un vēlme pieņemt citādo. Ja šķiet, ka gads ir ļoti garš laika periods, 
nevajag baidīties, var viesbērnu paņemt uz pagaidu laiku, jo laiks 
taču vienmēr skrien vēja spārniem! Un pēc laika Jūsu ģimenē būs 
par vienu ģimenes locekli vairāk! 

AFS Latvija Smiltenes šūniņa 28. septembrī organizē pārgājie-
nu  gar Vidzemes akmeņaino jūrmalu.

Aicinām viesģimenes kopā ar viesskolēniem, viesskolēnus, 
brīvprātīgos kopā ar draugiem, ģimenēm, EVA apmaiņas prog-
rammas mammas ar ģimenēm un ikvienu, kuram patīk aktīva 
atpūta dabā . Satiekamies 28.septembrī plkst.10.00 Tūja, pie auto-
busa pieturas „Tūja”.

1. Pārgājiens apmēram 14 km gar jūras krastu;
2. Apskate objekti: Tūjas mols un laivu steķi, Ķurmrags, Ežur-

gu klintis, Rankuļrags, Veczemju klintis.
3. Pusdienu pikniks brīvā dabā;
4. Visa pārgājiena garumā sacensības un konkursiņi, uzvarētā-

jiem vērtīgas balvas.
Pieteikties pie  Aijas 26554571vai Marikas 26321700.

AFS Smiltene „šūniņa”

Tūrisms

No 20. līdz 21. septembrim jau 
otro reizi norisināsies „Lauku ce-
ļotāja’’ organizētā akcija „Atvērtās 
dienas laukos’’. Tās laikā Iedzīvotāji 
tiek aicināti izmantot izdevību un 
apmeklēt lauku saimniecības visā 
Latvijā. Apmeklētājiem būs sarū-
pēti īpaši piedāvājumi, atlaides un 
citi pārsteigumi. 

Akcijas mērķis ir ieinteresēt pil-
sētu iedzīvotājus doties uz laukiem, 
baudīt laukos gatavotus produktus 
un pakalpojumus. Kā arī papildus 
tam, īpaši izcelt dažādus ražas no-
vākšanas procesus, kurus pilsētu ie-
dzīvotāji var vērot vai paši tajos pie-
dalīties.

No Smiltenes novada akcijā pie-
dalās četri tūrisma uzņēmēji. Valda 
Paegļa bišu dravā, līdztekus ekskur-
sijai pa saimniecību un stāstījumam 
par bitēm, varēs baudīt medus de-

gustāciju un karstas pankūkas, (eks-
kursija ar degustāciju 2 EUR/pers). 
Atpūtas un sporta kompleksā „Trīs-
saliņas’’ viesus gaidīs 50% atlaide 
Dabas takas „Meža draugu birztali-
ņa” apmeklējumam, kā arī visi va-
rēs bez maksas aplūkot „Trīssaliņu’’ 
plašumus no skatu torņa, bet bērni 
iztrakoties rotaļu laukumiņā. Maizes 
muzejā (kafejnīcā „Kukaburra’’) no-
risināsies maizes cepšana un kaņepju 
sviesta gatavošana pēc senām recep-
tēm, ko turpat uz vietas varēs arī no-
baudīt (piedalīšanās ir bez maksas). 

Savukārt pavisam jauns pie-
dāvājums tūrismā ir Lejas Varicē-
nu senā amatu māja, kas piedāvās 
dažādas videi draudzīgas aktivi-
tātes – iepazīstinās ar permakul-
tūras eksperimentiem, veiks zaļā 
dzīvesveida popularizēšanu, kā arī 
viesi varēs iesaistīties radošā darb-

nīcā – no vecām avīzēm pīt kastes 
un grozus (apmeklētājiem gan pa-
šiem jāņem līdzi savas avīzes un 
PVA līme). Tāpat arī būs iespējams 
iepazīt pirts tradīcijas gan latviešu, 
gan vācu garā, bet drosmīgākajiem 
izmēģināt nakšņošanu siena hotelī. 
Bērnus tikmēr gaidīs nolaišanās ar 
trīsi, māja kokā, zvēriņu mīļošana 
un izbraucieni ar kettcars – četrra-
tu braucamrīku bez motora.

Ar pārējiem akcijas dalībnie-
kiem un to īpašo piedāvājumu var 
iepazīties mājaslapā www.celotajs.lv, 
kā arī interesēties Smiltenes novada 
Tūrisma informācijas centrā.

Modris Apsītis, 
Tūrisma speciālists

Noslēgusies aktīvā 
tūrisma sezona 

Smiltenes novadā
Līdz ar septembra sākumu ir aizvadīta aktīvā tūrisma 

sezona un Smiltenes novada Tūrisma informācijas centram 
(TIC) mainās darba laiks – no septiņām dienām nedēļā tas 
turpmāk būs apmeklētājiem pieejams sešas dienas nedēļā. 
TIC būs atvērts darba dienās no plkst. 9.00 līdz  18.00, ar 
pusdienu pārtraukumu no 13.00 līdz 14.00, kā arī sestdie-
nās no 10.00 līdz 15.00. Svētdienās TIC būs slēgts.

Aktīvā tūrisma sezona bijusi ražena. Daudz lielāks skaits 
vietējo un ārzemju tūristu iegriezušies ne vien tūrisma centrā, 
bet arī dažādos Smiltenes novada tūrisma objektos. Taču, lai 
spriestu, kāds bijis šis gads Smiltenes novadā tūrismā kopu-
mā, varēsim analizēt, tikai gadu noslēdzot. 

Modris Apsītis,  
Tūrisma speciālists

Piedalies rudens akcijā 
„Atvērtās dienas laukos”!
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Nedaudz apmācies, bet vis-
caur pozitīvām, gaišām emocijām 
un krāsainiem ziediem piepildīts, 
sākās 1.septembra rīts Smiltenes 
Centra vidusskolā. Visas klases 
tika īpaši uzpostas un izrotātas 
pirms šīs svarīgās dienas, gaidot 
mazos un lielos skolas bērnus, 
par to jāsaka lielu paldies skolo-
tājiem.

Skolēnus un viņu vecākus 
skolas pagalmā sagaidīja smaidoši 

Pirmais septembris Smiltenes 
Centra vidusskolā

skolotāji, pēc tam seko satikšanās 
prieks ar klasesbiedriem, jaunumi 
un tad jau visi pulcējās svinīgajam 
pasākumam.

Vispirms savu uzrunu teica 
bijusī SCV direktore Ilze Vergina, 
sveicot visus skolēnus Zinību die-
nā. Tad ar saviem apsveikumiem 
turpināja Smiltenes Izglītības, 
kultūras un sporta jautājumu pa-
stāvīgās komitejas priekšsēdētājs 
Aigars Veldre. Noslēgumā skolē-

niem labas sekmes vēlēja arī sko-
las direktore Valda Cirīte.

Tradicionāli tika izpildīta sko-
las himna. 

Jauno mācību gadu uzsākot, 
skolotāja Antra Alksne saviem 
mazajiem pirmo klasīšu audzēk-
ņiem dāvināja grāmatas.

Tam visam sekoja neoficiālā 
daļa ar jautriem jautājumiem un 
stāstiem, kuru vadīja vecāko klašu 
skolēni.

Laikā no 2015. gada 
6. jūlija līdz 12. jūlijam 
Rīgā notiks XI Latvijas 
skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētki, kuriem 
gatavojas arī Smiltenes 
novada izglītības iestāžu 
audzēkņi.

Šā gada martā notika 
pirmā koordinatoru sanāks-
me, kurā tika aktualizēta in-
formācija par Svētku norises laiku 
un vietām, un potenciālo dalībnie-
ku skaitu. Svētkiem gatavojas un 
repertuāru apgūst kopumā 133392 
dalībnieku, taču nozīmīgajā pa-
sākumā varēs piedalīties vien ap 
35000 labāko. Visvairāk dalībnieku 
iesaistījušies tautas dejas, kormūzi-
kas un vizuālās un lietišķās māks-
las žanros. Šajās jomās paredzama 
arī lielāka savstarpējā konkurence. 
Smiltenes novadā Svētkiem gata-
vosies 1225 dalībnieku dažādos 
žanros.

