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Smiltenes novada domes 
apbalvojumus saņems 

12 pretendenti

Tepera ezera 
attīstības 

perspektīvas
24. oktobrī Smiltenes novada 

dome rīkoja fokusgrupas disku-
siju ar Tepera ezera rekonstruk-
cijā iesaistītām pusēm un nova-
da iedzīvotāju pārstāvjiem, lai 
spriestu par ezera iespējamiem 
attīstības virzieniem. Diskusijas 
mērķis bija noskaidrot ieintere-
sēto pušu viedokļus par Tepera 
attīstības perspektīvām.

Galvenie attīstības virzieni, 
kas iezīmējās diskusijas laikā, ir 
veidot Tepera ezeru un tā apkārt-
ni kā atpūtas vietu, kas iekļauj 
iespējas gan aktīva dzīvesveida 
piekritējiem, gan miera un dabas 
harmonijas baudītājiem, veidojot 
arī drošu vidi ģimenēm ar bēr-
niem. Kā arī izveidot atsevišķu 
zonu makšķerniekiem, lai ezera 
izmantošana būtu daudzveidīga 
un piemērota visiem. Tas iekļauj 
arī ezera zivju resursu atjaunošanu 
un pilnveidošanu. Būtiski sakārtot 
ezera krastus, lai piekļūšana tam 
būtu jebkurā vietā. 

Jāatzīmē, ka šobrīd iedzīvotāji 
Tepera ezeru un tā apkārtni izman-
to peldēm, pastaigām un aktīvai at-
pūtai, piemēram, volejbola spēlēm 
un riteņbraukšanai, kā arī makšķe-
rēšanai. Svarīgi, ka Tepera ezeram 
blakus atrodas stadions un auto 
trase, kā arī plānots izveidot slē-
pošanas trasi, kas šo apvidu padara 
par sporta un atpūtas vietu visos 
gadalaikos. Fokusgrupas diskusijā 
iegūtie viedokļi tiks apkopoti un 
izmantoti tālākai analizēšanai, lai 
apskatītu iespējamos risinājumus 
ideju un vēlmju realizēšanai Tepe-
ra ezera rekonstrukcijai un labie-
kārtošanai.

Diskusijā tika runāts arī par 
Vidusezera attīstību, kas šobrīd 
pilsētvidē iekļaujas kā parka sas-
tāvdaļa. Dalībnieki norādīja, ka šis 
ezers un parks ir vieta, kur doties 
pastaigā, bet tas nevarētu kļūt par 
aktīvās atpūtas vietu.

Tiek veikta arī sociālekono-
miskā aptauja, lai noskaidrotu, kā 
iedzīvotāji vērtē un kā saredz Te-
pera ezera attīstību. Ezers ir nozī-
mīga atpūtas vieta iedzīvotājiem, 
tāpēc ir svarīgi sakārtot un labie-
kārtot to, kopumā veidojot sakoptu 
pilsētvidi.

Diskusijā piedalījās Dabas 
aizsardzības pārvaldes vecākais 
valsts vides inspektors Jānis Pēr-
le, SIA „8 CBR” pārstāvis Jānis 
Zvaigzne, Valmieras reģionālās 

vides pārvaldes kontroles daļas 
vadītāja Līga Zvirbule, LU Eko-
nomikas un vadības fakultātes Dr. 
oec. asociētā profesore Džineta 
Dimante, Vides risinājumu insti-
tūta projektu vadītājs un ihtiologs 
Matīss Žagars, Smiltenes novada 
pašvaldības policijas priekšnieks 
Normunds Liepa, Smiltenes nova-
da domes priekšsēdētāja vietnieks 
Gints Kukainis un Smiltenes nova-
da iedzīvotāji Juris Matvejevs un 
Andris Teremko.

Šobrīd jau notiek Tepera ezera 
dambja rekonstrukcija, jo pastāv 
iespējamība, ka dambis var neiztu-
rēt ziemas ledus spiedienu. Tepera 
ezera dambis ir četru ezeru kas-
kādes svarīga sastāvdaļa un, tam 
pat daļēji sabrūkot, var applūst 
lielas Smiltenes novada teritorijas, 
aptuveni 20 ha platībā. Dambja 
pārrāvums var radīt ķēdes reakci-
ju, krasi pieaugošā spiediena re-
zultātā, izraisot arī aizsargdambju 
pārrāvumus hidroelektrostacijās 
Abula upes lejtecē. Pašvaldība par 
Tepera ezera dambja rekonstrukci-
ju ir noslēgusi būvniecības līgumu 
ar uzņēmumu „8CBR” par summu 
457740,41 euro plus PVN. Kā arī 
noslēgusi iepirkuma procedūru 
par būvuzraudzību. 2014. gada 
6. augustā Ministru kabinets izde-
vis rīkojumu Nr .410 „Par fi nanšu 
līdzekļu piešķiršanu no valsts bu-
džeta programmas „Līdzekļi nepa-
redzētiem gadījumiem”” (turpmāk – 
MK rīkojums), kas paredz Finanšu 
ministrijai no valsts budžeta prog-
rammas 02.00.00 „Līdzekļi nepare-
dzētiem gadījumiem” piešķirt Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai 280 657 euro pārskaitī-
šanai Smiltenes novada pašvaldībai 
Tepera ezera Smiltenē hidrotehnis-
ko būvju rekonstrukcijai, lai novēr-
stu katastrofas risku, kas var rasties 
Tepera ezera dambja pārrāvuma re-
zultātā.

MK rīkojums paredz VARAM 
fi nansējumu pārskaitīt Smiltenes 
novada pašvaldībai pēc tam, kad 
pašvaldība būs iesniegusi attiecīgus 
dokumentus (līgumu, rēķinu kopi-
jas), kas apliecina, ka tā ir nodroši-
nājusi ne mazāk kā 50 procentu no 
visa fi nansējuma, kas nepieciešams 
Tepera ezera Smiltenē hidrotehnis-
ko būvju rekonstrukcijai.

Arita Smalkā-Boriseviča,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

17. novembrī plkst. 18.00 
Smiltenes pilsētas Kultūras cen-
trā notiks Latvijas proklamēšanas 
96. gadadienai veltīts koncerts un 
tiks pasniegti Smiltenes novada 
domes apbalvojumi novada iedzī-
votājiem, kuri ar savu darbu un 
sasniegumiem ir devuši nozīmīgu 
ieguldījumu novada attīstībā un 
popularizēšanā.

 Kā jau katru gadu ierasts, arī 
šogad Smiltenes novada dome ai-
cināja līdz 23. oktobrim valsts un 
pašvaldības iestādes, novada uzņē-
mumus, nevalstiskās organizācijas 
un iedzīvotājus izvirzīt savus kan-
didātus nominācijām  „Smiltenes 
novada Goda cilvēks” un „Gada 
balva – Izglītībā, Kultūrā, Sportā, 
Tautsaimniecībā, Veselības aizsar-
dzībā un sociālajā aprūpē, Sabied-
riskajā darbībā”. Tikai ar sabiedrī-
bas līdzdalību ir iespējams apzināt 
novada aktīvākos un darbīgākos 
cilvēkus, lai novērtētu viņu sasnie-
gumus un ieguldījumu novada at-
tīstībā. Kopā apbalvojumiem tika 
pieteikti 20 pretendenti.

Visvairāk pretendentu bija iz-
virzīti nominācijā „Goda cilvēks”, 
„Gada balva Tautsaimniecībā”, 
„Gada balva Sabiedriskajā dar-
bībā” un „Gada balva Izglītībā”. 
Izvērtējot Gada balvas kandidātus, 
būtiskākais kritērijs, kas tika ņemts 
vērā, bija pretendentu sasniegumi 
un aktīvā darbība tieši pēdējā gada 
laikā, savukārt nominācijā „Goda 
cilvēks” vērtēja pretendentu sa-
sniegumus un aktīvo darbību ilg-
termiņā.

Domes sēdē aizklātā balsoju-
mā deputāti atbalstīja piešķirt se-
kojošus  apbalvojumus:

„Smiltenes novada Goda cil-
vēks” – sporta pedagogam Ligijai 
Rainbahai.

Ligija Reinbaha nesavtīgi, ar 
milzīgu entuziasmu un pašatdevi 
rūpējusies par sportiskas, fi ziski 
attīstītas sabiedrības audzināša-
nu, aktīvi iesaistījusies dažādu 
pasākumu veidošanā un organi-
zēšanā, veidojusi savos skolēnos 
patriotisma jūtas par savu skolu, 
pilsētu un valsti. Arī šobrīd aktīvi 
un profesionāli iesaistās novada 
sporta pasākumu organizēšanā un 
tiesāšanā.

„Gada balva IZGLĪTĪBĀ” – 
Smiltenes Centra vidusskolas 
sporta skolotājai Margaritai Mi-
kartai.

Margarita Mikarte ir atbil-
dīga, aizrautīga un radoša sporta 
skolotāja, kura prot pārsteigt gan 
skolēnus, gan kolēģus. Ar ilgga-
dēju un priekšzīmīgu darbu spēju-
si motivēt un iedvesmot skolēnus 
aktīvam dzīvesveidam. Kā arī vei-
cina audzēkņu regulāru un aktīvu 
līdzdalību novada rīkotajos pasā-
kumos. 

„Gada balva KULTŪRĀ” – 
Smiltenes Tautas teātra režisoram 
Agrim Māsēnam. 

Agris Māsēns Smiltenes tau-
tas teātrī izaudzinājis kolorītus un 
spēcīgus aktierus, kas spēj realizēt 
viņa vīzijas sarežģītajā materiālā. 
Kā izcils režisors ir liels ieguvums 
Smiltenes pilsētai un novadam. 
2014. gadā smilteniešu iestudētā P. 
Putniņa „Pusdūša” kļuva par Lat-
vijas Amatierteātru skates absolūto 
laureāti, nopelnot „Gada izrādes”, 
„Gada režisora”, „Gada aktiera” 
un „Gada aktrises” balvas.

„Gada balva SPORTĀ” – 
sportistam Jāzepam Grozam.

Jāzeps Groza 2014. gadā, pa-
teicoties mērķtiecīgam un neat-
laidīgam darbam, pārvarot atlases 
kritērijus nacionālajā mērogā un 
Eiropā, izcīnīja tiesības pārstāvēt 
Latviju II Pasaules jauniešu Olim-
piādē Ķīnas pilsētā Nanjingā. Sa-
cenšoties ar 16 tā brīža labākajiem 
pasaules jaunajiem šķēpmetējiem, 
izcīnīja 9. vietu.

„Gada balva TAUTSAIM-
NIECĪBĀ” – SIA „Smiltene Im-
pex” valdes priekšsēdētājam Vol-
demāram Ciršam.

Voldemārs Ciršs uzņēmumā 
darbojas jau no pašiem pirmsāku-
miem, kad tukšā laukā tika ielieti 
pirmie pamati zāģētavai. Rūp jau-
niešu izglītība un darba iespējas 
nākotnē, lai darbs būtu arī Latvijas 
novados un tiktu apgūtas piepra-
sītas un perspektīvas profesijas. 
V.Ciršam piemīt apņēmība, pro-
fesionalitāte un ar pašaizliedzīgu 
darbu atbalsta un veicina duālās 

izglītības ieviešanu Smiltenē, kā 
arī nes Smiltenes vārdu pasaulē.

„Gada balva SAIBIEDRIS-
KAJĀ DARBĪBĀ” – Palsmanes 
pirmsskolas izglītības iestādes va-
dītājai Birutei Mežalei.

Birute Mežale aktīvi piedalās 
projektos un sabiedriskās dzīves 
veidošanā Palsmanes pagastā. 
Vada biedrību „Spēkavots”, kur 
apvienojusi komandu, kas sekmī-
gi darbojas, rīko pasākumus un 
ekskursijas, lai iedrošinātu nova-
da sievietes. B. Mežale prot atrast 
pieeju komunikācijai ar dažāda ve-
cuma cilvēkiem, uzmundrināt un 
iedvesmot jauniem darbiem.

„Gada balva VESELĪBAS 
AIZSARDZĪBĀ UN SOCIĀLA-
JĀ APRŪPĒ” – „Aptieka 1” vadī-
tājai un farmaceitei Elitai Stošai.

 Elita Stoša ir zinoša savā 
jomā un nekad neatsaka palīdzību, 
iesaka labākos un piemērotākos 
medikamentus. Vienmēr laipna un 
izpalīdzīga, cilvēki no aptiekas iz-
iet uzmundrināti, smaidīgi un ve-
selāki.

Savukārt Goda raksti par 
nopelniem un ieguldījumu taut-
saimniecībā, veselības aizsardzī-
bā, kultūrā, izglītībā, zinātnē, so-
ciālajā aprūpē, uzņēmējdarbībā, 
sportā un sabiedriskajā darbā 
piešķirti Grundzāles pagasta ko-
munālās saimniecības vadītājam 
Andrim Krūmiņam; A/S „Stora 
Enso Latvija” Launkalnes kok-
zāģētavas kolektīvam; Smiltenes 
ģimnāzijas direktorei Velgai Māl-
kalnei un Lauku māju „Donas” 
saimniecei Ilzei Briedei.

Smiltenes novada domes pa-
teicības rakstu par cilvēka glāb-
šanu Smiltenes novada sporta 
spēļu laikā piešķir Bilskas pagas-
ta iedzīvotājam Valērijam Čerņa-
kovskim.

Aicinām uz svinīgo pasākumu, 
lai kopā godinātu mūsu novada 
cilvēkus. Apbalvojumu saņēmē-
jus sveiks Smiltenes un Smiltenes 
novada talantīgie jaunieši – Liene 
Vējiņa, Madara Kalniņa, Daniels 
Groza, Uģis Upenieks un Oskars 
Celms, ar koncertprogrammu uz-
stāsies jauniešu koris „Maska”, 
diriģents Jānis Ozols. Ieeja bez 
maksas.

Arita Smalkā-Boriseviča,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Smiltenes novada Domes lēmumi
2014. gada 24. oktobrī notika 

kārtējā domes sēde, kurā tika pie-
ņemti 58 lēmumi, tai skaitā:

1. Piešķirt apbalvojumu „Smil-
tenes novada Goda cilvēks” Ligijai 
Rainbahai. 

2. Piešķirt apbalvojumu „Gada 
balva KULTŪRĀ” Agrim Māsēnam.

3. Piešķirt apbalvojumu „Gada 
balva IZGLĪTĪBĀ” Margaritai Mikar-
tai.

4. Piešķirt apbalvojumu „Gada 
balva SPORTĀ” Jāzepam Grozam.

5. Piešķirt apbalvojumu „Gada 
balva TAUTSAIMNIECĪBĀ” Volde-
māram Ciršam.

6. Piešķirt apbalvojumu „Gada 
balva SABIEDRISKAJĀ DARBĀ” 
Birutei Mežalei.

7. Piešķirt apbalvojumu „Gada 
balva Veselības aizsardzībā un sociā-
lajā aprūpē” Elitai Stošai.

8. Piešķirt apbalvojumu „Goda 
raksts” Andrim Krūmiņam, A/s „Stora 
Enso Latvija” Launkalnes kokzāģē-
tavas kolektīvam, Velgai Mālkalnei, 
Ilzei Briedei

9. Piešķirt apbalvojumu „Pateicī-
bas raksts” Valērijam Čerņakovskim

10. Apstiprināt saistošo noteiku-
mu Nr. 11/14 „Grozījumi Smiltenes 
novada domes 2014. gada 24. janvā-
ra saistošajos noteikumos „Par Smil-
tenes novada pašvaldības 2014. gada 
pamatbudžetu” projektu.

11. Apstiprināt SIA „Vides ek-
sperti” sagatavoto Smiltenes novada 
Grundzāles pagasta teritorijas plāno-
juma 2008. – 2020. gadam grozījumu 
Vides pārskata galīgo redakciju.

12. Apstiprināt saistošo noteiku-
mu Nr. 12/14 „Grozījumi Smiltenes 
novada domes saistošajos noteikumos 
Nr. 9/09 „Par Smiltenes novada terito-
rijas plānojumiem” projektu.

13. Par SIA „Smiltenes NKUP” 
statūtu grozījumiem.

14. Apstiprināt Nolikumu Nr. 15 
„Smiltenes novada kultūras kolektīvu 
līdzfi nansēšanas konkursa nolikums”.

15. Apstiprināt Nolikumu Nr. 16 
„Smiltenes novada sporta kolektīvu 
līdzfi nansēšanas konkursa nolikums”.

16. Apstiprināt Noteikumus Nr. 
3/14 „Par vienotu atlīdzības sistēmu 
Smiltenes novada pašvaldības budže-
ta iestādēs”.

17. Par dzīvojamo telpu Limbažu 
ielā 3, dzīv. 4, Smiltenē, īres līguma 
noslēgšanu.

18. Pārslēgt īres līgumu uz vienu 
gadu ar tiesībām īres līgumu pagarināt 
Z.B., deklarētā dzīvesvieta: „Dūjiņas 
– 10” Palsmanes pagasts, Smiltenes 
novads (dzīvoklis labiekārtots, divas 
istabas, kopējā platība 50,00 m2).

19. Pārslēgt īres līgumu uz vienu 
gadu ar tiesībām īres līgumu pagari-
nāt A.B., deklarētā dzīvesvieta: „Dū-
jiņas – 9” Palsmanes pagasts, Smilte-
nes novads (dzīvoklis – 2 istabas, lab-
iekārtots, kopējā platība 49,80 m2).

20. Reģistrēt G.S., deklarētā 
dzīvesvieta: „Kesterejas”, dzīv. 2, 
Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, 
dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrā 
vispārējā kārtībā kā peronu, kurai ne-
pieciešama palīdzība dzīvokļa jautāju-
mu risināšanā.

21. Rezervēt pašvaldības autono-
mo funkciju nodrošināšanai nepiecie-
šamo nozaru speciālistu vajadzībām 
dzīvojamās telpas adresē „Madaras”, 
dzīv. 20, Blomes pagasts Smiltenes 
novads (dzīvokļa sastāvs – 1 dzīvo-

jamā istaba, virtuve, koridors, vannas 
istaba, tualete, dzīvojamā platība – 
34,80 m2). 

22. Par Smiltenes novada domes 
Publisko iepirkumu komisijas sekre-
tāres apstiprināšanu.

23. Par Smiltenes ģimnāzijas 
maksas pakalpojumu apstiprināšanu.

24. Par izmaiņām Smiltenes no-
vada pašvaldības iestādes „Smiltenes 
pilsētas Kultūras centrs” struktūrā. 

25. Atļaut izstrādāt tehnisko pro-
jektu un saņemt būvatļauju, lai nodo-
tu ekspluatācijā piebūvi Brūža ielā 1, 
Smiltenē, Smiltenes novadā.

26. Atļaut pagarināt termiņu iz-
strādāt tehnisko projektu dzīvojamai 
mājai „Ilgas 8”, Smiltenes pagastā, 
Smiltenes novadā un, saņemot būvat-
ļauju, pabeigt būvdarbus.

27. Atbalstīt grupu „Mākoņstū-
mēji” atbrīvojot no Smiltenes novada 
domes 2013. gada 28. augusta lēmu-
mā Nr. 14, 5.§. Par Smiltenes pilsētas 
kultūras centra maksas pakalpojumu 
apstiprināšanu, noteiktās telpu vai 
Jāņukalna estrādes nomas maksas 
grupas vienas koncerta programmas 
rīkošanai.

28. Slēgt ar I.J. pirkuma līgumu 
par nekustamā īpašuma – zemes īpa-
šuma „Ozoli”, Palsmanes pagastā, ar 
kopējo platību 5,6 ha, kadastra nu-
murs 9474 004 0144, pārdošanu par 
summu 3850 euro (trīs tūkstoši astoņi 
simti piecdesmit euro) uz nomaksu 
uz 4 (četriem) gadiem un apstiprināt 
maksāšanas kārtību.

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

30. Uzsākt nekustamā īpašuma 
„Imantas” - 2, Mēros, Bilskas pagastā, 
Smiltenes novadā, kadastra numurs 
9444 900 0074, kas sastāv no dzīvokļa 
„Imantas” - 2, Mēros, Bilskas pagastā, 
Smiltenes novadā ar kopējo platību 
74,3 m2, 743/1330 kopīpašuma do-
mājamām daļām no daudzdzīvokļu 
mājas un mājai piesaistītās zemes ar 
kadastra apzīmējumu 94440100263 ar 
kopējo platību 0,15 ha atsavināšanas 
procedūru.

31. Piekrist dzīvokļa īpašuma 
„Priednieki 2” - 1, Palsmanes pagasts, 
Smiltenes novads, kadastra numurs 
9474 900 0083, kas sastāv no dzīvokļa 
īpašuma un kopīpašuma domājamās 
daļas no būvēm ar kadastra apzīmē-
jumu 9474 004 0310 003, 9474 004 
0310 004, atsavināšanai.

32. Piekrist dzīvokļa īpašuma 
„Silva 12” - 10, Silvā, Launkalnes pa-
gastā, Smiltenes novadā, kas sastāv no 
dzīvokļa, kopīpašuma domājamās da-
ļas no daudzdzīvokļu mājas un mājai 
piesaistītā zemesgabala domājamās 
daļas, atsavināšanai.

33. Atsavināt, pārdodot atklātā 
izsolē ar augšupejošu soli, Smiltenes 
novada pašvaldībai piederošo dzīvok-
ļa īpašumu „Sprīdīši” - 1, Grundzāles 
pagastā, Smiltenes novadā (kadastra 
numurs 9458 900 0063), kas sastāv 
no divistabu dzīvokļa ar kopējo pla-
tību 41,9 m2, kopīpašuma 419/1121 
domājamās daļas no daudzdzīvokļu 
mājas un 419/1121 domājamās daļas 
no daudzdzīvokļu mājai piesaistītā 
zemes gabala (kadastra apzīmējums 

0061) ar kopējo platību 1,6 ha. 
34. Atsavināt, pārdodot atklātā 

izsolē ar augšupejošu soli, Smiltenes 
novada pašvaldībai piederošo nekus-
tamo ēku (būvju) īpašumu „Sprīdīši”, 
Grundzāles pagastā, Smiltenes nova-
dā (kadastra numurs 9458 506 0002), 
kas sastāv no palīgēkas ar kadastra ap-
zīmējumu 9458 006 0061. 

35. Atsavināt, pārdodot atklātā iz-
solē ar augšupejošu soli, Smiltenes no-
vada pašvaldībai piederošo nekustamo 
īpašumu „Ambulance”, Grundzāles 
pagastā, Smiltenes novadā (kadastra 
numurs 9458 008 0060), kas sastāv no 
zemes ar kadastra apzīmējumu 9458 
008 0060 un dzīvojamās mājas. 

36. Piešķirt apbūvei paredzētai 
zemes vienībai „Aisbergs”, Brantu pa-
gastā, kadastra apzīmējums 9448 003 
0133, un uz tās jaunuzceltai garāžai un 
saimniecības ēkai adresi „Aisbergs”, 
Brantu pagasts, Smiltenes novads.

37. Piešķirt dzīvojamai mājai 
Smiltenes pagastā ar kadastra apzī-
mējumu 9480 003 0171 001 adresi – 
„Dzelzbetona poligons”, Brutuļi, Smil-
tenes pagasts, Smiltenes novads.

38. Atcelt Smiltenes novada do-
mes 2013. gada 30. oktobra lēmuma 
Nr. 18,31.§.5.8. „Par nekustamā īpa-
šuma Launkalnes pagasta „Voldemā-
ri” sadalīšanu” 1. punktu – „Zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 9470 
014 0113 3,7 ha platībā mainīt nosau-
kumu no „Voldemāri” uz „Urbīši”, 
Launkalnes pagasts”.

39. Mainīt pielikumā minētajiem 
adresācijas objektiem adreses 

40. Izsniegt nekustamā īpašuma 
„Valsts mežs 947000300405” (ze-
mes vienības kadastra apzīmējums 
94700040089), Launkalnes pagastā, 
Smiltenes novadā apsaimniekotājam 
– a/s „Latvijas Valsts meži”, vienotās 
reģistrācijas numurs 40003466281, 
bieži sastopamo derīgo izrakteņu ie-
guves atļauju Nr. 113 smilts ieguvei 
smilts atradnē „Pekas”.

41. Atļaut no Grundzāles pagasta 
nekustamā īpašuma „Rozītes 1”, ka-
dastra numurs 9458 008 0058, atdalīt 
zemes vienību ar kadastra apzīmēju-
mu 9458 008 0059, 4,5 ha platībā un 
mainīt nosaukumu no „Rozītes 1” uz 
„Meža Rozītes”, Grundzāles pagasts.

42. Atļaut no Smiltenes pagasta 
nekustamā īpašuma „Jaunkaukari”, 
kadastra numurs 9480 002 0094, atda-
līt zemes vienību ar kadastra apzīmē-
jumu 9480 001 0036 7,8 ha platībā un 
mainīt nosaukumu no „Jaunkaukari” 
uz „Saulkalni”, Smiltenes pagasts.

43. Atļaut no Bilskas pagasta ne-
kustamā īpašuma „Zandi”, kadastra 
numurs 9444 001 0039, atdalīt zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 9444 
001 0040 4,3 ha platībā un mainīt no-
saukumu no „Zandi” uz „Meža Zan-
di”, Bilskas pagasts.

44. Mainīt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi Bilskas pagasta ne-
kustamā īpašuma „Noras” zemes vie-
nībai ar kadastra apzīmējumu 9444 
003 0157 13,0 ha platībā no zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība 
lauksaimniecība (kods 0101), uz zemi, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir mežsaimniecība (kods 0201).

45. Mainīt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi Smiltenes pilsētas 
nekustamā īpašuma Limbažu iela 8, 
kadastra apzīmējums 9415 007 0706, 
daļai 850 m2 platībā no dabas pamat-
nes, parki, zaļās zonas un citas rek-

reācijas nozīmes objektu teritorijas, ja 
tajās atļautā saimnieciskā darbība nav 
pieskaitāma pie kāda cita klasifi kācijā 
norādīta lietošanas mērķa (kods 0501) 
uz Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu 
apbūve (kods 1001). 

46. Pārtraukt 2011. gada 1. sep-
tembra zemes nomas līgumu Nr. 7 par 
nekustamo īpašumu Bilskas pagasta, 
„Lobērģi”, kadastra apzīmējums 9444 
003 0197 1,2 ha platībā ar E.S.

47. Iznomāt D.Ķ. nekustamo īpa-
šumu „Ilgas - 103”, kadastra numurs 
9480 005 0353 0,06 ha platībā, bez 
apbūves tiesībām.

48. Pārtraukt zemes nomas līgu-
mu ar A.K. par Launkalnes pagasta 
zemes vienību „Pašvaldības zemes 
gabals Nr. 1” ar kadastra apzīmējumu 
9470 005 0041 0,3 ha platībā.

49. Nepārslēgt lauku apvidus 
zemes nomas līgumu par nekusta-
mo īpašumu Bilskas pagasta, „Kal-
niņi”, kadastra numurs 9444 006 
0089 ar G.B.

50. Iznomāt R.B. zemes vienību 
Cērtenes iela 1A, Smiltenē, kadastra 
apzīmējums 9415 006 0704, 1653 m2 
platībā.

51. Pagarināt zemes nomas līgu-
mu ar  Dzintru Ozolu par  zemes vie-
nības daļu no īpašuma „Centra katlu 
māja”, Palsmanē, Palsmanes pagastā, 
kadastra numurs 9474 004 0354, 0,05 
ha platībā.

52. Iznomāt akciju sabiedrībai 
„Smiltenes Piens”, reģistrācijas nu-
murs 43903002031, zemes gabala 
daļu „Madaras 1”, Blomes pagastā, 
kadastra numurs 9446 006 0389 1500 
m2 platībā.

53. Pagarināt 2012. gada 8. au-
gustā noslēgtā neapdzīvojamo telpu 
nomas līguma termiņu līdz 2019. gada 
31. decembrim.

54. Dzēst nekustamā īpašuma no-
dokļa parādu par kopējo summu EUR 
1812,40 (viens tūkstotis astoņi simti 
divpadsmit euro 40 centi), un izslēgt 
no debitoru saraksta SIA „SINE”, reģ. 
Nr. 44103014804.

55. Dzēst nekustamā īpašuma no-
dokļa parādu par kopējo summu EUR 
40,96 (četrdesmit euro 96 centi), t.sk. 
pamatparāds EUR 20,46 un kavējuma 
nauda EUR 20,50, un izslēgt no debi-
toru saraksta lēmuma pielikumā minē-
tās personas.

56. Apstiprināt zemes ierīcības 
projektu „Voldemāri”, Launkalnes 
pagasts, Smiltenes novads, zemes vie-
nības kadastra apzīmējums 9470 014 
0112. Zemes vienībai (projektā apzī-
mēta ar Nr. 1), kas projektēta 19,6868 
ha platībā, piešķirt nosaukumu „Mār-
kalni”, Launkalnes pagasts, Smilte-
nes novads. Zemes vienībai 19,6868 
ha platībā noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi: 0101 – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība. Zemes vienībai 
(projektā apzīmēta ar Nr. 2), kas pro-
jektēta 24,6801 ha platībā, saglabāt 
nosaukumu „Voldemāri”, Launkalnes 
pagasts, Smiltenes novads. Zemes 
vienībai 24,6801 ha platībā noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 
0101 – zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

57. Komandēt domes priekšsēdē-
tāju Aināru Mežuli un domes priekš-
sēdētāja vietnieku Gintu Kukaini pār-
stāvēt Smiltenes novada pašvaldību 
sadarbības apmaiņas vizītē uz Veneto 
reģionu, lai pārrunātu turpmākās sa-

darbības iespējas, laikā no š.g. 25. ok-
tobra līdz 2 .novembrim.

58. Izmantot pirmpirkuma tiesības 
uz I.B. piederošo nekustamo īpašumu 
(ierakstīts Smiltenes pilsētas zemes-
grāmatas nodalījumā 100000185960), 
kas atrodas Cērtenes ielā 6, Smiltenē, 
Smiltenes novadā, un sastāv no viena 
zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 
9415 006 0133, 1201 m2 kopplatī-
bā un uz tā esošas dzīvojamās mājas 
(kadastra apzīmējums 9415 006 0133 
001), par pirkuma līgumā norādīto ne-
kustamā īpašuma atsavināšanas cenu 
1000,00 euro (viens tūkstotis euro). 

2014. gada 3. novembrī notika 
ārkārtas domes sēdes, kurās tika 
pieņemti sekojoši lēmumi:

1. Atbrīvot no amata domes 
priekšsēdētāju Aināru Mežuli.

2. Ievēlēt deputātu Gintu Kukaini 
par Smiltenes novada domes priekšsē-
dētāju, apstiprinot paraksta tiesības.

3. Ievēlēt deputātu Ivaru Ādam-
soonu par Smiltenes novada domes 
priekšsēdētāja vietnieku.

2014. gada 7. novembrī notika 
ārkārtas domes sēde, kurā tika pie-
ņemti 9 lēmumi, tai skaitā:

1. Atbrīvot Valdu Cirīti no Smil-
tenes Centra vidusskolas direktores 
pienākumu izpildītājas amata.

2. Iecelt Smiltenes Centra vidus-
skolas direktores amatā Ilzi Verginu.

3. Pārtraukt V.R. zemes lietoša-
nas tiesības uz pastāvīgā lietošanā 
piešķirto zemi Jasmīnu iela 6, Blomes 
pagastā, Smiltenes novadā, kadastra 
apzīmējums 9446 001 0051, 1,2 ha 
platībā.

4. Pārtraukt G.M. zemes lieto-
šanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā 
piešķirto zemi „Brīvnieki 1”, Blomes 
pagastā, Smiltenes novadā, kadastra 
apzīmējums 9446 006 0241 0,5 ha, 
9446 001 0207 2.2 ha, 9446 006 0242 
0,8 ha un 9446 006 0271 0,54 ha pla-
tībā.

5. Pārtraukt I.G. zemes lietošanas 
tiesības uz pastāvīgā lietošanā pie-
šķirto zemi „Kalnabrinģini”, Blomes 
pagastā, Smiltenes novadā, kadastra 
apzīmējums 9446 003 0081, 2,71 ha 
platībā.