Svētkiem un nozīmīgam dar-

Skolu jaunatne uzsāk ceļu uz 
Dziesmu svētkiem

bam gatavojas arī pedagogi, ku-
riem jau notikuši un arī šajā rude-
nī plānoti repertuāra apguves se-
mināri un Modelēšanas koncerti. 
Septembrī notiks arī koordinatoru 
2. sanāksme. Nākošā gada pavasa-
ris solās būs saspringts ar dziesmu 
un deju svētku repertuāra apguves 
atlases skatēm gan skolotājiem, 
gan kolektīvu dalībniekiem.

XI Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku koncepci-
ja – BURT(u) BURVĪBA.

Tās autore Inga Krišāne:
„Burtu šrifti materiālā ir dažā-

di, kā dažāda ir arī burta 
(tradīcijas, talanta, per-
sonības) kustīgā izpaus-
me – dziedot, muzicējot, 
dejojot, adot, spēlējot...

BURTS ir maģisks, 
tā ir māka ideju ietvert 
reālajā un ar to iedarbo-
ties. Nošu raksts – dejas 
raksts – tērpa ornaments. 
Tas ir noslēpums, un 

procesa dalībnieki kļūst par esošā 
pārvēršanu simbolā. Pārvērtība ir 
mākslas būtības pamatā.

Skolu jaunatnes DZIESMU 
UN DEJU SVĒTKI ir tautas tra-
dīciju ābece. Lai to izdarītu, mums 
jāprot burtu pa burtam izburtot, 
sasaukt burtus kopā un skaļi pa-
teikt: mēs esam un topam dziesmā, 
dejā, mūzikā, rakstā, spēlē, latvie-
tībā.”

Inga Sīmane,
Smiltenes novada 

koordinatore

Pēc karstās vasaras un pāris 
rudenīgi vēsajām augusta die-
nām ir sācies septembris, kas lī-
dzi atnesis gan atvasaras smaržas 
un gaismas, gan skolas laiku ar 
jauniem, interesantiem notiku-
miem.

Zinību dienas atzīmēšana 
Smiltenes Centra vidusskolā sākās 
1. septembra rītā ar kuplu skolēnu, 
skolotāju un vecāku skaitu. Ielūko-
joties skolēnu un skolotāju skolas 
somās, kopīgi vienojāmies, ka bla-
kus darba lietām tur šajā mācību 
gada laikā liksim arī smaidus un 
prieku, kā arī daudz interesantu un 
izzinošu piedzīvojumu. Pirmklas-
nieki tika pie jaunām grāmatiņām 
un kopā ar 12. klases skolēniem 
devās savā pirmajā skolas ceļā.

Mācību gada pirmais mēnesis 
skolās būt rudenīgi krāsains. Sep-
tembra pirmajās nedēļās visi kopā 
Dzejas dienu ietvaros iejutīsimies 
dzejas vēstnešu lomās un nesīsim 

Jaunais mācību gads 
Smiltenes Centra 

vidusskolā
dzejoļus Smiltenes novada sabied-
rībai. Tas viss noritēs zem šā gada 
jau izskanējušā Dzejas dienu sauk-
ļa „Dzeja pievelk!”.

Kopīgi veidosim izstādi, veltītu 
Tēva dienai, kuras tradīcija Latvijā 
ir vēl jauna. Piešķirsim tētiem, vec-
tēviem un citiem ģimenes vīriem 
medaļas par… (tas nu ir pašu ģi-
menes locekļu ziņā). 

Septembra otrajā pusē visas 
klases dosies izbraukumos vai 
pārgājienos. 11. klases skolēni jau 
domā, kā iesvētīt jaunos vidus-
skolēnus. Oktobra mēnesī līdzīga 
sagaidīšana pamatskolēnu grupā 
sagaida arī abas 5. klases. 

Savukārt mēneša noslēgumā 
vēlēsim jauno skolēnu pašpārvaldi.

Darba un gaidāmo piedzīvo-
jumu daudz! Lai mums visiem iz-
devies un radošs jaunais mācību 
gads!

Iveta Krūmiņa, 
Smiltenes Centra vidusskola 

Paldies skolēniem, vecākiem, 
klašu audzinātājiem par ziediem, 
svētku atmosfēru un kopības iz-
jūtu! Novēlam, lai jaunais mācību 

gads nāk ar jaunām zināšanām, 
ir interesants un notikumiem ba-
gāts!

Elīna Kubuliņa-Vilne
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Turpinājums 8. lpp.

3. septembrī Smiltenes 
Centra vidusskolas 1.-4. klašu 
audzēkņi pulcējās sākumsko-
las ēkas pagalmā, lai svinētu 
tradicionālos skolas Sporta 
svētkus. Svētki iesākās ar ko-
pīgu zīmējumu veidošanu.Visi 
skolēni, sadalījušies komandās, 
pa vienam pēc kārtas devās iz-
paust savu skatījumu kopīga-
jā māklas darbā. Dalību šajā 
emocionālajā procesā ņēma arī 
skolotāji. Darbiņi tiks izstādīti 
turpat skolā apskatei.

SCV sporta skolotāja Mar-
garita Mikarta atklāja, ka šāda 
veida zīmēšanas sacensības ir 
jaunums. Katru gadu sporta 
svētku atklāšanā viņa cenšas 
bērnus pārsteigt ar kādu jaunu 
disciplīnu.

Tālāk sekoja jautras sacen-
sības ar dažādām disciplīnām, 
piemēram, lēkšana ar maisiem, 
virves vilkšana, bumbas balansē-
šana, lēkšana ar bumbu, šķēršļu 
josla, aukliņlekšana, precizitātes 
metieni, komandas skrējiens, li-
dojošo šķīvīšu mešana utt. Bēr-
nus uzraudzīja „treneri” no ve-
cākajām klasēm. Mazie skolēni 

Augusta vidū Smiltenē vie-
sojās ciemiņi no Francijas, ku-
rus uz mūsu pilsētu atveda bijusī 
smilteniete Ilona Garokalna, kas 
pati Francijā dzīvo nu jau 9 ga-
dus un ir cieši saistīta ar kultūras 
sfēru dažādās asociācijās, veido-
jot deju un šovprogrammas. An-
nick Satter – Dienvidfrancijas 
asociācijas „Ritmo Dance” pre-
zidente un Bruno Guene – mū-
ziķis, improvizācijas teātra aso-

Smiltenē viesojās ciemiņi no Francijas

Sporta svētki Smiltenes Centra vidusskolā

ar patiesu prieku un aizrautību 
izpildīja visas disciplīnas, sacen-
šoties savā starpā un atbalstot 
savas komandas.

Noslēgumā tika noskaidro-

ti arī uzvarētāji, taču, kā atzina 
komandas, galvenais bijis pieda-
līties un sajust sacensību garu, 
kopīgi darbojoties, pierādot sa-
vus spēkus un varēšanu.

Lai mūsu bērni aug tikpat 
kustīgi, veseli un dzīvespriecīgi 
arī turpmāk!

Elīna Kubuliņa-Vilne

Tieši nedēļu pēc Zinību die-
nas pie Smiltenes Trīs pakalnu 
sākumskolas piebrauca kurjer-
pasta transports, lai nodotu Smil-
tenes novada 3. klašu skolēniem 
domātās dāvanas – ļoti skaistas 
rūtiņu burtnīcas dāvinātāju logo 
krāsā. Protams, pirmie tās saņē-
ma mūsu skolas skolēni. Pārējo 
skolu bērniem tās tiks nogādātas 
tuvākajā laikā. Par dāvanām bija 
priecīgi gan skolēni, gan viņu 
skolotājas. 