6. Pārtraukt I.S. zemes lietošanas 
tiesības uz pastāvīgā lietošanā pie-
šķirto zemi „Kalna Brīkūži”, Brantu 
pagastā, Smiltenes novadā, kadastra 
apzīmējums 9448 002 0058, 3,8 ha 
platībā.

7. Pārtraukt A.B.L. zemes lieto-
šanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā 
piešķirto zemi „Lejas Brālīši”, Laun-
kalnes pagastā, Smiltenes novadā, ka-
dastra apzīmējums 9470 010 0115, 2,4 
ha; 9470 010 0116 6,6 ha; 9470 010 
0117 6,8 ha platībā.

8. Pārtraukt R.C. zemes lietoša-
nas tiesības uz pastāvīgā lietošanā pie-
šķirto zemi „Pļavmalas”, Launkalnes 
pagastā, Smiltenes novadā, kadastra 
apzīmējums 9470 014 0115, 0,3 ha 
platībā.

9. Pārtraukt A.B. zemes lietošanas 
tiesības uz ½ domājamo daļu pastāvī-
gā lietošanā piešķirto zemi „Silnieki”, 
Bilskas pagastā, Smiltenes novadā, 
kadastra apzīmējums 9444 003 0215, 
zemes kopējā platība 0,74 ha.

Dina Kaupe,
 Kancelejas nodaļas vadītāja 
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APSTIPRINĀTI ar Smiltenes novada domes  24.10.2014. lēmumu (protokols Nr.16, 2.§.)

Saistošie noteikumi Nr. 11/14
„Grozījumi Smiltenes novada domes 2014. gada 

24. janvāra saistošajos noteikumos „Par Smiltenes 
novada pašvaldības 2014. gada pamatbudžetu””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, 46. pantu un likuma 
„Par pašvaldību budžetiem” 6. un 7. pantu

1. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžetu 2014. gadam ie-
ņēmumos 11 816 531 euro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu. 

2. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžetu 2014. gadam iz-
devumos 12 762 366 euro apmērā saskaņā ar 2. pielikumu.

3. Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 1 740 644 euro. 
4. Aizņēmums no Valsts kases 480 658 euro.
5. Aizdevuma pamatsummas atmaksa 595 971 euro.
6. Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā 365 929 euro.
7. Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās 313 567 euro.
8. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām” noteiktajā 

kārtībā.

IEŅĒMUMI KOPĀ EUR 11 816 531
tajā skaitā:

Klasifi kācijas
kods Nosaukums EUR

NODOKĻU IEŅĒMUMI 6 677 994
1.01110.00 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 6 034 685
1.04110.00 Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 406 744
1.04120.00 Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 124 949
1.04130.00 Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 57 279
1.05410.00 Azartspēļu nodoklis 54 337

NENODOKĻU IEŅĒMUMI 134 549
1.08000.00 Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 32 669
1.09000.00 Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas 

nodevas
28 626

1.10000.00 Naudas sodi un sankcijas 25 171
1.12000.00 Pārējie nenodokļu ieņēmumi 2 351
1.13000.00 Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma 

iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu 
pamatparāda kapitalizācijas

45 732

TRANSFERTU IEŅĒMUMI 4 649 916
1.18000.00 Valsts budžeta transferti 4 535 900
1.19000.00 Pašvaldību budžetu transferti 114 016
1.21000.00 BUDŽETA IESTĀŽU IEŅĒMUMI 354 072

Pielikums Nr. 1. Smiltenes novada domes 24.10.2014. Saistošajiem noteikumiem Nr. 11/14

1. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības 
2014. gada pamatbudžetu ieņēmumos 
11 816 531 euro apmērā

APSTIPRINĀTI ar Smiltenes novada domes 24.10.2014. lēmumu (protokols Nr.16, 4.§.)

Saistošie noteikumi Nr. 12/14 „Grozījumi Smiltenes 
novada domes saistošajos noteikumos Nr. 9/09 

„Par Smiltenes novada teritorijas plānojumiem”” 
Izdoti pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25. pantu 

1. Grozīt Smiltenes novada domes 2009. gada 30. septembra saistošos no-
teikumus Nr. 9/09 „Par Smiltenes novada teritorijas plānojumiem”, ar jauniem 
1.41, 1.52 punktiem šādā redakcijā:

„…. 1.41 Grundzāles pagasta teritorijas plānojuma 2008. – 2020. gadam 
grozījumi (pielikumā);

1.5.2 Launkalnes pagasta teritorijas plānojuma 2006. – 2018. gadam grozī-
jumi (pielikumā). ….”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma publicē-
šanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. 

A. Mežulis, Smiltenes novada domes priekšsēdētājs

„Smiltenes novada dome 2014. 
gada 20. novembrī plkst. 14:00, 
Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes 
novadā, rīko pašvaldības nekustamā 
īpašuma – dzīvokļa īpašuma Nr. 5, 
kas atrodas „Bērzaine”, Smiltenes 
pagastā, Smiltenes novadā, kadastra 
numurs 9480 900 0005, mutisku iz-
soli ar augšupejošu soli.

Atsavināmais nekustamais īpa-
šums 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 9480 005 0085) 
ar kopējo platību 0.9209 ha.

Izsoles objekta nosacītā cena 
un izsoles sākumcena noteikta 
2160,00 euro (divi tūkstoši viens 
simts sešdesmit euro). Maksājumi 
par objektu veicami 100% euro sa-
skaņā ar izsoles noteikumos noteik-
to kārtību.

Nekustamais īpašums tiek pār-
dots uz nomaksu, samaksu veicot 3 
(trīs) gadu laikā no pirkuma līguma 
noslēgšanas brīža.

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) 
ar maksājuma mērķi „Reģistrāci-
jas maksa dzīvokļa „Bērzaine”-5, 
Smiltenes pagastā izsolei”; 

nodrošinājums 10% apmērā - 
no izsolāmā objekta nosacītās ce-
nas – 216,00 euro (divi simti seš-
padsmit euro) ar maksājuma mērķi 
„Nodrošinājuma maksa dzīvokļa 
„Bērzaine”-5, Smiltenes pagastā 
izsolei”.

Pirmpirkuma tiesības uz atsa-
vināmo nekustamo īpašumu nav.  

Iepazīšanās ar izsoles noteiku-
miem www.smiltene.lv un Smiltenes 
novada domē, Dārza ielā 3, Smilte-
nē, 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 Brantu un Smiltenes 
pagastu pārvaldes vadītāju pa tālr. 
64772645 vai mob. tālr. 26164671.

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 
19. novembrim plkst.16.00.”

 *
„Smiltenes novada dome 2014. 

gada 20. novembrī plkst. 11:00, 
Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes 
novadā, rīko pašvaldības nekustamā 
īpašuma – dzīvokļa īpašuma Nr. 1, 
kas atrodas „Kalnamuiža 30”, Kal-
namuižā, Smiltenes pagastā, Smilte-
nes novadā, kadastra numurs 9480 
900 0125, mutisku izsoli ar augšup-
ejošu soli.

Atsavināmais nekustamais īpa-
šums sastāv no atsevišķa vienas 
istabas dzīvokļa ar kopējo platību 

30,8 m2, kopīpašuma 308/1736 do-
mājamās daļas no būves (kadastra 
apzīmējums 9480 006 0201 001) un 
308/1736 domājamās daļas no kop-
īpašumam piesaistītā zemes gabala 
(kadastra apzīmējums 9480 006 
0201) ar kopējo platību 0,0884 ha.

Izsoles objekta nosacītā cena un 
izsoles sākumcena noteikta 3500,00 
euro (trīs tūkstoši pieci simti euro 
un 00 centi). 

Maksājumi par objektu veicami 
100% euro. Nosolītājam sava pie-
dāvātā augstākā summa, atrēķinot 
iemaksāto nodrošinājuma naudu, 
jāsamaksā ne vēlāk kā divu nedēļu 
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) 
ar maksājuma mērķi „Reģistrācijas 
maksa dzīvokļa „Kalnamuiža 30” - 
1, Kalnamuižā, Smiltenes pagastā, 
izsolei”; 

nodrošinājums 10% apmērā - 
no izsolāmā objekta nosacītās cenas 
– 350,00 euro (trīs simti piecdesmit 
euro un 00 centi) ar maksājuma mēr-
ķi „Nodrošinājuma maksa dzīvokļa 
„Kalnamuiža 30” - 1, Kalnamuižā, 
Smiltenes pagastā, izsolei”.

Pirmpirkuma tiesības uz atsa-
vināmo nekustamo īpašumu nav.  

Iepazīšanās ar izsoles notei-
kumiem 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 Brantu un Smiltenes 
pagastu pārvaldes vadītāju pa tālr. 
64772645 vai mob.tālr. 26164671.

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 
19. novembrim plkst. 16.00.”

*
„Smiltenes novada dome 2014. 

gada 20.novembrī plkst. 10:00, 
Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes 
novadā, rīko pašvaldības nekusta-
mā īpašuma – „Purenes”, Bilskas 
pagastā, Smiltenes novadā, kadas-
tra numurs 9444 010 0267, mutisku 
izsoli ar augšupejošu soli.

Atsavināmais Nekustamais 
īpašums sastāv no vienas zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 
9444 010 0267 1,097 ha platībā.

Izsoles objekta nosacītā cena 
un izsoles sākumcena noteikta 
1700,00 euro (viens tūkstotis sep-
tiņi simti euro un 00 centi). 

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

Personām, kuras vēlas piedalī-
ties izsolē, līdz reģistrācijai dalībai 

Pielikums Nr. 2. Smiltenes novada domes 24.10.2014. Saistošajiem noteikumiem Nr. 11/14

2. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības 
2014. gada pamatbudžetu izdevumos 
12 762 366 euro apmērā

IZDEVUMI  KOPĀ  EUR 12 762 366
tajā skaitā:

Funkciju
klasif. kods Izdevumi EUR

2.01.000.00 VISPĀRĒJIE VALDĪBAS DIENESTI 1 412 061
2.03.000.00 SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA 151 521
2.04.000.00 EKONOMISKĀ DARBĪBA 400 243
2.05.000.00 VIDES AIZSARDZĪBA 543 056
2.06.000.00 TERITORIJU UN MĀJOKĻU APSAIMNIEKOŠANA 1 209 915
2.07.000.00 VESELĪBA 74 926
2.08.000.00 ATPŪTA, KULTŪRA UN RELIĢIJA 1 839 815
2.09.000.00 IZGLĪTĪBA 6 275 904
2.10.000.00 SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA 854 925
3. Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 1 740 644
4. Aizņēmums no Valsts kases 480 658
5. Aizdevuma pamatsummas atmaksa 595 971
6. Līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā 365 929
7. Naudas līdzekļu atlikums perioda beigās 313 567

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

izsoles reģistrācijas maksa - 
25,00 euro (divdesmit pieci euro) 
ar maksājuma mērķi „Reģistrācijas 
maksa nekustamā īpašuma „Pure-
nes”, Bilskas pagastā izsolei”; 

nodrošinājums 10% apmērā - 
no izsolāmā objekta nosacītās cenas 
– 170,00 euro (viens simts septiņ-
desmit euro un 00 centi) ar maksā-
juma mērķi „Nodrošinājuma mak-
sa nekustamā īpašuma „Purenes”, 
Bilskas pagastā izsolei”.

Pirmpirkuma tiesības uz atsavi-
nāmo nekustamo īpašumu nav.  

Iepazīšanās ar izsoles noteiku-
miem www.smiltene.lv un Smiltenes 
novada domē, Dārza ielā 3, Smilte-
nē, 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 
19. novembrim plkst.16.00.”

*
Smiltenes novada dome 2014. 

gada 27. novembrī plkst. 10:00, 
Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes 
novadā, rīko nomas tiesību mutis-
ku izsoli ar augšupejošu soli paš-
valdības nekustamajam īpašumam, 
kas sastāv no neapbūvēta zemes 
gabala daļas 1360 m2 platībā ar 
adresi Valkas iela 2A, Smiltene, 
Smiltenes novads, kadastra nu-
murs 9415 001 0942.

Zemes gabals tiek iznomāts ar 
apbūves tiesībām uz 12 gadiem.

Izsoles sākumcena noteikta 
100,00 euro gadā (bez pievienotās 
vērtības nodokļa). 

Iznomājamā zemes gabala iz-
mantošanas mērķis – publiskas, 
atsevišķi nodalītas atklātas auto-
stāvvietas izbūve.

Nomniekam ir jāizpilda seko-
jošs nosacījums – ne vēlāk kā divu 
gadu laikā pēc nomas līguma no-
slēgšanas un ierakstīšanas zemes-
grāmatā atbilstoši normatīvajiem 
aktiem uz iznomātā zemes gabala 
jāizbūvē publiska autostāvvieta at-
bilstoši pašvaldības būvvaldē ak-
ceptētam tehniskajam projektam.

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

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 26. novembrim plkst. 16:00 
(ieskaitot).”
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Pašvaldībā

Oktobra beigās Smiltenes nova-
da delegācija devās pieredzes apmai-
ņas vizītē uz Veneto reģionu Itālijā, 
lai turpinātu jau veiksmīgi iesākto 
sadarbību un rastu jaunas iespējas 
kultūras, sporta, tūrisma un arī uzņē-
mējdarbības jomā. Vizīte ilga no 28. 
oktobra līdz 1. novembrim.

Vizītes ietvaros bija ofi ciāla pie-
ņemšana Veneto reģiona pašvaldībā, 
tikšanās ar Latvijas goda konsulu 
Veneto, Veneto reģiona pārstāvjiem, 
kuri strādā starptautisko attiecību, 
kultūras, tūrisma un sporta jomā, 
kā arī ar citiem reģiona pārstāvjiem 
un vietējiem uzņēmējiem. Tikšanās 
laikā tika diskutēts par jomām, kas 
svarīgas arī Smiltenes novadā, lai 
pilnveidotu un attīstītu novada iedzī-
votājiem labvēlīgu vidi un uzlabotu 
sadarbību ar vietējiem uzņēmējiem, 
kā arī palīdzētu veidot starptautisko 
sadarbību. Veneto reģions ir ieinte-
resēts tālākai sadarbībai ar Smiltenes 
novadu un novada uzņēmējiem.

Kaspars Markss SEB bankas 
Vidzemes reģiona vadītājs un Smil-
tenes novada deputāts: „Pieredzes 
apmaiņas braucieni ir būtiski, lai 
saprastu, kā varam veidot un attīstīt 
sadarbību ar konkrētu valsti un kas 
ir tās lietas, ko varam saņemt. Šo-
brīd ir veiksmīga sadarbība ar Fran-
ciju, Vāciju un tāpat arī jāstrādā, lai 
būtu ar Itāliju. Tā ir sadraudzība un 
abpusēja sadarbība, kas dod iespēju 
novada bērniem doties turp un pabūt 
citā vidē, apgūt ko jaunu un papla-
šināt redzesloku. Arī novads iegūst 
no sadraudzības pilsētu delegāciju 
vizītēm pie mums. Un nenoliedzami 
iegūtie kontakti ir būtiski arī novada 
uzņēmējdarbībai, jo vizītes laikā Ve-
neto reģionā delegācija tikās ar paš-
valdības pārstāvjiem un lieliem uz-

ņēmējiem, kuriem ir interese tālākai 
sadarbībai. Pēc vizītēm seko bērnu 
braucieni uz konkrēto valsti, sporta 
vai kultūras jomā, un neredzu ie-
meslu, kāpēc novada bērniem nedot 
šādu iespēju. Novada sportisti bija 
Itālijā uz treniņa nometni, kur tika 
uzņemti un nodrošināts viss nepie-
ciešamais. Uzskatu, ka starptautisko 
attiecību veidošanai tikai pieredzes 
apmaiņas braucienos ir iespējams 
iegūt jaunus kontaktus un runāt par 
konkrētu sadarbību un jo īpaši, ja ru-
nājam par bērniem”.

Veneto reģiona pārstāvji atzina, 
ka Smiltenes novadā ir dažādas ie-
spējas interešu izglītībai, un novads 
var lepoties ar sportistiem un ama-
tiermākslas kolektīviem, kuri aktīvi 
piedalās novada pasākumos, popu-
larizējot novadu. Jāatzīmē, ka arī 
amatniecībai un mājražošanai ir bū-
tiska loma novada attīstībai un tra-

dīciju saglabāšanai. Veneto pārstāvji 
atzīst, ka Smiltenes novada svētku 
un sporta pasākumu apmeklējums 
būtu lieliska iespēja izbaudītu kultū-
ru un tradīcijas.

Smiltenes novada Tūrisma un 
informācijas centra vadītāja Sanda 
Veismane: „Veneto reģiona pārstāv-
jiem prezentējām, ka novadā kultūra, 
sports un tūrisms tiek skatīts kā vie-
nots veselums, veidojot brīvā laika 
atpūtas iespējas dažādām gaumēm, 
apvienojot gan aktīvo atpūtu, gan 
arī kultūras un tradīciju izzināšanu. 
Veneto pārstāvjiem radās interese 
par latviešu kultūru un tradīcijām, 
un notikušajās diskusijās iezīmējās 
konkrēti virzieni par turpmākās sa-
darbības iespējām”.

Smiltenes novada domes Sporta 
pārvaldes vadītājs Guntars Markss: 
„Vizītes laikā notika arī tikšanās ar 
tūrisma, kultūras un sporta nozares 

Izmaiņas 
Saimnieciskās 

darbības 
nodaļā

No 10. novembra Saimnie-
ciskās darbības nodaļu vadīs Ilze 
Sausā. Uz šo amatu jaunā kandidā-
te tika izraudzīta no iepriekš rīkotā 
konkursa Saimnieciskās darbības 
nodaļas vadītāja vakancei, kur tika 
iesniegti vairāki pieteikumi. 

Ilze Sausā 2011. gada rīkotajā 
konkursā tika otrajā kārtā, un bija 
viena no labākajām pretendentēm, 
tāpēc tika uzrunāta un piedāvāts 
vakantais amats. I. Sausā ieguvu-
si bakalaura grādu būvniecībā un 
inženiera kvalifi kācija, un savā 
profesijā darbojas jau vairāk kā 10 
gadus.

Turpmāk Smiltenes pilsētas 
iedzīvotāji ar jautājumiem un ie-
teikumiem var vērsties pie jaunās 
Saimnieciskās darbības noda-
ļas vadītājas Ilzes Sausās pa tel. 
29225765 vai e-pastu: ilze.sausa@
smiltene.lv.

Arita Smalkā-Boriseviča,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Par Smiltenes novada domes 
priekšsēdētāju ievēlēts Gints Kukainis
3. novembrī Smiltenes novada 

domē notika ārkārtas domes sēde, 
lai vēlētu jaunu domes priekšsē-
dētāju un priekšsēdētāja vietnieku. 
Līdzšinējais Smiltenes novada do-
mes priekšsēdētājs Ainārs Mežu-
lis ievēlēts 12. Saeimā, līdz ar to 
pārtrauc darbu Smiltenes novada 
domē. 

Smiltenes novada domes depu-
tāti ārkārtas sēdē lēma, ka turpmāk 
Smiltenes novada domes priekš-
sēdētāja amata pienākumus pildīs 
Gints Kukainis. Savukārt par Smil-
tenes novada domes priekšsēdētāja 
vietnieku ievēlēts deputāts Ivars 
Ādamsons un par Smiltenes nova-
da domes deputātu kļūst Kaspars 
Putrālis.

Smiltenes novada domes 
priekšsēdētājs Gints Kukainis: 
„Paldies Smiltenes novada iedzī-
votājiem, kuri balsoja par Nacionā-
lās apvienības sarakstu pašvaldību 
vēlēšanās un Smiltenes novada 
deputātiem par izteikto uzticību, 
apstiprinot mani par Smiltenes no-

vada domes priekšsēdētāju. Tas ir 
liels izaicinājums, esot jaunākajam 
Smiltenes novada deputātam kopš 
tā izveidošanas. Man ir gandarī-
jums, ka zināšanas, ko esmu ieguvis 
augstskolā kā reģionālās attīstības 
speciālists, varu pielietot strādājot 
savā dzimtajā novadā. Esmu pārlie-
cināts, ka Smiltenes novadam, pie-

ņemot pārdomātus un racionālus lē-
mumus, ir liels attīstības potenciāls. 
Vērtējot mūsu novadu nacionālā 
mērogā, mēs esam pašpietiekami, 
mūsu iedzīvotāji ir prasīgi, līdz ar 
to pašvaldībai jābūt aktīvai, atbildī-
gai, radošai un pretimnākošai Vadot 
Smiltenes novadu vēlos balstīties 
uz vērtībām, kas man ir nozīmīgas 

– atklātība, godīgums un taisnīga 
lēmumu pieņemšana. Mūsu novadā 
kopš tā izveidošanas ir daudz pa-
veikts, svarīgi ir turpināt iesāktos 
darbus atbilstoši Smiltenes novada 
attīstības programmai, kas paredz 
infrastruktūras, izglītības, sociālās, 
kultūras, sporta un tūrisma attīstību. 
Vēlos attīstīt sadarbību ar kaimiņu 
novadiem, meklēt iespējas pašiem 
un kopā ar kaimiņiem īstenot ES 
struktūrfondu apguvi. Jāatzīst, ka ir 
jautājumi, kas ir iestrēguši vairākus 
gadus un kuru risinājumus gaida 
mūsu iedzīvotāji. Es vēlos tos atri-
sināt un virzīt, lai iegūtu novadam 
labvēlīgu rezultātu. Strādājot vie-
notā komandā ar skaidri izvirzītiem 
sasniedzamajiem mērķiem, es ticu, 
ka mēs varam būt vieta, kur augt. 
Sveicu Smiltenes novada iedzīvo-
tājus Valsts svētkos un aicinu ap-
meklēt novadā rīkotos svētku pasā-
kumus”.

Arita Smalkā-Boriseviča,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Smiltenes novada sadarbības iespējas ar 
Veneto reģionu Itālijā

vadītājiem, kuras laikā abas puses 
prezentēja esošo situāciju savā no-
zarē gan vietējā, gan nacionālā mē-
rogā. Ja runājam par sportu – ieguvu 
informāciju par sporta infrastruk-
tūras attīstību, sporta sistēmu, arī 
sportistu atbalsta sistēmu reģionā un 
Itālijā. Saņēmām piedāvājumu pie-
dalīties speciālajā Olimpiādē, kas 
ietver kompleksu sacensību sistēmu, 
kurā iesaistīti dažādu valstu pārstāv-
ji, arī Veneto reģions. Olimpiādes 
norises vietas katru gadu mainās, arī 
izvēlētie sporta veidi tiek noteikti 
atkarībā no katras rīkotājorganizā-
cijas specifi kas, piemēram, Veneto 
reģionam tie vairāk ir ūdens sporta 
veidi: peldēšana, burāšana, airēša-
na. Iepazīstinājām itāļus ar sporta 
darba organizāciju Smiltenes no-
vadā, pilsētas BJSS un sporta klu-
bu darbību. Aicinājām partnerus 
izplatīt informāciju par mūsu no-
vadā piekoptajiem sporta veidiem, 
nolūkā veidot turpmāku sadarbību. 
Konkrētāka interese par iespējām 
sadarboties basketbolā izskanēja 
sarunās ar Veneto reģiona Tirdznie-
cības un rūpniecības kameras vadī-
tāju. Vienlaicīgi man, kā deputātam 
bija ļoti interesanti gan teorētiski, 
gan arī praktiski iepazīties ar Vene-
to pašvaldības un reģiona uzņēmē-
ju darbību u.t.t.

Delegācija tikās arī ar goda 
konsulu, kurš ir ieinteresēts sa-
darbībai ar kokapstrādes uzņēmu-
miem. 

Tuvākajā laikā ir plānota goda 
konsula vizīte Latvijā, un tās ietva-
ros Smiltenes novada dome rīkos 
tikšanos ar Smiltenes kokapstrādes 
uzņēmumiem, lai pārrunātu sadar-
bības iespējas.

Smiltenes novada domes 

priekšsēdētājs Gints Kukainis: 
„Svarīgākais ir veidot sadarbību 
un saprast, ko novads var iegūt no 
konkrētās sadarbības valsts. Šo-
brīd būtiski ir iegūtajiem uzņēmē-
ju kontaktiem rast iespēju realizēt 
sadarbību. Pirmkārt, tā būs Goda 
konsula vizīte Latvijā un tikšanās 
ar novada uzņēmējiem, lai sanāktu 
kopā un pārrunātu konkrētas sadar-
bības iespējas”.

Vizītes laikā notika arī tikšanās 
ar Veneto reģiona uzņēmējiem un 
piena pārstrādes pārstāvjiem, kuras 
laikā tika prezentēti Smiltenes no-
vada uzņēmumi un diskutēts par sa-
darbību un attīstības iespējām. Ve-
neto reģiona pārstāvjiem ir interese 
par sadarbības iespējām ar novada 
uzņēmumiem. 

A/S „Smiltenes piens” pār-
došanas vadītājs Egils Mūrnieks: 
„Itāļiem ir svarīgs personiskais 
kontakts un, ja Smiltenes novada 
domes pārstāvjiem ir iespēja tikties 
ar potenciālajiem sadarbības partne-
riem, prezentēt novadu un vietējos 
uzņēmumus, tad tas noteikti ir jā-
dara. Es arī būtu braucis šajā vizītē, 
ja tobrīd neatrastos Parīzē lielākajā 
pārtikas izstādē SIAL2014. Nova-
da pārstāvji dodas ofi ciālā vizītē, 
meklē iespējas, kā attīstīt novadu, 
veidot sadarbības iespējas arī uz-
ņēmējiem un tas ir tikai apsveicami 
un pat ļoti būtiski. Jautājums – vai 
uzņēmēji izmanto dotās iespējas. 
Lai realizētu iesākto sadarbību, plā-
noju tuvākajā laikā doties uz Itāliju 
un vēlreiz tiktos ar Veneto reģiona 
pārstāvjiem, ar kuriem tikās novada 
pārstāvji”.

Arita Smalkā-Boriseviča,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Smiltenes novada dome EIROPAS SAVIENĪBA

Projektu „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Smiltenes novada Smiltenes pilsētas 
izgāztuves „Drandu ielā 24” Nr. 94155/3371/PPV rekultivācija” līdzfi nansē Eiropas Savienība.

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

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. 
Ieguldījums Tavā nākotnē!

Bijušajā pilsētas izgāztuvē 
„Drandu ielā 24” norit rekultivācijas 

būvdarbi
2014. gada 21. jūlijā Smilte-

nes novada dome noslēdza līgumu 
ar SIA „Ceļinieks 2010” par būv-
darbu izpildi projekta „Normatīvo 
aktu prasībām neatbilstošās Smil-
tenes novada Smiltenes pilsētas 
izgāztuves „Drandu ielā 24” Nr. 
94155/3371/PPV rekultivācija” 
realizācijā. Projekta ietvaros pa-
redzēts veikt atkritumu izgāztuves 
rekultivāciju 1,57 ha, kā arī sakopt 
izgāztuvei piekļauto teritoriju 2,06 
ha platībā.

Līdz šim objektā paveikti 25% 
no plānotajiem darbu apjomiem – 
veikta krūmu un koku ciršana iz-
gāztuves degradētajā platībā un pa 
izgāztuves perimetru, zaru un koku 
savākšana un likvidēšana; daļēji 
veikta pārvietojamo atkritumu un 
nogāžu zonās izkliedēto atkritumu 
rakšana un pārvietošana atkritumu 
kaudzē. Uzsākta atkritumu līdzi-
nāšana, sānu nogāžu veidošana un 
blīvēšana. Kopumā darbus pare-
dzēts pabeigt 2015. gada aprīlī.

Smiltenes novada Dzimtsaraks-
tu nodaļā oktobra mēnesī reģistrēti 8 
jaundzimušie – Toms – Bilskas pa-
gasts, Aleksandrs – Brantu pagasts, 
Karīna – Launkalnes pagasts, Ieva, 
Endijs Marks, Markuss, Pauls, Pau-
la – Smiltenes pilsēta.

Oktobra mēnesī nodaļā reģis-
trēti 7 miršanas gadījumi.  Miršanas 

Smiltenes novada dome 
24.10.2014. sēdē pieņēma lēmumu 
Nr. 16, 4.§ Par saistošo noteikumu 
Nr. 12/14 „Grozījumi Smiltenes 
novada domes saistošajos noteiku-
mos Nr. 9/09 „Par Smiltenes nova-
da teritorijas plānojumiem” projek-
ta apstiprināšanu".

Ar Smiltenes novada pašval-
dības saistošiem noteikumiem 
Nr. 12/14 apstiprināti Grundzā-
les pagasta teritorijas plānojuma 
2008. – 2020. gadam grozījumu 
un Launkalnes pagasta teritorijas 
plānojuma 2006. – 2018. gadam 

Projekta mērķis ir normatīvo 
aktu prasībām neatbilstošas atkritu-
mu izgāztuves rekultivācija, izgāz-
tuves negatīvās ietekmes uz vidi 
novēršana un monitoringa sistēmas 
nodrošināšana izgāztuvē. Realizējot 
projektu, tiks maksimāli novērsta 
atkritumu negatīvā ietekme uz vidi 
un cilvēka veselību un nodrošināta 
ar atkritumiem piesārņotās teritori-
jas iekļaušanās apkārtējā ainavā. 

Projekta realizācija kļuva ie-
spējama piesaistot Eiropas Savienī-
bas Kohēzijas fonda līdzfi nansēju-
mu 3.5.1.2.1. apakšaktivitātē „Nor-

matīvo aktu prasībām neatbilstošo 
izgāztuvju rekultivācija”. 

Projekta kopējās plāno-
tās izmaksas ir EUR 304226,29 
(LVL 213811,45), 85% jeb EUR 
258592,34 (LVL 181739,73) no 
projekta fi nansē Eiropas Savienības 
Kohēzijas fonds un 15% jeb EUR 
45633,95 (LVL 32071,72) ir paš-
valdības līdzfi nansējums.

Projektu plānots īstenot līdz 
2015. gada jūnijam.

Lita Kalniņa,
Attīstības un plānošanas 

nodaļas projektu vadītāja

Paziņojums par Grundzāles un 
Launkalnes pagastu teritorijas 
plānojuma grozījumu saistošo 

noteikumu apstiprināšanu
grozījumu Teritorijas izmantoša-
nas un apbūves noteikumi un Gra-
fi skā daļa. 

Ar teritorijas plānojuma grozī-
jumiem iespējams iepazīties Smil-
tenes novada pašvaldības interneta 
vietnē http://www.smiltene.lv/teri-
torijas_planojumi, kā arī darba die-
nās no 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 
līdz 17.00 Smiltenes novada domē 
(Attīstības un plānošanas nodaļa, 
Dārza iela 3, Smiltene).

Sarmīte Daudziete, 
Attīstības un plānošanas nodaļas 

projektu vadītāja

Dzimtsarakstu nodaļa informē
apliecības izsniegtas 3 vīriešiem un 
4 sievietēm. Miruši 3 – Smiltenes 
pilsētas iedzīvotāji, 2 – Blomes pa-
gasta iedzīvotāji, 1 – Grundzāles un 
Launkalnes pagasta iedzīvotājs.

  
Dace Ērģele,

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 

Ieguldījums Tavā nākotnē!
EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Savienības fonda pro-
jekta „Ūdenssaimniecības infra-
struktūras attīstība Smiltenes nova-
da Variņu ciemā” otrās daļas ietva-
ros Variņu ciemā realizēts projekts 
„Ūdenssaimniecības infrastruktū-

Realizēts projekts 
„Ūdenssaimniecības 

infrastruktūras attīstība 
Smiltenes novada Variņu ciemā”

ras attīstība Smiltenes novada Va-
riņu ciemā. Notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas BIO - 65”, kura ietvaros 
atjaunotas notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas.

Būvniecības kopējā vērtība 
EUR 133478,93, bez PVN.

Līdz ar to ūdenssaimniecības 
darbi Variņos ir pabeigti, to kopē-
jā summa EUR 515 445,72, bez 
PVN.