Par to, kādēļ tiek apdāvinā-
ti tieši trešklasnieki, stāsta Ivars 
Lubāns, „Seesam Insurance AS” 
Latvijas filiāles mārketinga un sa-
biedrisko attiecību vadītājs: „Bū-
tībā ideja par to, ka „Seesam” va-
rētu regulāri iesaistīties dažādos 
projektos un aktivitātēs bērnu 
izglītības atbalstam, radās pirms 
vairākiem gadiem. Un pa šo lai-
ku arī esam īstenojuši pietiekami 
daudz labu lietu. Aktivitātes ir bi-
jušas dažādas – lai neapniktu ne 
pašiem, ne citiem, lai ik reizi būtu 

Krāsainas dāvanas trešklasniekiem
skolas vecuma bērniem. Bet šo-
gad nolēmām sagatavot dāvanu, 
kas vairāk piemērota trešo klašu 
skolēniem – viņiem kā nekā šis ir 
īpašs mācību gads, jo jāgatavojas 
pirmajiem valsts pārbaudes dar-
biem. Tas mūs pamudināja radīt 
burtnīcas priecīgajā oranžajā „Se-
esam” krāsā. Uz viena no burtnī-
cas iekšējiem vākiem ir krustvār-
du mīkla. Trešās klases skolēni 
ar to jau droši varētu tik galā. Šo 
burtnīcu dāvinājumu skolai mēs 
pasniedzam kā uzmundrinājumu 
bērniem uzkrāt jaunas zināšanas. 
Un tas ir arī mūsu paldies skolo-
tājiem un vecākiem par viņu ie-
guldīto darbu.”

Jauki, ka apdrošināšanas 
kompānija domā par mūsu treš-
klasnieku „apdrošināšanu” ar 
burtnīcām labāku mācību rezul-
tātu sasniegšanai!

Vita Leite,
 Smiltenes novada 

Sākumskolas skolotāju 
metodiskās apvienības vadītāja 

kāds jauns pavērsiens. Domā-
jot par šā mācību gada sākumu, 
apspriedāmies ar kolēģiem, kuru 

bērni mācās jaunākajās klasēs. 
Un kopīgi nolēmām, ka burtnīcas 
ir tā lieta, kuru skolas bērniem 

nekad nevar būt par daudz. Ie-
priekšējos gados mēs pārsvarā ga-
tavojām kaut ko noderīgu pirm-

ciācijas „Tournesol” prezidents 
ļoti atzinīgi novērtēja kultūras 
un izglītības iespējas un kvalitāti 
Smiltenē.

Viesošanās laikā franču 
ciemiņiem bija iespēja ielūko-
ties Trīs pakalnu sākumskolā, 
kur parasti tukšās skolas telpas 
piepildīja augustam neierastas 
meiteņu čalas un rosīšanās – 38 
skolas meiteņu kora dalībnieces 
diriģentes Evas Uldriķes vadībā 

sanāca kopā ar mērķi jau vasarā 
ievingrināt balsis, gatavojoties šī 
mācību gada nozīmīgajam noti-
kumam – Dziesmu un deju svēt-
kiem. Piecas pēcpusdienas nori-
sinājās spraigs vokālais darbs, kas 
mijās ar atpūtas un izklaides brī-
žiem – dažādām spēlēm, kopīgu 
picas pagatavošanu un baudīša-
nu, nometnes laikā apgūto dzies-
mu sižetu radošu izveidošanu 
dabas materiālu gleznās un atpū-

tas braucienu uz Līvu akvaparku. 
Darba nedēļas beigās meiteņu 
koris ar nelielu koncertu ieprieci-
nāja viesus no Francijas, kuri ļoti 
atzinīgi novērtēja kora māksli-
niecisko un atraktīvo sniegumu. 
Nelielā koncerta repertuārā tika 
iekļautas nometnes laikā sagata-
votās Dziesmu svētku dziesmas, 
kā arī īpaši franču ciemiņiem 
veltītā dziesma „Bonjour” franču 
valodā. Elementārās pieklājības 

frāzes šīs franču dziesmiņas tek-
stā kora dalībnieces apguva ar 
lielu aizrautību, ko apliecina arī 
fakts, ka pāris dienas vēlāk Bruno 
Guene ar lielu sajūsmu stāstījis 
kora koncertmeistarei Ingunai 
Balodei, cik ļoti viņu pārsteidzis 
vienas meitenes sveiciens „Bon-
jour!” Smiltenē uz ielas. Pēc kon-
certa skolā Bruno Guene jautāja, 
kā latviešu bērniem var būt tik iz-
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cila ritma izjūta un organizētība 
korī? Annika dalījās pārdomās, 
ka būtu priecīga savus bērnus 
sūtīt šādās skolās, jo Francijas 
skolās nepastāv iespēja darboties 
pulciņos ārpus stundām.

Lai viesi gūtu ieskatu arī 
par profesionālo mācību iestāžu 
darbību Latvijā, koncertā savu 
prasmi rādīja Smiltenes mūzikas 
skolas audzēkne Marta Jakoviča, 
kura klavierspēli apgūst pie sko-
lotājas Ingunas Balodes.

Koncertā piedalījās arī Smil-
tenes BJIIC vokālā ansambļa 
„Šurumburums” vecākā grupa 
(vadītāja E. Uldriķe), parādot arī 
pirmsskolas vecuma bērnu mu-
zikālās darbošanās iespējas mūsu 
pilsētā.

Priecājoties par mazās pil-
sētiņas sakoptību, skaistajiem 
ziediem pilsētas centrā un zaļu-
mu visapkārt, ciemiņi apmeklēja 
pilsētas Kultūras centru, kur viņu 
laipni sagaidīja deju skolotāja 
Māra Leja ar saviem dejotājiem. 
Abi francūži un bijusī smilteniete 
Ilona, kura pati šajā telpās apgu-
vusi savus pirmos deju soļus, bija 
pārsteigti un emocionāli aizkus-
tināti par izcilo dejošanas pras-
mi, disciplinētību un skatuves 

Ir notikušas Igaunijas – Latvi-
jas projekta „Jaunieši sadarbojas” 
rīkotās nometnes. No 11. augusta 
līdz 14. augustam Rogosi muižā, 
Rūsmē, notika pirmā nometne, 
savukārt otrā nometne notika 
no 24. augusta līdz 27. augustam 
Smiltenes ģimnāzijā. 

 Nometņu mērķis jauniešiem 
apgūt dažādas mūsdienīgas per-
sonības izaugsmes un sadarbības 
prasmes noteikti īstenojās. Val-
mieras ,,Aktīvā tūrisma centra 
EŽI” dažādie uzdevumi prasīja 
īpašu komandas saliedētību un 
izdomu, tā patiešām bija aktīva 
darbošanās visas dienas garumā. 
Radošās domāšanas treneres Vi-
tas Brakovskas vadībā jaunieši, 
izmantojot dažādas radošas un 
izaugsmes metodes, vingrināja 
savu uzdrīkstēšanos, noteica sa-
vas stiprās puses un lika tās lietā, 
izdomājot un arī prezentējot uz 
vietas radītu biznesa ideju. Savu-
kārt piedzīvojumu organizācijas 
,,Lūzumpunkts” vadītāji rosināja 
dotajos uzdevumos domāt elas-
tīgi, apzināt savus iekšējos resur-
sus un rast motivāciju sadarbībai 
ar citiem. Katra nometne piedā-
vāja atraktīvu un atšķirīgu vaka-
ra programmu. Tika dejoti dan-
či un mūsdienīgas dejas, ceptas 
pankūkas, spēlēts futbols – visu 
neuzskaitīt. Katrai nometnei kas 
savs īpašs. 

Daudziem dalībniekiem 
tā bija pirmā nakšņošana gan 
muižā, gan skolā, un arī tas ir 

Nometnes personības izaugsmei 
Igaunijā un Latvijā

notikums. Nometņu ieguvumu 
daudz: ir iepazīti kaimiņi piero-
bežā, iegūti jauni draugi, ir biju-
si iespēja mūsdienīgi pilnveidot 
personību profesionāļu vadībā. 
Ir prieks par enerģiskajiem jau-
niešiem, par draudzīgo kopā 
būšanu, sirsnīgajiem igauņu un 
mūsu kolēģiem, ieguldīto darbu. 

Savukārt šis projekts turpinās. 
Aicinām novada skolēnus pie-
teikties pie skolotājas Dagnijas 
(tālrunis 26546554) nākamajam 
projekta uzdevumam – mācīties 
igauņu valodu.