SIA „Smiltenes NKUP”

Pēc veiktās tirgus izpētes re-
zultātiem par jauna aprīkojuma 
piegādi zivju resursu aizsardzības 
pasākumiem Smiltenes novada va-
jadzībām projekta „Zivju resursu 
aizsardzības pasākumi Smiltenes 
novada ūdenstilpēs” ietvaros 2014.
gada septembrī tika noslēgts lī-
gums ar SIA „Omicron” par preču 
piegādi. SIA „Omicron” piegādāja 
vienu jaunu termokameru ar video 
ierakstītāju un divas jaunas GoPro 

Smiltenes novada Pašvaldības policijai projekta 
ietvaros iegādāts jauns aprīkojums

videokameras ar stiprinājumiem.
Pašvaldības policija aktīvi ie-

saistās zivju resursu aizsardzībā un 
lai spētu novērst pretlikumīgo zve-
ju, kas tieši notiek diennakts tumša-
jā laikā, bija nepieciešams papildus 
aprīkojums. Iegādātā termokamera 
un GoPro videokameras atvieglos 
ūdenstilpju uzraudzību un kontroli, 
un ļaus iegūt pierādījumus – video 
materiālu ar pārkāpumu izdarīšanu 
un/vai pārkāpēju aizturēšanu.

Novembra mēnesī Pašvaldības 
policija kopā ar Zemessardzes dar-
biniekiem, sadarbojoties ar Dabas 
aizsardzības pārvaldes darbinie-
kiem, veiks nārsta vietu uzraudzību 

un apsardzi.
Projekta mērķis – zivju resur-

su aizsardzība un maluzvejniecības 
samazināšana Smiltenes novada 
ūdenstilpēs, pilnveidojot materiāl-
tehnisko nodrošinājumu un piesais-
tot papildus cilvēku resursus nārsta 
laikā.

Projekta realizācija kļuva ie-
spējama, piesaistot Zivju fonda lī-
dzekļus. Projekta kopējās plānotās 
izmaksas ir EUR 6620,00. 100% 
no projekta fi nansē Zivju fonds. 

Lita Kalniņa,
 Attīstības un plānošanas nodaļas 

projektu vadītāja

Kino

Negaidīta sakritība – pēc ok-
tobra jauno latviešu mākslas fi l-
mu parādes novembris šos kino 
svētkus noslēgs ar jaunu, saistošu 
dokumentālā kino programmu. 
Pirmajai fi lmai – „Segvārds Vien-
tulis” dokumentāli precīzs un pa-
tiess ir pats sižets, bet kinodarbs 
veidots kā aktierfi lma, kurai ak-
tieri piemeklēti pēc sejas līdzības 
ar tiem cilvēkiem, ka pirmajos 
pēckara gados organizēja partizā-
nu kustību Latgales pusē – Vilis 
Daudziņš, Edgars Samītis, Andris 
Bulis, Juris Bartkevičs, Juris Jope, 
Edgars Pujāts, Rihards Rudāks, 
Māris Korsietis, Egils Viļumovs, 
Ritvars Gailums un Valdemārs 
Karpačs.  Tā ir jauna režisora Nor-
munda Puča trīs gadus veidota fi l-
ma, kas skatītāju ieinteresēs ar no-
tikumiem, par kuriem līdz šim nav 
ne rakstīts, ne dzirdēts. Vislatvijas 
pirmizrāde fi lmai kā Smiltenē, tā 

Novembris Smiltenes kultūras centra kinozālē
citviet – 7. novembrī. 

Latvijas kinoteātros – 
pēc to repertuāra redzams – 
lielu atsaucību guvis zvied-
ru dokumentālās fi lmas 
„Nekad nepadodies, dēls!” 
piedāvājums. 14. novem-
brī to vienlaikus rādīja visā 
Latvijā. Saistošais ir tas, ka 
fi lmā starp trim galvenajām 
personām, kas ilgus gadus 
pavadījuši ieslodzījumā, ir 
latvietis Uldis. Arī viņš ir 
nolēmis turpmāko dzīvi pa-
vadīt likuma pareizajā pusē. 
Bet par to ir jāpacīnās, Pa-
doties nedrīkst! Filmas dar-
bība notiek Zviedrijā, Lat-
vijā un Lielbritānijā. 

Visus, kam patiešām 
interesē Latvijas nākotne 
un kas vēlas izdibināt, kā-
pēc mums te vienā, te otrā 
valstiski svarīgā lietā viss 

šķiet sagājis šķērsām, ieinte-
resēs Jāņa Dombura izveido-
tais kinopētījums „4. Maija 
republika”. Valstsvīri, minis-
tri, politikas virzītāji, lielum 
lielie solītāji. Bet darītāji?... – 
Ar faktiem aci pret aci! Filmu 
bija iecerēts parādīt īsi pirms 
Saeimas vēlēšanām, taču tā 
tika aizkavēta, lai pirms vēlē-
šanām nesajauktu ļaužu prā-
tus. Pretējā gadījumā jaunā 
Saeima varētu būt nedaudz 
citāda. Filmu sākam rādīt 23. 
novembrī. 

Visbeidzot – lielais sports. 
Sandijs Semjonovs izveidojis 
apjomīgu dokumentālu spor-
ta fi lmu „Leģenda Dinamo", 
kuras pirmizrāde atkal būs 
vienlaikus visā Latvijā – 24. 
novembrī.  Filmas anotāci-
ja: „Šī fi lma ir par hokeju. 
Par sviedriem un asinīm. Par 

to, kā rodas hokeja personības un 
dzimst hokeja leģendas – Helmuts 
Balderis, Mihails Vasiļonoks, Juris 
Reps, Artūrs Irbe un citi.  Šī fi lma 
ir par hokeja leģendas Sanda Ozo-
liņa pēdējo sezonu un Arta Ābo-
la pirmo sezonu galvenā trenera 
amatā. Par līdz šim veiksmīgāko 
Rīgas Dinamo sezonu KHL. Mēs 
būsim komandas pirmsspēles sa-
pulcēs, kuras parasti neļauj fi lmēt. 
Mēs būsim tik tuvu komandai kā 
neviens…”

Valsts svētku dienā – 18. no-
vembrī no plkst. 12.00 līdz 18.00 
kinozālē bezmaksas programma 
gan vismazākajiem, gan lielākiem 
bērniem un jauniešiem, bet čet-
ros – mūsu TDA „Ieviņa” 33 gadu 
jubilejas deju svētki divu stundu 
garā kino ierakstā.

Gunārs Liedags, 
KC kino darba organizētājs
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Tūrisms

23. oktobrī Gulbenē, Vecgul-
benes muižas telpās tika aizvadīta 
zaļā kultūras mantojuma projekta 
„Green Heritage” noslēguma kon-
ference, pulcējot projektā iesaistītos 
partnerus, pašvaldību speciālistus, 
muižu un parku apsaimniekotājus 
un citus interesentus, lai pārrunātu 
zaļā kultūras mantojuma pieejamī-
bu un nākotnes attīstības iespējas 
Vidzemē.

Konferences ietvaros partneri 
no Latvijas, Igaunijas un Krievijas 
atskatījās uz projekta īstenošanas 
laikā paveiktajām aktivitātēm, bet 
galvenais uzsvars tika likts zaļā 
kultūras mantojuma pēctecībai un 
nākotnes attīstības iespējām projek-
tam noslēdzoties.

Konferencē uzstājās pieredzē-
juši muižu un parku apsaimniekotā-
ji un praktiķi. Āraišu ezerpils fonda 
pārstāve un arheoloģe Anda Vilka 
prezentēja zaļā kultūras mantojuma 
ieviešanas un turpmākās attīstības 
plānu Vidzemei. Pieredzē dalījās 
arī Latvijas Piļu un muižu asociāci-

No 9. līdz 11. oktobrim Sankt-
pēterburgā, Krievijā, starptautiskās 
izstādes „INWETEX-CIS Travel 
Market” ietvaros ar atraktīvu darbo-
šanos stendā, apmeklētājiem un po-
tenciālajiem sadarbības partneriem 
tika prezentēts Vidzemes bagātīgais 
kultūras mantojums.

Stenda apmeklētāji tika cienāti 
ar „Valmiermuižas” alu, bet Smilte-
nes novada lauku mājas „Donas” 
saimniece Ilze Briede aicināja 
nogaršot maizi ar speķi un kaņe-
pēm. Vidzemnieki bija īpaši pado-
mājuši arī par saviem tērpiem – tie 
tika ieturēti 18. – 19. gadsimta stilā, 
tādējādi piesaistot neviltotu apmek-
lētāju interesei. Atraktīvā darboša-
nās bija patīkami pārsteigusi visus 
viesus, tāpēc izstādes organizatori 
stendu atzina par atraktīvāko dalīb-
nieku vidū, īpaši izceļot, ka stendā 
piedāvātā pašceptā maize, alus un 
kopējais noformējums ir tieši tāds, 
kāds uzrunā klientus un rosina vēl-

mi braukt ciemos.
Stendā kopīgi līdzdarbojās 

Alūksnes, Gulbenes, Madonas, 
Vecpiebalgas, Ērgļu, Lielvārdes, 
Smiltenes, Limbažu, Burtnieku 
novadu un Turaidas muzejrezervā-
ta pārstāvji, aktīvi iepazīstinot ar 
Vidzemes piedāvājumiem. Tāpat 
stendā rosījās sadarbības partneri 
no Igaunijas un Krievijas, iepazīsti-
not interesentus ar kopīgi izstrādāto 
zaļā kultūras mantojuma maršrutu, 
kas vijās no Sanktpēterburgas cauri 
Repinai līdz Vidzemei un Rīgai.

Izstāde „INWETEX-CIS Tra-
vel Market” ir lielākā Krievijas rie-
tumu reģiona tūrisma izstāde un šo-
gad tika izvadīta jau 22. reizi. 2013.
gadā tajā piedalījās 414 dalībnieki 
no 36 valstīm. Vidzeme ir iemīļots 
galamērķis Krievijas ceļotāju vidū, 
tāpēc dalība izstādē ir nozīmīga – 
izstādes laikā gūti vērtīgi kontakti 
ar potenciālajiem partneriem, kas 
varētu organizēt kompleksus brau-

cienus no Sanktpēterburgas uz Vid-
zemi. Ar dalību šajā izstādē, Vid-
zemes Tūrisma asociācija noslēdz 
veiksmīgo 2014. gada tūrisma iz-
stāžu sezonu, kuras ietvaros Vidze-
mes bagātīgais tūrisma piedāvājums 
popularizēts vairāk kā 10 dažādās 
tūrisma iztādēs un kontaktbiržās 
Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Somijā, 

Kultūras mantojumu popularizē izstādē Sanktpēterburgā
Krievijā, Vācijā un Nīderlandē.

Dalība starptautiskajā tūris-
ma izstādē bija viena no projekta 
„Muižas parki kā kultūrvēsturiskā 
mantojuma sastāvdaļa” jeb „Green 
Heritage” aktivitātēm un tika īste-
nota Igaunijas–Latvijas–Krievijas 
pārrobežu sadarbības programmas 
ietvaros. Projekta līdzfi nansējums 
ir 267 384,60 euro, bet kopējais 
projekta budžets ir 297 094,00 euro 
apjomā. Projekta 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 Repinas novada pašvaldība 
(Igaunija).

Anna Kupče,
projekta „Green Heritage” 

sabiedrisko attiecību speciāliste
Vidzemes Tūrisma asociācijas 

biroja vadītāja

Zaļā kultūras mantojuma potenciāls un attīstības iespējas nākotnē

jas viceprezidents un celtniecības 
arheologs Juris Zviedrāns, Ungur-
muižas un Oleru muižas saimnieces 
Ieva Malceniece un Ieva Zemīte, 
Turaidas muzejrezervāta speciāliste 
Gunta Zaķīte un Kalsnavas arborē-
tuma informācijas centra vadītāja 
Sarmīte Rukmane, diskutējot par 
labās prakses piemēriem muižu un 
parku apsaimniekošanā, attīstībā un 
to iesaistē tūrismā.

Kā jau iepriekš ziņots, no 2013.

gada jūnija līdz šā gada novembrim 
tiek realizēts projekts „Muižas par-
ki kā kultūrvēsturiskā mantojuma 
sastāvdaļa” jeb „Green Heritage”, 
kas tiek īstenots Igaunijas–Latvi-
jas–Krievijas pārrobežu sadarbības 
programmas ietvaros. Projekta va-
došais partneris ir Vidzemes Tūris-
ma asociācija (Latvija), bet partneri 
– Gulbenes novada dome (Latvija), 
Ļeņingradas reģiona valsts kultūras 
budžeta iestāde „Muzeju aģentūra” 

(Krievija) un Repinas novada paš-
valdība (Igaunija).

No Vidzemes projektā iesais-
tījušās Madonas, Ērgļu, Vecpiebal-
gas, Burtnieku, Salacgrīvas, Limba-
žu, Saulkrastu un Smiltenes novadu 
pašvaldības kopā ar A. Pumpura 
Lielvārdes muzeja un Turaidas mu-
zejrezervāta speciālistiem.

Projekta ietvaros ir apzināts 
Vidzemes zaļā kultūras mantojuma 
potenciāls. Vidzemes Tūrisma aso-
ciācija ir izdevusi jaunu zaļā kultū-
ras mantojuma karti, kurā pirmo rei-
zi vienā maršrutā savienota Sankt-
pēterburga, Pleskava, Repina, Gul-
bene un Rīga, izceļot katras valsts 
un reģiona identitāti, tradīcijas un 
bagātīgo kultūras piedāvājumu, īpa-
ši uzsverot zaļo mantojumu – mui-
žas un to brīnišķīgos parkus. Tāpat, 
projekta ietvaros aizvadītas vairā-
kas pieredzes apmaiņas vizītes, da-
žādi darba semināri, starptautiskas 
tūrisma izstādes Latvijā, Igaunijā 
un Krievijā, izstrādāti tehniskie pro-
jekti, kā arī uzņemtas žurnālistu un 

tūroperatoru tūres un ņemta dalība 
publiskos pasākumos, popularizējot 
Vidzemes zaļā kultūras mantojuma 
piedāvājumu. Šobrīd zaļā kultūras 
mantojuma maršruts ir guvis jau 
lielu popularitāti Krievijas ceļotāju 
vidū, Vidzemei kļūstot par iecienītu 
galamērķi.

Pateicoties dalībai šajā projek-
tā, arī Smiltenes novads kļuvis atpa-
zīstamāks tūristiem no Krievijas un 
Igaunijas, jo projekta ietvaros tika 
organizētas Igaunijas un Krievijas 
tūroperatoru un žurnālistu vizītes, 
pēc kurām redzēto un piedzīvoto at-
spoguļoja medijos un iekļāva savos 
maršrutos.

Projekta līdzfi nansējumu veido 
267 384,60 euro, bet kopējais pro-
jekta budžets ir 297 094,00 euro.

Anna Kupče,
projekta „Green Heritage” 

sabiedrisko attiecību speciāliste,
Vidzemes Tūrisma asociācijas 

biroja vadītāja

Izglītība

Šajā mācību gadā beļģiete  Est-
her dzīvo un mācās Smiltenē kā ap-
maiņas studente; lūk, ko viņa stāsta 
par šeit pavadītiem trim mēnešiem. 

„Es izvēlējos Latviju, jo es 
neko daudz nezināju par Baltijas 
valstīm, kultūru un tradīcijām, ap-
skatījos bildes, un sapratu, ka tas 
ir perfekti un gribu iemācīties kaut 
ko jaunu. Es jau zināju, ka Latvija 
ir ļoti skaista valsts, un domāju, ja 
es to neizbaudīšu būs vismaz piere-
dze. Latvijas daba man ir ļoti mīļa.  
Šeit ir ļoti daudz mežu un ezeru, ko 
es iemūžināju, lai kādam mājās pa-
rādītu, jo Beļģijā nekā tāda nav. Es 
izbaudu ceļu uz mājām no skolas, jo 
pašlaik ir rudens un koki un daba ir 
ļoti skaisti un krāsaini. Vienīgi man 
nepatīk, ka man reizēm ir auksti, jo 
Beļģijā mums aukstākais ir 0 0C un 

tas ir ziemā. Man ļoti patīk  Smil-
tenes Centra vidusskola, kurā es 
mācos. Tā gan ir daudz savādāka 
kā Beļģijā, stundas ir daudz īsākas, 
vairāk un biežāki starpbrīži, attiecī-
bas starp skolēniem un skolotājiem 

AFS Smiltene „šūniņas” ziņas
ir daudz brīvākas kā skolā Beļģijā, 
un skola ir daudz mazāka. Daudzas 
skolotājas, angļu valodas sk. Gun-
dega Upeniece, latviešu valodas sk. 
Valda Cirīte, sporta, un klases au-
dzinātāja sk. Ilze Vergina, man ļoti 
palīdz, un esmu ieguvusi vairākus 
ļoti labus draugus, un klases bied-
rus. Ģimene šeit arī ir savādāka. Es 
patiešām ļoti izbaudu, kad šeit man 
nav vecākā brāļa, bet ir divas jau-
nākas  māsas, ar kurām vienmēr ir 
interesanti. Mēs ar manu viesģime-
ni esam daudz redzējuši un darījuši 
lietas, ko nekad nebiju darījusi. Un 
pavisam noteikti dīvainākais, ko 
līdz šim biju darījusi, ir gājusi uz 
mežu un lasījusi sēnes, protams arī 
pagaršoju, jo sēnes man negaršoja. 
Noteikti Latvijā, es vēl kādreiz at-
griezīšos, man te ļoti patīk!” /sagla-

bāts Esther runas stils/.
Piebildīsim, ka Esther mājup 

dosies decembra sākumā un šajā 
mācību gadā ir vienīgā no AFS stu-
dentiem, kas dzīvo mūsu novadā. 
Meiteni no Antverpenes uzņem Si-
lenieku ģimene, kuriem šī ir pirmā 
viesskolēnu pieredze.

Kā jau iepriekšējā numurā 
rakstījām, ik gadu AFS Latvija uz-
ņem taizemiešu skolotāju grupu. 
15. oktobra vakarā Smiltenē ieradās 
astoņas jaukas sievietes no Taize-
mes, kas šeit viesojās „AFS Latvija 
Starpkultūru Programmas” brīvprā-
tīgo izglītības darbinieku pieredzes 
apmaiņas programmas ietvaros. Iz-
glītības darbinieces tika izmitinātas 
Lukaševicu, Rutkovsku, Pētersonu 
un Krūmiņu ģimenēs. Viešņām viss 
bija jauns un svešs, jo viņas tajā 

pašā pēcpusdienā tik tikko bija ie-
lidojušas Latvijā. Tika fotografēts 
viss. Un nākamajā rītā satiekoties, 
viņas, kā mazi bērni, priecājās par 
Smilteni un šeit redzēto. Delegāci-
ja apmeklēja Smiltenes ģimnāziju, 
Smiltenes Centra vidusskolu, Māks-
las un Mūzikas skolas. Ekskursijās 
apmeklēja ne tikai Smiltenes skais-
tākās vietas, bet arī Raunu, Raunas 
cepli un citus apskates objektus. 
Īpaši viņām patika mūsu skaistais 
kultūras nams, kur ar kolektīvu va-
dītāju laipnu atļauju, vēroja dejotāju 
un kora mēģinājumu.

AFS Smiltene „šūniņa” saka 
paldies par atsaucību gan skolu va-
dītājiem, gan ēdinātājiem, gan kul-
tūras nama darbiniekiem.

AFS Smiltene
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Kultūra
Koncerts „Dziedāsim, dejosim, spēlēsim, mīlēsim”

25. oktobrī vienuviet uz Smil-
tenes pilsētas Kultūras centra Lie-
lās zāles skatuves satikās dziesma, 
deja, spēle un mīlestība! Uz kon-
certu aicināja Kultūras centra ko-
lektīvi – jauktie kori „Pakalni” (di-
riģents Ēriks Derums), „Vidzemī-
te” (diriģentes Dzidra Jēkabsone, 
Baiba Žēbina, koncertmeistare Inga 
Strazdiņa), senioru koris „Mežābe-
le” (diriģente Velta Ispravņikova), 
deju kolektīvs „Dadži” (vadītāja 
Dagmāra Leja, vadītājas asistente 
Māra Leja), vidējās paaudzes deju 
kolektīvs „Ieviņa” (vadītāja Dace 
Ābola), pūtēju orķestris (diriģents 
Pēteris Vilks) un Smiltenes Tau-
tas teātris (režisors Agris Māsēns, 
režisora asistente Zinaida Bērza). 
Vakara gaitā kopīgi atcerējāmies 
un pastāstījām par  iepriekšējās 

No 7. līdz 9. novembirm Smil-
tenē ar krāšņu izrādi „Bēgšana no 
realitātes” viesojās Ļvovas apga-
bala akadēmiskais muzikāli dra-
matiskais Jurija Drogobiča teātris. 
Vizītes laikā ar dažādām aktivitā-
tēm tika prezentētas arī Ukrainas 
kultūras iezīmes.

Dienas laikā pilsētas centrā no-
tika Ukrainas kultūras prezentācija 
– tika rādīta tautas lietišķā māksla 
un suvenīri – rotas, galda sedziņas 
un koka karotes, ko prezentēja Ļu-
bova Rakeviča (Любовь Ракевич), 
aušanas tradīcijas – austās segas 
un citus rokdarbus izrādīja Hanna 
Kopiļčuka (Ганна Копильчук). 
Kā viens no svarīgākajiem pasā-
kumiem bija tradicionālās zupas 
vārīšana, ko gatavoja Mirosvalvs 
Švābs (Мирослав Шваб). Zupu un 
sagatavotās maizītes ar speķi varē-
ja baudīt ikviens interesents un ga-
rāmgājējs. Pasākums pulcēja daudz 
interesentu, arī tos, kuri piedalījās 
aktivitātēs pagājušajā gadā. 

Smiltenes pilsētas Kultūras 

centra Mazajā zālē notika delegāci-
jas pieņemšana pie Smiltenes nova-
da domes priekšsēdētāja un sadrau-
dzības līguma parakstīšana. 

Savukārt vakarā Smiltenes pil-
sētas kultūras centrā notika Ļvovas 
apgabala akadēmiskā muzikāli dra-
matiskā Jurija Drogobiča teātra iz-
rāde „Bēgšana no realitātes”. „Bēg-
šana no realitātes” ir luga divos 

sezonas spilgtākajiem notikumiem 
un nozīmīgākajiem sasniegumiem, 
taču vienlaikus arī ieskandinājām, 
iedziedājām un iedejojām jauno, 
2014./2015. gada, sezonu! 

Pagājusī sezona katram kolek-

tīvam bijusi ļoti raiba! Piemēram, 
senioru koris „Mežābele” ar kon-
certiem apbraukājuši teju pusi no 
Latvijas. VPDK „Ieviņa” visspilg-
tāk atminas vasaras beigās notiku-
šo koncertbraucienu uz Vīzenbahu 

Vācijā, kur satika sen iepazītus un 
mīļus draugus, arī „Dadžiem” viens 
no svarīgākajiem uzdevumiem bijis 
gatavošanās braucienam uz Vācijas 
pilsētu Freiburgu, kur uzstājās tur 
dzīvojošajiem latviešiem. Tautas te-
ātris atzīst, ka „grūti būt pieticīgam, 
ja esi labākais” – kā nu ne, ar Gada 
izrādes 2013. gada režisora, aktri-
ses un aktiera tituliem apbalvota 
izrāde „Pusdūša”. Jauktajam korim 
„Vidzemīte” iepriekšējā sezonā pa-
šiem liels pārsteigums bija drosme 
pieteikties Pasaules 8. koru olim-
piādes atvērtajam konkursam Rīgā, 
Sv. Jāņa baznīcā, kam sekas bija 
laimes asariņa par iegūto Sudraba 
diplomu. Tāpat arī korim „Pakalni” 
sezona bijusi bagāta dažādiem no-
tikumiem – koncerti tepat Latvijā 
un arī pie draugiem Villihā, kā arī 

iegūtas brīnišķīgas emocijas Meža-
parka estrādē, kur kopā ar citiem 
pasaules koriem uzstājās Pasaules 
koru olimpiādes Lielkoncertā. Pūtē-
ju orķestris par savu sezonas „top” 
notikumu uzskata Puhajarves pilsē-
tas 17. starptautisko pūtēju orķestru 
festivālu Igaunijas pilsētā – Otepā.  

Paldies ikvienam koncerta da-
lībniekam, visiem kolektīvu vadī-
tājiem, pasākuma vadītājai Madarai 
un katram, kas palīdzēja šim notiku-
mam būt tik īpašam! Lai šī lieliskā 
kopābūšanas, saliedētības un spēka 
sajūta mūs nepamet jaunajā darba 
cēlienā, gaidāmajā ziemas laikā un 
arī ikdienā vienam otru satiekot šeit, 
Smiltenes pilsētas Kultūras centrā. 

Ilze Jēkabsone,
Smiltenes pilsētas 

Kultūras centra vadītāja

Smiltenē viesojās teātris no Ukrainas ar izrādi „Bēgšana no realitātes”
bēju lietot narkotikas. Nekādas 
spilgtas halucinācijas, par kurām 
stāsta, es nekad neredzēju. Sarijos 
tabletes, sapīpējos un sēdēju stun-
dām ilgi nemaņā. Pretīgi, it kā sē-
dētu savā pašas vēderā. Krāsu nav. 
Laiks apstājies. Skaņas izgaisušas. 
Ne dzīva, ne mirusi. Man ir tik bail, 
māt! Māmiņ, kādēļ tu mani pameti? 
Glāb mani, māmiņ!”

Izrādē piedalījās 14 aktieri, 
galvenais režisors – Aleksandrs Ko-
roļs (Александр Король), režisora 
asistents – Vlads Sorokins (Влад 
Сорокин), scenogrāfs – Jaroslavs 
Daņiļins (Ярослав Данылив), kos-
tīmu māksliniece – Jūlija Gnatenko 
(Юлия Гнатенко), baletmeistars, 
izrādes direktors – Sergejs Dmit-
rijevs (Сергей Дмитриев), direk-
tors – teātra mākslinieciskais vadī-
tājs, Ukrainas nopelniem bagātais 
mākslinieks – Nikolajs Gnatenko 
(Николай Гнатенко).

Arita Smalkā-Boriseviča,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

cēlienos, kuras scenāriju saraks-
tījusi Tatjana Ivašenko (Татьяна 
Ивашенко). Lugas stāsts ņemts no 
autores personīgās pieredzes, kurā 
atspoguļota sabiedrībā aktuāla tēma 
– par atkarībām, cilvēku attieksmi 
un narkotiku izplatību. Tā ir mu-
zikāli horeogrāfi ska luga par mūs-
dienās aktuālu problēmu un cilvēku 
savstarpējām attiecībām. 

Teātra direktors un teātra 
mākslinieciskais vadītājs, Ukrai-
nas nopelniem bagātais māksli-
nieks Nikolajs Gnatenko (Николай 
Гнатенко) atzina, ka izrādes sižets 
ir smags, par mūsdienās ļoti aktuā-
lu tēmu, kas skar daudzus. Izrādes 
režisors iekļāvis daudz dejas, lai 
vairāk vizualizētu problēmu, ļautu 
skatītājiem gūt baudījumu un dzī-
vot līdzi, kā arī lai padarītu izrādi 
vieglāku.

Ivana Franko vārdā nosauk-
tais labdarības fonda POSVIT 
(„ПОСВИТ”) vadītāja Lesja Ratisn-
ka (Леся  Ратинска): „Priecājos, ka 
ir iespēja atbraukt uz Smilteni, parā-
dīt cilvēkiem mūsu kultūru, dot no-
baudīt mūsu tradicionālos ēdienus, 
kā arī izrādīt teātri, ar kuru lepoja-
mies. Cilvēki šeit ir ļoti pretimnā-
koši un mīļi, pienākot klāt saka – es 
jūt atceros no pagājušās viesošanās 
reizes, un koncerts bija lielisks. Tas 
tikai parāda, ka cilvēki grib redzēt 
izrādes un mūsu kultūru.”

Citāts no izrādes: „Es negri-

Izglītība

Izrādās, ka ir mirkļi, kad va-
karos skola pārvēršas, tā kļūst par 
aizraujošu dēku zemi visai skolas 
saimei.

23. oktobra pievakarē Smilte-
nes ģimnāzijā joprojām skolēnu un 
skolotāju pilni bija skolas kabineti 
un koridori. Gaisā valdīja intriga, 
kas būs? Visi pulcējušies vestibilā, 
kur plakāts vēstīja, ka notiks kaut 
kas neparasts – dēku vakars kādā 
grūti izrunājamā zemē. Atjautīgā-
kie gan saprata, ka „zeme” saistās 
ar skolas mācību priekšmetiem – 
informātiku, fi ziku, bioloģiju, ģeo-
grāfi ju, sportu, ķīmiju un matemā-
tiku. Katra klase saņēma ceļojuma 
maršrutu, kurā, izejot cauri šīm dē-
kām, pašiem vajadzēja veidot ceļo-
juma aprakstu.

Izraksti no klašu ekspedīciju 
ziņojumiem vēsta, ka „Mēs varē-
jām risināt, domāt jeb izdomāt prāta 
spēles, varējām locīt papīru, skolo-

Smiltenes ģimnāzijā – dēku vakars InFiBiĢeSpoĶīMa zemē
tājas parādīja mobilo transportieri, 
ar kuru matemātikas stundas būs 
vieglākas”, „Šis vakars bija foršs, 
visiem patika Sporta zirnekļa tīkls, 
mēs gribētu, lai tādus rīko biežāk”, 
„Uz savas maigās ādas izbaudījām 
interesanto informātiku, fantastisko 
fi ziku, brīnišķīgo bioloģiju, ģeniālo 
ģeogrāfi ju, stilīgo sportu, ķēpīgo 
ķīmiju un miegaino matemātiku. 
No skolas izgājām 100% gudrāki. 
Vissiltākā, visgardākā, videsainā-
kā, vissmaržīgākā un vistreknākā 
atrakcija bija „Dēku katlā” jeb zu-
pas ēšana”. 

10.a klase raksta:„Sasodīti in-
teresantas aktivitātes. Nekad ne-
būtu domājuši, ka mūsu skolā var 
darboties tik interesanti un radoši. 
Cepuri nost visiem šī pasākuma or-
ganizētājiem, jo prāti tika pietieka-
mi nodarbināti”. Savukārt 12. kla-
šu apvienotā ceļotāju ekspedīcija 
nākotnes pasākumu dalībniekiem 

atstāj ziņu, ka „lai vai kas notiktu, 
nebaidieties, jūs sagaida jauni at-
klājumi, pozitīvas emocijas un var-
būt arī gardas vakariņas nobeigu-
mā. Nāksies sevi pārbaudīt dažādās 
aktivitātēs un izaicinājumos (prāta, 
veiklības un atjautības). Galvenais 
ir nepadoties un doties piedzīvoju-
mos ar prieku, izbaudot kopā būša-
nu ar klasesbiedriem.”

Ziņojumos varam lasīt sajūs-
mināto dēkaiņu atsauksmes, kas 
ierosina rīkot šos pasākumus kā 
tradicionālus. 

Paldies visai Smiltenes ģim-
nāzijas saimei – skolotājiem, dar-
biniekiem un skolēniem, kas izdo-
māja un noorganizēja šo aizraujošo 
dēku vakaru, paldies vecākiem, kas 
saprata, ka skolas diena ne vienmēr 
beidzas pēc stundu saraksta!

Velga Mālkalne,
Smiltenes ģimnāzijas direktore
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Izglītība

M.M.V. Petkevičs piemiņas 
stipendiju 2 200 euro apmērā ie-
guvuši Smiltenes ģimnāzijas ab-
solventi, Latvijas Universitātes 
(LU) Datorikas fakultātes studen-
ti Laura Vizule un Austris Cīrul-
nieks.

Uz svinīgo stipendiātu sumi-
nāšanas ceremoniju LU Mazajā 
aulā bija ieradušās arī stipendiātu 
skolotājas: Inguna Kondratjeva 
(Smiltenes ģimnāzijas matemātikas 
skolotāja, direktores vietniece me-
todiskajā darbā), Velga Mālkalne 
(Smiltenes ģimnāzijas direktore) un 
Ārija Viļuma (Smiltenes ģimnāzi-
jas matemātikas skolotāja).