Jana Vīksna, 
Smiltenes ģimnāzija

Francijā pavadītajiem gadiem 
bija saviļņota par smilteniešu iz-
augsmi un veikumu. Viņa novēl, 
lai mēs paši tik daudz nekritizētu 
un nemeklētu negatīvo savā dzī-
vē, bet baudītu vairāk kultūras 
iespējas Latvijā un lai vecāki sūta 
savus bērnus skolas pulciņos, 
izmanto iespēju attīstīt un izglī-
tot interešu centros, mūzikas un 
mākslas skolās, jo, kā viņa uzsvē-
ra, par tik niecīgu samaksu apgūt 
prasmes un sevi radoši pilnveidot 
Francijā un daudzās citās Eiropas 
lielvalstīs nav iespējams - tas ie-
spējams tikai par lielu samaksu.

Lielu sajūsmu un izbrīnu 
francūžiem radīja teātra iespējas 
Smiltenē, īpaši Bruno, kurš pats 
pēc profesijas ir režisors un vēlē-
tos ko līdzīgu izveidot savā dzim-
tajā pilsētā.

Arī Jāņkalna estrāde abos 
ārzemniekos izraisīja priekpilnu 
pārsteigumu, jo šādas brīvdabas 
estrādes Francijā nepastāv.

Viesošanās noslēgumā Anni-
ka un Bruno izteica vēlmi apgūt 
latviešu valodu un atkal atgriez-
ties, lai varētu dziļāk uz pilnvēr-
tīgāk izbaudīt mūsu kultūru.

Eva Uldriķe, 
Inguna Balode

kultūru, kuru parādīja BJIIC deju 
kolektīva „Dadži” 7. – 9. klases 
dejotāji.

Pēc nelielā koncertiņa vie-
si BJIIC vadītājas Ingas Sīma-
nes, deju skolotājas Māras Lejas 
un Kultūras centra darbinieku 
pavadībā iepazinās ar telpām. 
Īpaši atzinīgus vārdus par mūsu 
kultūras iestādes vizuālo un 
māksliniecisko noformējumu iz-
teica Ilona, jo viņa pēc daudziem 

Turpinājums no 7. lpp.
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Kultūra

Smiltenes kinozālē – latviešu kino dienas

Laikā no 18. līdz 25. augustam 
Grundzāles jauniešu deju kolektīvs 
„Riedēni” kopā ar vidējās paau-
dzes deju kolektīvu „Rieda” devās 
pārstāvēt Smiltenes novadu un 
Latvijas valsti III Starptautiskajā 
festivālā Polijā „Vistula Folk festi-
val 2014”. 

Kopā ar mājiniekiem Plockas 
pilsētas dziesmu un deju ansam-
bļiem „Wisła” un „Dzieci Płocka”, 
festivāla dalībniekiem no Ukrainas, 
Itālijas un Taivānas nedēļas laikā 
Grundzāles dejotāji izdejoja septi-
ņus dažādus koncertus, kuros ieprie-
cināja skatītājus ne tikai no skatuves, 
bet arī ielu svētkos, sociālās aprūpes 
namā, ielu tirdziņa laikā un citur. 

Visemocionālākie brīži dejo-
tājiem uz skatuves bijuši atklāšanas 
koncerts un noslēguma koncerts 
Plockas amfiteātrī Vislas upes kras-
tā, kurus apmeklēja vairāki tūkstoši 
skatītāju. Kā paši dejotāji saka – par 
tādām skatuvēm Latvijā mēs varam 
sapņot, bet te – izdejot savus sapņus. 
Pats sirsnīgākais brīdis festivāla lai-
kā bija uzstāšanās sociālās aprūpes 
namā, kur dejotāji un muzikantes 
saņēma vissirsnīgākos un patiesākos 
aplausus. Lai tas ir „Jūrmalnieks” vai 
tā ir „Mīļā meitiņ’” – visas dejas tika 
uzņemtas ar neviltotu sajūsmu un 
beigās jau ar prieka asarām. Skatītāju 
sejās bija lasāma un no skatītāju rin-
dām dzirdama neviltota līdzi dzīvo-
šana katras dejas stāstam. Koncerta 
noslēgumā kopīgi izdejots latviešu 
dancis „Lāci, lāci, mazgā ķepas!” un 
iegūti neidzēšami iespaidi par cil-
vēku patiesu sirsnību. Uz atvadām 
sagādātais pārsteiguma mielasts un 
dāvana kolektīvam, ko paši sociālā 

bija atbraukuši no Kijevas. 
„Kolos” dejotāji un dziedātāji 

kopā ar dziesmu un deju ansambli 
„Wisła” festivāla laikā radīja īpa-
šu auru, jo kopīgi dziedāja poļu un 
unkraiņu dziesmu „Oi, sokoli!”, kas 
mīļa abu valstu iedzīvotājiem. Līdzī-
gu pārsteigumu festivāla skatītājiem 
sagadājām arī mēs – klusībā iecerēta 
un skaisti realizēta ideja – deja „Es 
izjāju prūšu zemi” noslēguma kon-
certā bija Latviešu deju bloka pē-
dējais numurs, ko kopīgi izdziedāja 
„Riedas” un „Riedēnu” dejotāji kopā 
ar ansambļa „Wisła” dejotājiem un 
izdejoja „Riedēnu” puiši. Kā vēlāk 
atzina festivāla direktors un goda 
prezidents – tieši šie brīži un dažādu 
valstu dejotāju un dziedātāju vēlme 
un varēšana sadziedāties, sadejoties 
un saprasties jebkurā valodā ir šādu 
festivālu galvenā ideja! 

Iespaidi, atmiņas, nezūdošas 
emocijas, jauni draugi un vēl, un vēl, 

Grundzāles dejotāji piedalās 
starptautiskajā festivālā Polijā

Kaut arī pērn iesākusies digi-
tālā kino ēra patlaban pieklusinā-
jusi Smiltenes kinotelpas atbils-
tošas aparatūras gaidās, latviešu 
kino vēl vismaz šogad būs bau-
dāms mums pieejamā izrādīšanas 
formātā.  Latvijas šā gada kino 
raža visbagātāk skatāma  tieši šo-
ruden, tālab oktobri varam izslu-
dināt par Latvijas kino mēnesi, 
jo gandrīz visu mēnesi arī mūsu 
kinozālē – pirmizrādes un tikai 
pirmizrādes. 

Tiesa, pati pirmā filma, ar ko 
iesāksim oktobri, ir pavasara darbs, 
taču izrādes atlikām, jo tuvojās sko-
lu jaunatnes vasaras brīvdienas. Bet 
filma ir viņiem, un ne tikai. „Caur 
adatu” – šo dokumentālo, atklāto, 
skarbo filmu gaida daudzi jaunieši, 
kā arī viņu vecāki un audzinātāji. 

Tikko pamostoties, viņa pirmā 
darbība ir — nevis nomazgāt seju, 
bet gan ielaist asinīs narkotikas. Ja 
viņš to neizdarīs, tad viņš nevarēs 
normāli sākt kustēties. Taču patie-
sībā arī viņa darbības visas dienas 
garumā lielākoties būs tikai naudas 
meklējumi nākamajai devai. Viņš ir 
Edijs, kādreizējais Latvijas vieglatlē-
tikas izlases atlēts. Pazaudējot savu 
tuvāko cilvēku, kuru ļoti mīlēja, 

un vēl! Tā ir dejotāju dzīves pievie-
notā vērtība. Kad mēģinājumos sma-
gi strādājam, lai uz skatuves izskatī-
tos skaisti, šādi brīži jāpatur atmiņā, 
jo viss, kas ieguldīts – atmaksājas. 
Mājupceļa nogurums un lietavas, ie-
rodoties Grundzālē, nespēja mainīt 
pozitīvismu dejotājos – mums patika 
un mēs gribam vēl – dejot, priecāties 
un radīt prieku arī citiem gan tepat 
mājās, gan arī ārpus Latvijas robe-
žām! 

Grundzāles dejotāji saka milzī-
gu paldies par piedalīšanos festivā-
lā Ingai Sīmanei un Tijai Bērtiņai: 
„Bez jums – mēs nu nekādi!”. Tāpat 
vislielākos paldies par neizmēroja-
mo atbalstu sakām Jūrmalas vidējās 
paaudzes deju kolektīvam „Vēlreiz” 
un Mārim Subačam, un Vitai Polei, 
kas deva iespēju mūsu dejotājiem tik 
skaisti un bagāti izskatīties uz skatu-
ves! Un sirsnīgs, skanīgs „Paldies!” 
no Grundzāles dejotājiem ir Smilte-
nes novada domei par atbalstu šajā 
braucienā! 

Kaut dejotāji bija tik tālu prom 
no mājām, tomēr mājinieku labās 
domas sildīja sirdis un deva sparu 
dejot, jo mājās palika tik kvēli līdzju-
tēji kā Alda Zvejniece, Inga Ruka un 
Gints Kukainis.

RIEDĒNU un RIEDAS dejotāji 
ir laimīgi, ka viņu pirmā koncert-
pieredze ir tik bagāta ar pozitīvām 
emocijām. Neizmērojams PALDIES 
Baibai Ķesterei par festivāla apmek-
lēšanas organizēšanu un uzticēša-
nos Grundzāles dejotājiem, kuri ir 
pārliecināti, ka kopā ar Baibu viņi 
brauktu vēl. Kaut uz pasaules malu!

Daiga Gulbe,
 Grundzāles deju kolektīvu vadītāja

nama iemītnieki bija gatavojuši, ne-
ļaus aizmirst, ko tur piedzīvojām un 
kādu prieku radījām. 

Kopīgi vakari, dejas un dan-
či – tie ir vieni no jaukākajiem brī-

žiem festivāla laikā. Tiek iegūti jauni 
draugi un paveras jaunas iespējas. 
Grundzāles dejotāji sadraudzējās ar 
Ukrainas dziesmu un deju ansambļa 
„Kolos” dejotājiem, kas uz Plocku 

Edijs pazaudēja arī sevi: viltus mie-
rinājumu viņš atrada narkotikās. 
Filmā mēs redzam, kā tagad klājas 
šim kādreiz tik perspektīvajam jau-
nietim — tagad viņš domā tikai par 
narkotikām. Mēs sekojam līdzi, kādā 
vidē viņš satiekas, ar kādiem cilvē-
kiem kontaktējas, un no kā pārtiek. 
Dokumentālās filmas «Caur Adatu» 
filmēšana noritējusi Rīgas bēdīgi sla-
venākajos mikrorajonos. Jā, arī šī ir 
Latvija — tā Latvija, kura atrodas 
mums līdzās, bet ko mēs ikdienā ne-
redzam. Vai izvēlamies neredzēt… 

„Caur adatu”.  1.–2.X – 18.00, 
3.X – 19.00.  Ieeja EUR 1. Iespēja 
skolām pasūtīt atsevišķu izrādi pie-
mērotākā laikā, rakstiet: info@smil-
teneskino.lv. 

Vai vēl kāds nav noskatījies 
nostalģisko latviešu filmu „Džim-
lai Rūdi rallalā”?. Dramatiska 
komēdija, kuras lielākā vērtība ir 
tautā iemīļoto latviešu aktieru pie-
dalīšanās. Apmeklējiet vienīgo iz-
rādi sestdien, 4. oktobrī (vēlēšanu 
dienā) plkst. 16.00. (EUR 2,50). 

Ar svētdienu, 5. oktobri, uz 
mūsu ekrāna – „Zelta Zirgs”. Ļoti 
ilgi un grūti, ar citu valstu kinoļau-
žu palīdzību, tapusī latviešu piln-
metrāžas animācijas filma pēc Jāņa 

Raiņa darba. 
…Melnā māte cenšas sagrābt 

varu pār pasauli, vairojot skumjas 
un izsūcot asaras no visiem, kas raud 
par nelaimēm un aizgājējiem. Tāpēc 
vecā ragana vēlas nogalēt Princesi, 
jo tad raudātu visa karaļvalsts, un 
Melnā māte iegūtu absolūtu varu. 
Kad Princese dodas izjādē pa mežu, 
Melnā māte uzbrūk un ieslēdz Prin-
cesi stikla zārkā. Taču tad dzīves spē-
ku aizstāvis Baltais tēvs stājas ceļā 
un rada neiespējami stāvu un aug-
stu ledus kalnu. Princesei nu jāguļ 
stikla zārkā kalna virsotnē septiņi 
gadi un septiņas dienas, un tikmēr 
drosminieki var Princesi izglābt.  
Lomas ierunājuši:  Edgars Kaufelds, 
Zane Dombrovska, Laima Vaikule, 
Uldis Dumpis, Edgars Lipors, Igors 
Jakovļevs, Inese Ramute, Gunārs 
Placēns, Andris Bērziņš, Jānis Kir-
muška, Jānis Jarāns, Pēteris Šogo-
lovs, Dainis Porgants, Juris Kalniņš.  
Režisors: Reinis Kalnaellis.                                                                                                                             

„Zelta Zirgs”.  5.X – 16.00; 
6. – 7. – 8.X – 18.00.  (EUR 2,00)  
Skolēniem varētu būt speciālas izrā-
des skolai piemērotākā laikā, info@
smilteneskino.lv. 

10. oktobrī visā Latvijā vien-
laikus – mākslas filmas „Izlaidu-

ma gads” pirmizrāde.
Jaunā skolotāja Zane pēc piedzī-

votas vilšanās personiskajā dzīvē cen-
šas visu enerģiju veltīt darbam – viņa 
cenšas nodibināt kontaktu ar savu 
audzināmo klasi – nepakļāvīgiem 
kādas skolas jauniešiem. Viņa dara 
vairāk, nekā prasa pienākums, – rīko 
ekskursijas vairāku dienu garumā, 
mājas ballītes, ļauj pie sevis palikt 
skolēniem, kam mājās ir sarežģīju-
mi, un tas ļauj Zanei sasniegt patiesu 
draudzību ar klasi. Taču viņai, tāpat 
kā daudziem jauniem skolotājiem, ir 
grūti ieturēt pietiekamu distanci, un 
jaunie ļaudis drīz vien kļūst tikpat kā 
par viņas ģimeni. Kad Zane aptver, 
ka viens no skolēniem ir iemīlējies 
viņā, Zane nonāk sarežģītas izvēles 
priekšā – ļauties personīgai laimei vai 
palikt uzticīgai savam labās skolotā-
jas ideālam. Filma „Izlaiduma gads”, 
kas pasaules pirmizrādi piedzīvoja 
27. augustā Monreālas starptautiskā 
kinofestivāla konkursa skatē, ir reži-
sora Andra Gaujas debijas spēlfilma. 
Filmā galveno lomu atveido Inga 
Alsiņa-Lasmane, un tajā līdzās pro-
fesionāliem aktieriem ir apzināti iz-
vēlēti daudzi jaunieši bez iepriekšējas 
pieredzes kino. Tāpēc arī šī filma šķitīs 
dabīga, neviltota un vērtīga. 

„Izlaiduma gads”. 10.X – 
19.00 Vislatvijas pirmizrāde; 12.X 
– 18.00, 13.X – 19.45; 14. – 15. – 
16.X – 19.00. (EUR 2,50).

Un vēl viena Vislatvijas pirm-
izrāde! 24. oktobrī sāksim izrādīt 
Jura Kursīša drāmu „Modris”.

 Filmas stāsts balstīts uz patie-
siem notikumiem. Galvenais varo-
nis – pusaudzis, kura dzīvē liktenī-
gi samezglojumi seko cits citam un 
tas puisi noved līdz noziedznieka 
statusam. Liktenīgais grūdiens, kas 
ierosina šo sniega bumbas efektu - 
konflikts ar māti, kura nodod savu 
dēlu policijā. Pāraudzināšanas mē-
ģinājums pāraug drāmā, jo jaunietis 
nespēj iekļauties tiesas noteiktajos 
soda izciešanas noteikumos. Lomās: 
Rēzija Kalniņa, Baiba Broka, Vilis 
Daudziņš, Kaspars Zvīgulis, Lāsma 
Kugrēna, Dace Bonāte un citi. 

„Modris”. 24.X– 19.00 Vis-
latvijas pirmizrāde; 26.X – 18.00; 
27.X – 19.45; 28. – 29. – 30.X – 
19.00. (EUR 2,50)

Tiksimies latviešu kino svētkos 
oktobrī Smiltenes kultūras centra 
kinozālē!