Laura Vizule par sevi stāsta: 
„Uzaugot starp datoriķiem, šķita, ka 
par spīti izvēlēšos mācīties ko citu, 
bet tomēr LU Datorikas fakultāte 
ir kļuvusi par manu studiju vietu. 
Skolā iesaistījos dažādās aktivitātēs, 
vienmēr centos būt kustībā. Dejoša-
na, mūzikas skola un koris bija visa 
sākums. Vēlāk sāku iesaistīties jau 
nopietnākās nodarbēs, piedalījos un 
organizēju Eiropas Jauniešu parla-
menta sesijas, kurās ieguvu daudz 
vērtīgu zināšanu, draugu, sapņu un 
ieceru. Tagad esmu šeit, LU, mācos 
to, kas man patīk un padodas, un 
nebūt nenožēloju šo lēmumu. Par 
šo iespēju man būtu jāpateicas vēl 
daudziem jo daudziem cilvēkiem, 
atbalstītājiem, īpaši, LU Fondam.”

M.M.V. Petkevičs piemiņas stipendiju 
iegūst Smiltenes ģimnāzijas 

absolventi

Austris Cīrulnieks par sevi 
stāsta: „Ilgu laiku domāju, par ko 
vēlos kļūt, kad izaugšu liels. Beigu 
beigās nonācu pie atziņas, ka vēlos 
strādāt ar ko jaunu, inovatīvu, cil-
vēkiem, kuriem ir līdzīgas intere-
ses. Viens no lielākajiem šā brīža 
mērķiem ir kļūt par kāda uzņēmu-
ma vai projektu vadītāju. Sapratu, 
ka manas darbības sfēras virziens 
noteikti būs datorika, programmē-
šana un IT lietas, kuras mani saista 
un patīk. Mūsdienās reti kura dar-
bība ir iedomājama bez moder-
najām tehnoloģijām. Vēlos savu 
potenciālu virzīt šajā lauciņā. Tas 

No kreisās: Austris Cīrulnieks (M.M.V. Petkevičs piemiņas stipendijas 
ieguvējs), Inguna Kondratjeva (Smiltenes ģimnāzijas matemātikas skolo-
tāja, direktores vietniece metodiskajā darbā), Velga Mālkalne (Smiltenes 
ģimnāzijas direktore), Laura Vizule (M.M.V. Petkevičs piemiņas stipendi-
jas ieguvēja), Ārija Viļuma (Smiltenes ģimnāzijas matemātikas skolotāja).

varētu izskaidrot manu studiju vir-
ziena izvēli.”

Par LU Fondu
LU Fonda mecenātu stipendijas 

2014./2015. akadēmiskajā gadā ir 
ieguvuši 115 studenti no LU, Rīgas 
Tehniskās universitātes, Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes, 
Rīgas Stradiņa universitātes, Lat-
vijas Kultūras akadēmijas, Rīgas 
Tehniskās koledžas par kopsummu 
265 529,34 euro.

Visi stipendiju ieguvēju vār-
di atrodami LU Fonda mājas lapā: 
http://www.fonds.lv/zinas/t/29776/

Laika posmā no 14. līdz 22. 
oktobrim katrai no Smiltenes ģim-
nāzijas klasēm (7.–12. kl.) tika dota 
iespēja piedalīties skolas pašpārval-
des rīkotajā akcijā „Dari labu savai 
skolai”. Idejas iniciatore bija skolas 
jaunievēlētā prezidente Ausma Cī-
rulniece. 

Akcijas mērķis bija aicināt jau-
niešus iesaistīties skolas dzīvē ne 
tikai kā skolēniem, bet kā tās pie-
derīgajiem. Ģimnāzija ir kā viena 
liela ģimene un, lai katrs tās loceklis 
justos kā mājās, ir svarīgi iesaistīties 
tajā. Pašpārvalde aicināja jauniešus 
iesūtīt oriģinālas idejas, kas, viņu-
prāt, būtu tas labais darbiņš, kas vel-
tīts skolai. 

Kā pateicība un stimuls konkur-

Smiltenes ģimnāzijā 
noslēgusies akcija 

„Dari labu savai skolai”
sā tika apsolītas arī pārsteiguma bal-
vas. Un 23. oktobrī tika apbalvota 
čaklākā klase – 12.a. Šie skolēni pie-
rādīja, ka ģimnāzijas skolēniem nav 
vienaldzīgi pamesto mājdzīvnieku 
likteņi, un 17. oktobrī viņi sagādā-
ja nepieciešamās lietas dzīvnieku 
patversmei „Ulubele”. 

Kā pateicību par labo darbu 
ģimnāzija sadarbībā ar Smiltenes 
kultūras pārvaldi un Smiltenes kul-
tūras centru pasniedza pārsteiguma 
balvu – iespēju visai klasi apmeklēt 
jauno Jura Kursieša fi lmu „Modris” 
Smiltenes k/c kinoteātrī. Aicinām 
ģimnāzijas jauniešus būt aktīviem 
arī turpmāk un neaizmirst veikt la-
bos darbiņus arī ikdienā. 

Linda Krasovska

 No 6. līdz 12. oktobrim Smil-
tenes Centra vidusskolā tika organi-
zētas „Baltijas ceļa stundas”, kurās 
jaunieši iepazinās, kas ir un ar ko 
nodarbojas UNESCO un kas ir Lat-
vijas Nacionālā komisija. Skolēniem 
tika stāstīts, kādi objekti vai aktivitā-
tes no Latvijas ir iekļautas UNESCO 
mantojuma sarakstā. Tāpat skolēni 
tika iesaistīti projektā „Baltijas ceļa 
stāsti”.

Viens no projekta „Baltijas 
ceļa stāsti” uzdevumiem ir stiprināt 
starppaaudžu saites un vērtību nodo-
šanu ģimenēs un no paaudzes paau-
dzē par notikumiem, kas 1989. gadā 
palīdzēja baltiešiem būt vienotiem 
ceļā uz brīvību. Tāpēc SCV jaunie-
ši tika aicināti apzināt un pierakstīt 
intervijas veidā savu vecāku, vec-
vecāku, radu, kaimiņu, draugu un 
paziņu atmiņas par Baltijas ceļu, lai 
veicinātu pēc iespējas plašu stāstu 
dokumentēšanu.

Savukārt vecāko klašu skolēni 
pildīja „Radošo pētījumu: Baltijas 

UNESCO nedēļa Smiltenes Centra vidusskolā

ceļam – 25”, rakstveidā sniedzot at-
bildes uz dažādiem jautājumiem par 
Baltijas ceļu. Piemēram, kas organi-
zēja šo akciju, kādas ir Baltijas ceļa 
sekas, kas ir „Sirdspuksti Baltijai”, 
kāds ir projekta „Baltijas ceļa stās-
ti” galvenais mērķis, kāds vēsturisks 
notikums bija šīs akcijas pamatā utt.

Skolēniem bija arī atsevišķi uz-
devumi Vizuālajā mākslā saistībā ar 
Baltijas ceļa tēmu, un visi UNESCO 
nedēļā tapušie skolēnu darbiņi ir 
apskatāmi izstādē skolas telpās. Sa-
vukārt 14. novembrī Latvijas valsts 
proklamēšanas gadadienai veltītā 

svinīgā pasākuma laikā tiks apbal-
voti labāko darbu autori.

„Baltijas ceļš ir vērtība, kas ne-
kad nepāriet. Tas ir mūsu kopīgais 
mantojums, ko nevar sarakstīt vienā 
grāmatā vai izdziedāt vienā dzies-
mā. Tomēr šis mantojums un mūsu 
attieksme veido pasaules priekšstatu 
par to, kas īsti ir Latvija un latvieši. 
Jauniešu rokās ir šī mantojuma apzi-
nāšana un saglabāšana, pārņemot to 
no iepriekšējām paaudzēm un nesot 
tālāk.” (B. Moļņika)

Elīna Kubuliņa-Vilne

Tāli ceļi šķir cilvēkus dzīvē, 
Aiziet gadi un atmiņas laupa...
Mēs dzīvojam īpašā laikā, kad 

pasaulē notiek lielas pārmaiņas, kad 
gatavojamies Lāčplēša dienai un 
Latvijas valsts dzimšanas dienai.

Variņu pamatskolā notiek kon-
kurss „Piemini, Latviju!”, kurā jārod 
atbildes jautājumiem par vēsturi. 

Konkurss Variņu pamatskolā
Vecākās klases piedalās arī plakātu 
konkursā. Labākie skolēnu darbi sa-
ņems balvas par zināšanām un mate-
riāla noformējumu. Visa nedēļa paiet 
arī „Lāčplēša kausa” gaisotnē. Šī tra-
dīcija Variņu pamatskolā ir iesakņo-
jusies jau gadiem. Skolas telpas visu 
nedēļu ir svētku rotā. Klašu grupās 
skatās fi lmas par LV vēsturi, izspēlē 

viktorīnas par Latvijas vēsturi.
22. novembrim skolēni gatavo-

jas ar īpašu attieksmi, jo skolā notiks 
Latvijas 96. gadadienai veltīts pasā-
kums. 

Lai strēlnieku gars dzīvotu mūsu 
sirdīs ne tikai svētkos, bet arī ikdienā!

Daiga Ērmane,
Variņu pamatskolas skolotāja

Ekoskolu Rīcības dienas Smil-
tenes Trīs pakalnu sākumskolā no-
tiek jau trešo gadu. Šā gada tēma – 
„Mežs ienāk skolā”. Skola aktivitā-
tes organizē, lai pievērstu uzmanību 
un piesaistītu atbildīga dzīvesveida 
aspektiem ikdienas dzīvē.

Šim pasākumam visi ģērbā-
mies zaļā tērpā. No izlietotā papīra 
– makulatūras – griezām koku lapu 
formas un ietērpām kokus raiba-
jā rudens ģērbā, kā arī bija jāsaliek 
mozaīkas plakāts „Tavs mežs”, – tā 
uzzinot meža nozīmi cilvēku dzīvē. 

7. novembrī aktualitāte bija 
mūsu pašu gatavoto priekšmetu iz-
mantošana jautrajās stafetēs – plast-
masas pudeles, pildītas ar ūdeni, bija 

Septembra, oktobra mēnesis 
Igaunijas – Latvijas projekta ,,Jaunie-
ši sadarbojas” īstenotājiem ir bijis ļoti 
intensīvs un piepildīts. Tas ir organi-
zatoriski atbildīgs darbs – pārstāvēt 
ne tikai savu skolu, bet reizē arī pa-
rādīt dzīvi tās tuvākajā apkārtnē. 22. 
septembrī projekta dalībnieki satikās 
Naukšēnos, 1. oktobrī – Varstos, 9. 
oktobrī – Smiltenē un 14. oktobrī – 
noslēguma vizītē Parksepā. 

Katra skola iepazīstināja ar tās 
tradīcijām un dzīvi, izskanēja arī sko-
lu prezidentu uzrunas un sagatavotie 
koncerti. Bija padomāts par koman-
du darbu un saliedētību apliecinošām 
nodarbībām. Organizatori centās uz-
svērt nozīmīgāko savā dzimtajā pusē 
un tās piedāvātajās iespējās. Mērķis 
sadraudzēties vēl jo vairāk un iepa-
zīt dzīvi tuvāk Latvijas un Igaunijas 
robežai tika sasniegts. Naukšēni pār-
steidza ar skaisto muižu, Naukšēnu 
Cilvēkmuzeju un Ķoņiem. Varsti var 
lepoties ar Contru, kolorīto igauņu 

Noslēgušās skolu tikšanās 
Igaunijas – Latvijas projekta 

„Jaunieši sadarbojas” ietvaros
dzejnieku Margusu Konnulu, mūsu 
Eduarda Veidenbauma dzejas at-
dzejotāju igauņu valodā. Smiltene 
pārsteidza ar mazpilsētas pievilcību 
un darbīgiem cilvēkiem savā jomā, 
kā Smiltenes Mākslas skolas skolo-
tājiem un Tautas lietišķās mākslas 
studijas ,,Smiltene” atsaucīgajām au-
dējām un izstādi ,,Atrasts Smiltenē”. 
Parksepa mūs sagaidīja skolas 139 
gadu jubilejas noskaņā, aktīvi visus 
ciemiņus iesaistot skolas samīļošanā 
un atklājot savu skolotāju neparastos 
vaļaspriekus. Jāatzīst – zilās krāsu 
nianses Smiltenes novada segās un 
simboliskā rudzupuķe novada logo 
nepārprotami saista Smiltenes pusi 
pavisam cieši ar igauņiem. 

Skolu vizīšu maratons ļāva no-
vērtēt gan kopīgo, gan atšķirīgo savā 
dzimtajā pusē un tepat aiz robežas. 
Daudzi projekta dalībnieki kļuvuši 
par draugiem, iepazīta cita kultūra 
un tradīcijas. Pavisam drīz apjomī-
gais projekts aizsāks jaunu posmu 
– kino veidošanas pamatus un fi lmu 
uzņemšanu. Projekta skolās turpinās 
igauņu un latviešu valodas apguve. 

Jana Vīksna, 
Smiltenes ģimnāzija

Ekoskolu Rīcības dienas Smiltenes 
Trīs pakalnu sākumskolā

boulinga spēle, risinājās papīra bum-
bu mešana mērķī, arī fl orbola spēlē-
šana, papīra bumbas vadot ar nūju. 

Stafetes vadīja 6. klašu skolēni, 
tā veidojot labu sadarbību ar jaunā-
kajiem skolasbiedriem. Skolas lie-
lajā zālē valdīja prieks un jautrība, 
jo aktīva atpūta starp mācību stun-
dām bija aizraujoša. Noslēgumā 
visi klašu kolektīvi saņēma Pateicī-
bas rakstu par piedalīšanos Ekosko-
las darbā. 

Darbs turpinās, jo ikviens klašu 
kolektīvs veido Zaļo darbu grāmati-
ņu, to prezentēs mācību gada beigās 
projektu dienu laikā. 

 Vija Sokolova, 
ekoskolas koordinatore   



Smiltenes novada Domes Vēstis 92014. gada 14. novembris 9

31. oktobrī Smiltenes novada 
bibliotekāri apmeklēja jauno Latvi-
jas Nacionālās bibliotēkas ēku. 68 
metrus augstā Gaismas pils plānota 
kā daudzfunkcionāls kultūras un iz-
glītības centrs, zināšanu krātuve un 
ir nozīmīgākā celtne kultūras infra-
struktūrā visā Latvijas valsts pastā-
vēšanas vēsturē. Iecere par to radās 
1989. gadā, kad latviešu izcelsmes 
arhitekts Gunārs Birkerts radīja pir-
mo Gaismas pils skici. 

Pirmais iespaids – plašums un 
gaisma. Vispirms mūsu uzmanību 
piesaistīja viens no centrālajiem 
ēkas elementiem – arhitekta Gunāra 
Birkerta projektētā stikla konstrukci-
ja jeb grāmatu plaukts, kurā izliktas 
tautas ziedotās grāmatas ar īpašiem 
ierakstiem. 

Uzbraucot uz 12. stāvu, pavērās 
fantastisks skats uz Rīgas panorāmu 
Daugavas labajā krastā.

Gide Kristīne stāstīja par ap-
darē izmantotajiem materiāliem, 
dizaina elementiem un krāsām, kas 
raksturīgi katra stāva noformējumā. 
Stāvu krāsojumos izmantotas Latvi-
jas naudas – lata krāsas. Starpstāvā 
jeb mezonīnā dominē Latvijas kād-
reizējās piecu latu banknotes zaļā 

Smiltenes novada bibliotekāri 
Gaismas pilī

Palsmanes pirmsskolas izglītības 
iestāde tematiskā pasākumā „Grau-
diņi ripo katliņā” atzīmēja Starptau-
tisko putras dienu.