Gunārs Liedags, 
Smiltenes KC kino 
darba organizators
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Sports

Veselība

31. augustā Garkalnes no-
vadā pie Jaunciema notika gada 
emocionālākās un skatāmākās 
orientēšanās sacensībās – Klu-
bu Stafetes! Sacensību mērķis 
bija sagādāt prieku cilvēkiem, 
kuri vēlas izbaudīt kopības sa-
jūtu savu domubiedru vidū, 
just līdzi interesantiem pavēr-
sieniem cīņā starp komandām, 
un, protams, arī paši piedalīties 
tās īpašās gaisotnes veidošanā, 
ko sauc par klubu stafetēm.

  Sacensību formāts noteica, 
ka komandā bija jāiekļauj 10 da-
lībnieki, kas sacentās 7 etapu sta-
fetēs. Otrais, ceturtais un sestais 
etapi bija pāru etapi, kur katrs 
dalībnieks vispirms veica savu 
etapu, tad noteiktā vietā sagaidīja 
savu pārinieku, samainījās kartēm 
un pēc tam veica jau to distanci, 
ko bija veicis pārinieks. Koman-
dā bija jāiekļauj dažāda vecuma 

Orientieristu sasniegumi „Klubu Stafetēs”

un dzimuma sportisti  – sākot ar 
12-gadīgajiem un beidzot ar 70-
gadīgajiem.

  Sacensībām bija pieteikušās 
70 komandas. Arī komandas no 
Krievijas, Lietuvas un Igaunijas.

Dalībnieku vidū bija arī trīs 
OK Azimuts – Smiltenes BJSS 
komandas. Šoreiz nācās iztikt 
bez kluba līdera Artūra Pauliņa, 
jo viņš vēl bija ceļā no Pasaules 
karavīru čempionāta, kas notika 

Austrijā. Toties Artūrs bija at-
sūtījis mums palīgā savu kluba 
biedru Lietuvā.

 Sacensībām bija izvēlēta labi 
pārredzama sacensību arēna, lai 
skatītājiem būtu viegli sekot no-
tikumu gaitai. Sacensību norisi 
varēja vērot lielajā ekrānā – gan 
notikumus uz vietas, gan no 
meža. Sportistu gaitām varēja se-
kot arī ar GPS starpniecību. Noti-
kumu gaita tika komentēta trijās 
valodās un vienlaikus pārraidīta 
internetā. Kā jau ierasts, pirmie 
ar pozitīvu rezultātu finišu šķēr-
sojošie  skrējēji visos etapos tika 
apbalvoti ar medaļām. Bija arī āt-
ruma etaps, kurš vienlaicīgi bija 
arī skatītāju etaps. Etapa ātrākā 
meitene un puisis tika pie spor-
tiskas balvas.

Azimuts OK-Sm BJSS pir-
majai komandai izdevās izcīnīt 6. 
vietu, kas arī bija godalgotā vieta. 

Komandā startēja: Artjoms Re-
kuņenko, Ilgvars Caune, Mārtiņš 
Godiņš, Matīss Slikšjānis, Ieva 
Godiņa, Vesta Ambrazaite, Ana-
tolijs Štainmillers, Agnija Caune, 
Videga Gaigala, Vilius Aleliunas.

Savu programmu minimu-
mu, finišējot 25. vietā, izpildīja 
mūsu otrā komanda. Tajā startē-
ja Jānis Nulle juniors, Jānis Nul-
le seniors, Aigras Savickis, Aivis 
Zetmanis, Liene Brūvele, Ilze 
Spalviņa, Hanna Gabriela Ziemi-
ņa, Zanda Stabiņa, Elīna Skopā-
ne un Otārs Putrālis.

No viņiem daudz neatpalika 
Azimuta trešā komanda, izcīnot 
31. vietu. Tajā startēja Rolands 
Rudītis, Juris Rudītis, Māris Sta-
biņš, Valdemārs Nulle, Aiga Du-
dele, Māris Lapiņš, Renārs Kļa-
viņš, Aldis Lapiņš, Pārsla Kup-
riša un Kristaps Zālītis.

Sievietes tiek aicinātas veikt 
krūšu izmeklējumus tuvāk savai 
dzīvesvietai – Veselības Centrs 4 
mobilajā mamogrāfā, kas ieradī-
sies  25. un 26. septembrī pie Sar-
kanā krusta Smiltenes slimnīcas, 
Dakteru iela 14.

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

Mobilais mamogrāfs Smiltenē
•	 Sievietēm, kuras ir sa-

ņēmušas uzaicinājuma vēstuli no 
Nacionālā veselības dienesta Valsts 
skrīninga programmas ietvaros 
izmeklējums ir bez maksas (uzai-
cinājuma vēstule ir derīga 2 gadus 
kopš iesūtīšanas datuma).

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

•	 Ar ģimenes ārsta vai ār-
stējoša ārsta norīkojumu, kuram 
NAV līgumattiecību ar Nacionālo 
veselības dienestu – PAR MAKSU.

Pieraksts notiek pa telefoniem 
67142840 un 27866655 (lūgums 
iepriekš sagatavot personas kodu 
un tālruņa numuru). Sīkāka infor-
mācija www.mamografija.lv vai uz 
e-pastu info@mamografija.lv

25. septembrī plkst. 19.00 jauktais koris „Pakalni” savam kolektī-
vam aicina pievienoties jaunus, muzikālus un dziedāt gribošus cilvēkus! 
Vadītājs – Ēriks Derums, informācija pa tālruni 26565121. 

Sezonu atsāk Smiltenes 
pilsētas kultūras centra 

kori

24. septembrī plkst. 10.00 senioru koris „Mežābele” savā pulkā 
aicina jaunus dziedātājus, ļoti priecāsimies, ja mūsu draudzīgajam ba-
riņam pievienosies spēcīgas vīru balsis! Vadītāja – Velta Ispravņikova 
(29648005). 

24. septembrī plkst. 18.30 jauktais koris „Vidzemīte” gaidīs ik-
vienu jaunu un aktīvu dziedātgribētāju, taču īpaši aicinām jauniešus! 
Vadītājas – Dzidra Jēkabsone (29333223) un Baiba Žēbina (26212569).

Tautas lietišķās mākslas studi-
ja (TLMS) „Smiltene’’ no 27. sep-
tembra līdz 11. oktobrim studijas 
telpās rīkos ažūru izstādi „Atrasts 
Smiltenē”. Veiksmīgai izstādes 
norisei iedzīvotāji tiek aicināti 
iesniegt savus darbus saistībā ar 
izstādes tēmu – ažūrs.

TLMS „Smiltene’’ vadītāja 
Liene Strazdiņa par izstādes tēmu: 
‘’Ažūrs ir par mežģīnēm, kuras ap-
brīnojam ne tikai krāšņajās teksti-
lijās, bet arī arhitektūrā, mākslā, 
vides objektos vai dabā. No dabas 
gan stiprus, gan smalkus pinumus 
rada arī cilvēks. Sākot no vare-
niem režģiem tiltu arkās, katedrā-
lēs un augstceltnēs līdz greznajām 
mežģīnēm tērpos, kuru klātbūtne 
neiztrūkstoša visās Eiropas tautu 
kultūrās.’’

 Darbus var iesniegt jebku-
ra juridiska vai fiziska persona 
TLMS „Smiltene” līdz 23. septem-
brim. Darbi var būt tapuši Smil-
tenē, tās apkārtnē vai atceļojuši 
uz Smilteni no citām Latvijas un 
Pasaules malām, saņemot dāvanā, 
vai arī mantojot.

Tie var būt:
-  tekstilijas: jebkādā formātā;
- interjera un dizaina priekš-

meti: nelieli priekšmeti jebkādā 
formā vai lielu priekšmetu bildes;

- arhitektūra: bildes no Smil-

Ažūra izstāde „Atrasts Smiltenē”

tenes un apkārtnes dažādos for-
mātos, labā kvalitātē;

- daba: dabīga putna ligzda, 
zirnekļa tīkls, sniegpārsliņas utt., 
bildes.

Līdz ar darbu jāiesniedz īss 
apraksts: iesniedzējs un/vai autors; 
aptuvena priekšmeta patstāvīgā 

atrašanās vieta; tapšanas gads un 
iesniedzēja kontaktinformācija.

 
Izstāde būs apskatāma no 

27. septembra līdz 11. oktobrim 
darba laikā 9:00 – 16:00 vai citā 
laikā, iepriekš vienojoties pa tel. 
25455507.
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Nedēļas nogalē, 6. – 7. sep-
tembrī, Viesītes apkārtnē no-
risinājās Latvijas čempionāts 
orientēšanās sportā vidējā dis-
tancē un stafetē. Sacensībām 
bija pieteikušies 600 individu-
ālie dalībnieki un 160 stafetes 
komandas. Elites grupās starta 
sarakstos bija meklējami gan-
drīz visi Latvijas spēcīgākie 
orientieristi.

600 dalībnieki sestdien sa-
centās vidējā distancē, kas ir 
aptuveni 35 minūtes ilgs orien-
tēšanās skrējiens, bet svētdien 
tika dots starts 160 trīs etapu ko-
mandām, kas cīnījās par Latvijas 
čempionāta medaļām stafetēs.

Šogad vīriešu elites grupā  
notika īpaši neprognozējama sa-
censība par medaļām, jo startēja 
vairāki meistarīgi sportisti.  Uz 
starta stājās gan Edgars Bertuks, 
gan Mārtiņš Sirmais, arī igaunis 
Lauri Silds un baltkrievs Dmit-
rijs Mihalkins. Favorītu pulkam 
tika pieskaitīti arī Azimuts OK 
sportisti Artūrs Pauliņš un Art-
joms Rekuņenko. Šoriez 44 da-
lībnieku konkurencē uzvarēja 
Mārtiņš Sirmais, otrais Edgars 
Bertuks, trešais Lauri Sild. Azi-
muta pārstāvji Artjoms Reku-
ņenko finišēja 5. vietā un Artūrs 
Pauliņš 11. vietā. 

Visveiksmīgāk, kārtējo rei-
zi svinot dubultuzvaru, startēja 
mūsu S-14 (25 dalībnieces) gru-
pas meitenes. Agnija Caune iz-
cīnīja Latvijas čempiones titulu. 
Sudrabs Elīnai Skopānei. S-12 
grupā arī 25 meiteņu konkuren-
cē negaidīts panākums Annijai 
Slikšjānei. Viņai bronzas meda-
ļa. S-35 grupā uz goda pjedestāla 
otrā pakāpiena pēc sudraba god-

algas kāpa Ieva Godiņa. Sudrabs 
S-45 grupā Videgai Gaigalai.

Stafešu sacensībām Azimuts 
OK-Smiltenes BJSS bija pietei-
kuši septiņas komandas. Piecām 
no tām izdevās tikt pie meda-
ļām. Par augstvērtīgāko panāku-
mu uzskatāms sudraba medaļas 
vīriešu Elites grupā 24 komandu 
konkurencē. Komandā startē-
ja Artjoms Rekuņenko, Artūrs 

Pauliņš un Vilius Aleliunas. Uz-
varēja OK Alūksne komanda, 
kuru sastāvā startēja Igaunijas 
izlases līderis Lauri Sild, pasau-
les čempions Edgars Bertuks un 
gaujienietis Jānis Kūms.

Panākumi neizpalika arī 
Smiltenes BJSS jaunajiem spor-
tistiem. Par Latvijas čempioniem 
V-18 grupā kļuva Ilgvars Cau-
ne, Valdemārs Nulle un Matīss 
Slikšjānis. Jāpiebilst, ka Ilgvars 
ar Matīsu ir V-16 grupas spor-
tisti, bet komandas interesēs viņi 
startēja V-18 grupā. Šī vecuma 
grupas meitenēm šoreiz sudra-
ba godalgas. Tas izdevās Pārslai 
Kuprišai, Anetei Čamai un Artai 
Glāzerei. S-14 grupā savu meda-
ļu kolekciju ar bronzas medaļām 
papildināja Zanda Stabiņa, Elīna 
Skopāne un Agnija Caune.

Azimuta veterāni V-195 gru-
pā arī tika pie godalgām. Aldis 
Lapiņš, Anatolijs Štainmillers 
un Jānis Biezais mājās no Vie-
sītes atveda sudraba medaļas. 
Nākamās Latvijas kausa sacen-
sības notiks 13. septembrī Gul-
benes novadā pie Kaļna ezera 
un 14. septembrī Rankā notiks 
sacensības sprintā.

Māris Stabiņš,
Orientēšanās treneris 

Vasara ir aktīvā sezona 
pludmales volejbolistiem. Smil-
tenes BJSS jaunie volejbolisti 
piedalījās Latvijas jaunatnes 
čempionātā un „Pure Choco-
late volejbols 2014” sacensībās. 
LJČ sudraba medaļas A grupā 
izcīnīja Laura Rubene un Lin-
da Puriņa. Labi startēja arī 
Oskars Draulis, kurš izcīnīja 
dalīto 7. – 8. vietu.

Sezonas noslēgumā, 24. au-
gustā, Smiltenes Tepera smilšu 
volejbola laukumos notika tur-
nīrs „Smiltenes smiltis 2014”. 
Sacensības notika trīs vecuma 
grupās (sākumskolas, pamat-
skolas, vidusskolas) un pulcēja 
kuplu dalībnieku skaitu, pavisam  
piedalījās 32 komandas no Smil-
tenes, Strenčiem un Valmieras. 
Kuplākais dalībnieku skaits bija 
vidusskolas zēnu grupā – 11 ko-
mandas, bet jaunākais dalībnieks 
bija 6 gadus jaunais Roberts Vā-
vere no Strenču novada. Sacensī-
bas bija emocijām bagātas un aiz-
raujošas. Saviem bērniem aktīvi 
līdzi juta kuplā Strenču novada 
vecāku komanda un arī pārējie, 
kuri bija ieradušies atbalstīt sa-
vus bērnus. Paldies gribu pateikt 
enerģiskajai Smiltenes volejbola 
trenerei Gitai Brālēnai par sacen-
sību organizēšanu un vadīšanu, 
kā arī Emīla Reiņa Āboltiņa ve-
cākiem par materiālo atbalstu. 
Arī trenere Gita saka paldies sa-
viem lielajiem audzēkņiem par 
atsaucību un līdzdalību turnīra 
gaitā.. Trenere cer, ka šis turnīrs 
„Smiltenes smiltis” kļūs par sezo-
nas noslēguma tradīciju.

Smiltenes BJSS audzēkņu un 
absolventu rezultāti:

A grupā – 1. v. Linda Puriņa 
& Laura Rubene; Oskars Draulis 
& Juris Jansons; 2. v. Dārta Mel-
dere & Annija Lukaševica; Lie-
ne Krūmiņa & Armīns Ozoliņš; 

„Smiltenes smiltis 2014”

Jau vēstījām, ka Smiltenes 
novada jaunais šķēpmetējs un 
Latvijas jaunatnes olimpis-
kās komandas sportists Jāzeps 
Groza un viņa treneris Guntars 
Markss piedalījās II Jaunatnes 
Olimpiskajās spēlēs, kas šogad 
no 16. līdz 28. augustam norisi-
nājās Ķīnas pilsētā Naņdzjinā. 

25. augustā notika izšķirošās 
cīņas vieglatlētikā, kuras aizvadī-
ja šķēpa metēji. B finālā jaunie-
šiem uzvaru, raidot šķēpu pāri 70 
metriem, izcīnīja Jāzeps Groza, 
kopvērtējumā ieņemot devīto 
pozīciju, kas ir šī brīža augstākais 
sasniegums sportista karjerā. 
Apsveicam sportistu ar šo pa-
nākumu, novēlam jaunu mērķu 
un sasniegumu sasniegšanu arī 
turpmākajos gados! 

 Avots:http://olimpiade.lv 

Jāzepa Groza panākumi

Šķēpmetējam Jāzepam Grozam 9. vieta 
II Jaunatnes Olimpiskajās spēlēs

Medaļu birums 
Latvijas 

čempionātā 
stafetēs

3. v. Liene Krūmiņa & Madara 
Marksa; Linda Puriņa & Edgars 
Ozols.

B grupā – 3. v. Dāvis Krauk-
lis & Marts Bičevskis.

C grupā – 1. v. Emīls Reinis 

Āboltiņš & Kristers Krauklis; 
Danija Janīte & Līva Vāvere; 3. v. 
Amanda Hirte & Kristīne Būce.

Kitija Klempnere,
Smiltenes BJSS metodiķe 
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Lielākie Smiltenes 
novada pasākumi

2014. gada 
septembrī, oktobrī

12. septembrī plkst. 19.00 Smiltenes Kultūras 
centrā Smiltenes Tautas teātra izrāde „Pusdū-
ša”. Ieeja € 4,00. Biļešu iepriekšpārdošana Kultūras 
centra kasē
12. septembrī   plkst. 22.00 Birzuļu tautas namā 
balle ar grupām „Kreisais pagrieziens”, „Bruģis”, 
„Zeļļi”, „Ceļavējš” un Jāni Krūmiņu. Ieeja € 4,00
13. septembrī plkst. 18.00 Smiltenes Kultūras 
centrā Smiltenes novada dzejnieku dzejas kop-
krājuma „Zied rudzupuķēs debesis” atvēršanas 
svētki
18. septembrī plkst. 19.00 Smiltenes Kultūras 
centrā Edgara Liepiņa 85 gadu jubilejas piemi-
ņas koncerts „Uzdziedi, sirds gaiša kļūs!”, pieda-
lās – Žoržs Siksna, Samanta Tīna, Māris Sloka, 
Dainis Skutelis, Guntis Skrastiņš, Ineta Rudzīte, 
TirkizBand, Belcanto orķestris
19. septembrī plkst. 19.00 Smiltenes Kultūras 
centrā Smiltenes Tautas teātra izrāde „Pusdūša”. 
Ieeja € 4,00 – PĒDĒJĀ IZRĀDE SMILTENĒ!!! Bi-
ļešu iepriekšpārdošana Kultūras centra kasē
20. septembrī plkst. 22.00 Grundzāles kultūras 
namā balle ar grupu „Tālbraucēji”. Ieeja € 3,50. 
Darbosies kafejnīca „Pie muižkundzes”
25. septembrī plkst. 16.00 Smiltenes novada mu-
zejā izstādes „Skolas sols” un izglītojošās prog-
rammas „Mēri un mērīšana” atvēršana 
25. septembrī plkst. 19.00 Smiltenes Kultūras cen-
trā izrāžu apvienības „Panna” muzikālā izrāde 
„Gribu bērnu!” (Ģirts Ķesteris, Maija Doveika, 
Aldis Siliņš, Zane Daudziņa vai Marija Bērziņa). 
Ieeja € 7,00, € 8,00 un € 9,00. Biļetes arī iepriekš-
pārdošanā – Kultūras centrā un „Biļešu Paradīzes” 
kasēs
26. septembrī plkst. 19.00 Palsmanes kultūras 
namā Pašdarbnieku vakars „Pārgājiens pretī 
jaunajai sezonai”
26. septembrī plkst. 19.00 Grundzāles kultūras 
namā Vitas Upenieces autorprogramma „Man ir 
romāns ar dzīvi”. Ieeja € 2,00, bērniem līdz 12 g. 
ieeja bez maksas
27. septembrī plkst. 15.00 Smiltenes Kultūras 
centrā vīru kora „Silvicola” koncerts
27. septembrī plkst. 11.00 Launkalnē „Ražas 
svētki” –  radošās darbnīcas, tirgošanās, lielā-
kā, smagākā un interesantākā ķirbja konkurss. 
Brantu pag. līnijdeju un Launkalnes mūsdienu 
folkloras kopas koncerts
27. septembrī plkst. 22.00 Birzuļu tautas namā 
balle kopā ar grupu „VIA”. Ieeja € 3,00
4. oktobrī plkst. 18.00 Smiltenes novada muzejā 
„Muižas Goda balle” 
4. oktobrī plkst. 17.00 Smiltenes Kultūras centrā 
Senioru dienai veltīts pēcpusdienas koncerts 
9. oktobrī plkst. 18.30 Smiltenes Kultūras centrā 
izrāde bērniem „Jautrās astes”. Ieeja: € 2,50, bi-
ļetes iepriekšpārdošanā Smiltenes Kultūras centra 
kasē. Izrādes garums: 50 min., bērniem no 3 līdz 
11 gadiem
Izrādes anotācija: „… bet Vāverēn, man nav tādas 
astes kā tev – saka Lācēns izrādē „Jautrās astes”. 
Vai Vāverēna aste labāk derētu Lāčukam? Kādi gan 
pārpratumi rodas, ja iedomājamies, ka tas, kas pie-

Sirsnīgi sveicam 
Smiltenes novada skolēnus, 

skolotājus un vecākus jaunajā 
mācību gadā!

Novēlam, lai skolotājiem ir daudz 
jaunu izaicinājumu, radošu ieceru un 
nerimstošs spars tās īstenot, skolēni 
ar aizrautību apgūst jaunas zināšanas, 
bet vecākiem ir gandarījums par bērnu 
sasniegumiem!
 
Lai jaunajā mācību gadā 
izdodas visiem sasniegt 
izvirzītos mērķus! 
Veiksmi un panākumus 
jaunajā mācību gadā!
 
Smiltenes novada 
dome

der citiem ir vērtīgāks par to, kas pieder pašam. Ko 
darīt? Un ja tas pieder draugam? Ko darīt? Un, kas 
notiek, ja palīgā nāk Ragana? Ar to visu jātiek galā 
trīs draugiem – Lāčukam, Minkai, Vāverēnam” 
10. oktobrī plkst. 22.00 Palsmanes kultūras 
namā balle kopā ar grupu „Kreisais pagrie-
ziens”. Ieeja € 3,00
11. oktobrī Smiltenes Kultūras centrā vokālistu 
konkurss „Smiltenes Balsis 2014”. Laiks tiks pre-
cizēts 
17. oktobrī plkst. 19.00 Launkalnes tautas namā 
spēle „Gribi būt miljonārs” (atjautībā sacentīsies 
pazīstamu uzņēmumu komandas). Ieeja € 1,00
18. oktobrī plkst. 22.00 Birzuļu tautas namā balle 
kopā ar grupu „Emburgas zēni”. Ieeja € 3,00
25. oktobrī plkst. 11.00 Palsmanes kultūras namā 
pasākumus „Kas Rudenim maisā” – Gardēžu sa-
nākšana, degustācijas un receptes 
25. oktobrī plkst. 18.00 Smiltenes Kultūras centra 
kolektīvu sezonas ieskandināšanas koncerts

Svecīšu vakars 
Smiltenē

27. septembrī 
Pilsētas kapos plkst. 18.00
Meža kapos plkst. 17.00 

Smiltenes Kultūras 
centra kinozālē

Latviešu kino dienas 
Dokumentālā filma 
„Caur adatu”
1. un 2. oktobrī plkst. 18.00 
3. oktobrī plkst. 19.00
Ieeja € 1 
Iespēja skolām pasūtīt atsevišķu 
izrādi piemērotākā laikā, raks-
tiet: info@smilteneskino.lv.

Latviešu pilnmetrāžas 
animācijas filma „Zelta Zirgs”
5. oktobrī plkst. 16.00 
6., 7. un 8. oktobrī plkst. 18.00
Ieeja € 2 
Iespēja skolām pasūtīt atsevišķu 

izrādi piemērotākā laikā, rakstiet: info@smilteneskino.lv.

Mākslas filma 
„Izlaiduma gads”
10. oktobrī plkst. 19.00 
Vislatvijas pirmizrāde; 
12. oktobrī plkst. 18.00 
13. oktobrī plkst. 19.45 
14., 15. un 16. oktobrī plkst. 19.00
Ieeja € 2

Drāma „Modris”
24. oktobrī plkst. 19.00 
Vislatvijas pirmizrāde; 
26. oktobrī plkst. 18.00 
27. oktobrī plkst. 19.45 
28., 29. un 30. oktobrī plkst. 
19.00. Ieeja € 2,50 

Vairāk par Latviešu kino dienām un latviešu filmām 
Smiltenes kinozālē lasiet 9. lpp. 