Katrai grupiņai bija iepriekš jā-
sagatavo interesants priekšnesums 
par putras nozīmi un veselīgumu. 
Iestādes mazākie audzēkņi „Eži” iz-
spēlēja enerģisku rotaļu un aicināja 
visus mieloties ar rudzu graudu put-
rām, jo tad bērni aug enerģiski un va-
ren ņipri. Skaistie pavāri, zem kuru 
cepurēm bija paslēpušies 
„Bitītes” grupas bērni, mūs 
iepazīstināja ar miežiem,  
un to cik svarīga šī putra ir 
cilvēka organismam. Lai 
prastu izvārīt gardu  auzu 
putru, ašā dancī griežoties 
mums pastāstīja „Saulītes” 
grupiņas audzēkņi. Ar jaut-
ru karošu danci, krāsainos 
priekšautos sagatavošanas 
grupas „Mārītes” bērni iz-
dejoja un izspēlēja stāstu 

krāsa, 8. stāva interjera krāsojumā 
izmantota piecsimt latu oranžīgi 
brūnā krāsa.

 Apskatījām dažādu nozaru la-
sītavas, kā arī vestibilos izliktās iz-
stādes. 7. stāvā, kurā atrodas Bērnu 
literatūras centrs, aplūkojām vizuālo 
objektu „Lasāmkoks”. 

Nesen uz Gaismas pili pārvests 
arī Krišjāņa Barona Dainu skapis, 
kurš novietots 5. stāvā blakus Reto 
grāmatu un rokrakstu lasītavai.

Audiovizuālā lasītavas darbi-
niece mūs iepazīstināja ar lasītavas 
izkārtojumu, piedāvātajiem pakalpo-
jumiem, kā arī bija iespēja ielūkoties, 

kā tiek glabātas skaņu plates, diski 
un citi audiovizuālie materiāli. 

Tagad bibliotēka ir atvērta ik-
vienam interesentam, un šo iespēju 
izmanto gan iedzīvotāji no visas Lat-
vijas, gan arī ārzemju viesi. Nacio-
nālās bibliotēkas darbinieki laipni 
aicina izmantot ne tikai bibliotēkas 
tradicionālos pakalpojumus, bet arī 
apskatīt tajā izvietotās izstādes, do-
ties uz koncertiem  un citiem pasā-
kumiem, kas notiek Gaismas pilī un 
veicina zināšanu apguvi. 

Alda Liuke,
 Smiltenes novada bibliotēkas 

bibliogrāfe

Smiltenes novada bibliotēka 
piedalījās Latvijas Bibliotekāru bied-
rības un Latvijas Nacionālās biblio-
tēkas izsludinātajā projektu konkursā 
„Augstvērtīga tulkotā un oriģināllite-
ratūra bibliotēkās”. Projekta mērķis 
ir veicināt Latvijas un pasaules kul-
tūras klasisko vērtību un laikmetīgās 
literatūras pieejamību publiskajās 
bibliotēkās.

Projekta rezultātā 11 Smiltenes 
novada bibliotēkās ir saņemtas un 
lasītāju vērtēšanai nodotas 52 grā-
matas par kopējo summu 444 euro. 
Projektu fi nansē Valsts Kultūrkapitā-
la fonds. Šīs bibliotēkas ir Smiltenes 
novada bibliotēka, Smiltenes novada 
bibliotēkas bērnu apkalpošanas no-

Smiltenes novada bibliotēkas saņem 
grāmatas

daļa, Birzuļu bibliotēka, Blomes bib-
liotēka, Bilskas bibliotēka, Loberģu 
bibliotēka, Brantu bibliotēka, Grund-
zāles bibliotēka, Aumeisteru bibliotē-
ka, Launkalnes bibliotēka, Palsmanes 
bibliotēka un Variņu bibliotēka.

Saņemtajā grāmatu kopā ir lat-
viešu autoru – Leona Brieža, Andas 
Līces, Ineses Zanderes, Edvarta Vir-
zas, Imanta Ziedoņa, Ingas Ābeles, 
Pētera Brūvera, Noras Ikstenas, Dai-
nas Avotiņas, Marta Pujāta,  u.c. au-
toru darbi. 

Plašs grāmatu piedāvājums par 
izcilām Latvijas personībām – aka-
dēmiķi Jāni Stradiņu,  māksliniekiem 
Rūdolfu Pērli, Kārli Melnbārzdi, Jāni 
Rozentālu, Vilhelmu Purvīti, Kārli 

Padegu, Imantu Ziedoni un Rūdolfu 
Blaumani.

Kolekcijā iekļautas arī  dažas 
klausāmgrāmatas – I. Gaile „Āda”, 
U. Bērziņš „Izņemts no skolas”, M. 
Bērziņš „Gūtenmorgens”.

Bibliotēkās būs lasāmas spilg-
tāko ārzemju rakstnieku Sandro Ve-
ronezī, Salmans Rušdi, Mika Valtari 
darbi. 

Visa projekta grāmatu kopas 
pieejamība Smiltenes novada bib-
liotēkās skatāma www.smiltene.lv un 
http://www.smiltenesbiblio.blogspot.
com/

Zaiga Krūmiņa.
Smiltenes novada bibliotēkas 

direktore

„Graudiņi ripo katliņā”

par kviešiem, kuri der 
ne tikai putrai, bet arī 
maizei. Visi kopā izzi-
nājām graudiņa ceļu no 
tīruma līdz katliņam. 
Izgaršojām miežu put-
ru un  auzu putru ar šo-
kolādi. Pasākuma no-
slēgumā, katrs saņēma 

dāvaniņā  visveselīgākos, visstiprā-
kos graudiņus un atziņu, ka tie aug  
šeit mūsu Latvijas tīrumos! Latvijas 
zemīte baro lielus un mazus! Paldies 
visiem, kas pielika savu domiņu, lai 
šis krāsainas pasākums izdotos.

Jogita Lucāne,
Palsmanes pagasta pirmsskolas 

izglītības iestādes skolotāja 

Vafeles, cepumus, pašdarinātas 
rotaslietas, adītas zeķes un cimdus, 
trifeles, apgleznotas burciņas – sveč-
turus, gardas kūkas – to un vēl daudz 
ko citu varēja nopirkt Mārtiņdienas 
tirdziņā, kas notika 10. novembrī 
Smiltenes Centra vidusskolas sā-
kumskolā. 

Skolēni atzīst, ka pašiem ļoti 
paticis kopā ar vecākiem gatavoties 
tirdziņam un pats tirgošanās process 
licies aizraujošs. Lielākajai daļai 
bērnu tā bija pirmā pieredze tirdznie-
cībā un naudas pelnīšanā. Svarīgi, ka 
tirgojoties skolēni apgūst dažādas sa-
dzīvē nepieciešamas prasmes. Bērni 
preces pirka un pārdeva par nelielu 
simbolisku samaksu, šādi mācoties 
skaitīt, reklamēt un pārdot. Daži ma-
zie pārdevēji bija īpaši piestrādājuši 
pie reklāmas, izveidojot interesantus 
plakātus vai reklāmas saukļus.

Tirdziņš bija labi apmeklēts. Par 
bērnu darinājumiem priecājās gan 
vecāki, gan radinieki, gan vecāko 
klašu skolēni, gan arī citi smiltenieši.  
Dažubrīd izveidojās pat rindas. Ne-
viens no pārdevējiem nepalika tukšā, 
pieprasījums bija visām precēm, un, 
tirdziņam beidzoties, visi bija ap-
mierināti – kāds ieguvis kāroto lietu 
vai gardumu, cits savukārt nopelnījis 
naudiņu.

Mārtiņi jeb Mārtiņdiena ir seni 
gadskārtas svētki, līdz kuriem jāpa-
beidz visi garie un smagie zemes 

Mārtiņdienas tirdziņš 
Smiltenes Centra 

vidusskolas sākumskolā

apstrādāšanas darbi un jāļauj zemei 
doties atpūtā, bet, ja pēc Mārtiņ-
dienas to traucē apstrādājot, nāka-
mā gadā laba raža nav gaidāma. 
Ar Mārtiņdienu beidzas arī klusais 
Veļu laiks un sākas jautrais ķekatu 
laiks, kurš senāk turpinājās līdz pat 
Meteņiem. 

Mārtiņdienas svinēšana Smilte-
nes Centra vidusskolā izveidojusies 
par skaistu latvisku tradīciju, kuru 
noteikti vajadzētu turpināt, veicinot 
bērnu izpratni un lepnumu par mūsu 
valsts kultūras vērtībām un to sagla-
bāšanu.

Elīna Kubuliņa-Vilne

Rudens ekskursijā skolēnu brīv-
dienās devās čaklākie makulatūras 
un bateriju vācēji – Smiltenes Trīs 
pakalnu sākumskolas 30 skolēni. 
Ekskursija bija balva no ZAAO par 
labiem sasniegumiem vides konkur-
sā „Atkritumu šķirošana”. 

Skolēni Līgatnes dabas takās 
baudīja jauko, rudenīgo dienu, iepa-
zinās un vēroja Latvijas dzīvniekus 
dabā. Redzēja, kā zvēri ir mainījuši 
savus kažokus ziemas periodam un 
dzīvnieku dzīves apstākļus. Izbrīnu 
radīja tas, ka lācēni bija pastrādāju-
ši nedarbus un viņus redzējām tikai 
mājoklī. 

Pēc pastaigām Līgatnes dabas 
takās devāmies uz Siguldu un ap-
meklējām papīrmākslas darbnīcu 

Smiltenes Trīs pakalnu 
sākumskolas skolēni 
iegūst ZAAO balvu

„Viktora vēstules”, klausījāmies le-
ģendu par Maiju – Turaidas Rozi un 
interesanto stāstījumu skatījām arī 
gleznās.

Skolēni gatavoja grāmatzīmes 
no izlietotā biroja papīra, uz jaunie-
gūtā, izsijātā, mitrā papīra likām sau-
sos ziedus, nelielus attēlus no Sigul-
das un iespiedumus. Tik gatavotas 
grāmatzīmes sev, savām skolotājām 
un vecākiem.

Aptaujājot skolēnus viņi atzina, 
ka vislabāk patikušas pastaigas dabā. 
Pašu gatavotās grāmatzīmes saņē-
mām pa pastu ar novēlējumu „Lai 
labi lasās grāmatas!” 

                                       
        Vija Sokolova, 

ekoskolas koordinatore
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Sports
Smiltenes BJSS riteņbraucēji piedalījās velokr osa 

sacensībās Ikšķilē un Rīgā
18. un 19. oktobrī ar sacensī-

bām Ikšķilē un Rīgā startēja Ar-
vja Pizika kausa izcīņa velokrosā. 
Aizraujošajās, bet reizē smagajās 
sacensībās godam cīnījās arī Smil-
tenes bērnu un jaunatnes sporta 
skolas audzēkņi, no kuriem god-
algas izcīnīja Jēkabs Cers un Ed-
gars Timermanis.

Bijušais Latvijas profesionālais 
šosejas riteņbraucējs Arvis Piziks 
kopā ar Valmieras velovienību un 
citiem palīgiem jau trešo gadu ru-
dens mēnešos organizē Pizika kau-
sa izcīņu velokrosā. Šīs sacensības 
ir ļoti aizraujošas un dinamiskas. 
Īpaši interesantas tās padara tas, ka 
velokrosā lielākajā daļā vecuma 
grupu ir noteikts riepu platuma iero-
bežojums, lai vēl vairāk sacensības 
līdzinātos Eiropā ļoti populārajam 
velokrosam (cyclocross). 

Kopumā Pizika kausa izcīņā 

pozīcija. Paši mazākie trenera Agņa 
Apses audzēkņi – Edgars Timerma-
nis un Olivers Skrapcis – izcēlās ar 
ļoti lielu cīņas sparu. Edgaram tas 
deva otro vietu, Oliveram devīto 
rezultātu. Tikmēr treneris Agnis 
Apse fi nišēja trešajā vietā prestiža-
jā elites vīru grupā. 

Dienu vēlāk vēl vairāk dalībnie-
ki pulcējās Rīgā esošajā Mārupītes 
parkā. Šoreiz viņus pārbaudīja lielās 
dubļu vannas, kuras veicināja lietus. 
Trasē bija arī daudz tehnisku pos-
mu, kā arī mākslīgo šķēršļu. Smil-
tenes jaunie riteņbraucēji cīnījās 
ļoti varonīgi, piedzīvojot arī virkni 
kritienu, tomēr sekmīgi sasniedzot 
fi nišu. Jaunajiem sportistiem šī bija 
pirmā šāda veida pieredze tik dub-
ļainā trasē.

M18 grupā sekmīgs sniegums 
arī Rīgā bija Jēkabam Ceram. Star-
tējot ar gadu vecākiem puišiem, Jē-

šogad paredzēti seši posmi dažādās 
Latvijas pilsētās un novados. Pirmie 
divi seriāla posmi tika aizvadīti jau 
aizvadītās nedēļas nogalē Ikšķilē un 
Rīgā.

Ikšķilē, kur trases izveidē lielu 
roku pielika arī vietējais riteņbrauk-
šanas treneris Kārlis Smilktens, da-
lībniekiem bija jāpievar gan tehnis-
ki posmi pa līdzenumu, gan arī pāris 
kāpumi, nobraucieni, kā arī mākslī-

gie šķēršļi, to vidū pēdējā laikā ne-
bijuši garas trepes, kas sagādāja ne 
mazums grūtības, īpaši jaunajiem 
sportistiem.

No Smiltenes bērnu un jaunat-
nes sporta skolas riteņbraucējiem 
Ikšķilē startēja astoņi riteņbraucēji. 
M18 grupā 11 sportistu konkuren-
cē Murjāņu sporta ģimnāzijas au-
dzēknis Jēkabs Cers aizvadīja labu 
braucienu un fi nišēja ceturtajā vie-
tā. W16 meiteņu grupā dalībnieču 
vidū bija Eva Elīza Leikarte un Na-
dīne Kučere. Dinamiskajās sacensī-
bās, kurās meitenes startēja pirmo 
reizi, Eva fi nišēja piektajā, Nadīne 
septītajā vietā. 14 gadus jauno pui-
šu grupā 12. vietu izcīnīja Egils 
Melderis. Uzreiz divi smiltenieši 
startēja 2003. – 2004. gadā dzimu-
šo puišu grupā. Šeit 13 sportistu 
konkurencē Ernestam Eglītim sep-
tītā vieta, Denisam Jakovļevam 10. 

kabs spēja izcīnīt trešo vietu. W16 
meiteņu grupā Evai Elīzai Leikar-
tei šoreiz septītā vieta, bet Nadīnei 
Kučerei devītā pozīcija. M14 puišu 
grupā Egilam Melderim šoreiz 11. 
rezultāts. 2003. – 2004. gadā dzimu-
šo puišu konkurencē septītais bija 
Ernests Eglītis, 11. fi nišēja Deniss 
Jakovļejs. Uzreiz aiz labāko trijnie-
ka 2005. – 2006. gadā dzimušo zēnu 
grupā palika Edgars Timermanis, 
bet Oliveram Skrapcim devītā po-
zīcija. Tikmēr treneris Agnis Apse 
šoreiz elites vīru grupā jau bija otra-
jā vietā, piekāpjoties tikai bijušajam 
Latvijas MTB čempionam Dmitri-
jam Sorokinam. 

Visi Smiltenes sporta līdzjutē-
ji aicināti mazos censoņus atbalstīt 
15. novembrī, kad Jāņkalnā norisi-
nāsies Pizika kausa izcīņas piektais 
posms. 

Toms Markss

Pirmo reizi Smiltenes novada 
pirmsskolas izglītības iestāžu peda-
gogi š.g. 28. oktobrī devās pieredzes 
apmaiņas braucienā uz Rēzeknes no-
vada izglītības iestādēm. 

Tikšanās iesākās ar saulainu 
dienu un sarunai atvērtiem Latgales 
puses pedagogiem, kuri sagaidīja un 
iepazīstināja ar savu darbu. Kā pir-
mo mēs iepazinām Verēmu pagasta 
Škeņevas Verēmu pamatskolu, kurā 
izvietotas arī pirmsskolas izglītības 
grupas. Šeit mūs sagaidīja skolas 
direktore Jevģēnija Paura, kura pa-
stāstīja par skolas vēsturi un šodienu, 
par skolas saglabāšanu un projektu 
piesaisti. Arī šobrīd skolā notiek silti-
nāšanas darbi. Projektus īstenot izdo-
das, pateicoties Marinai Šariginai – 
direktores vietniecei izglītības jomā 
un angļu valodas skolotājai. Šajā 
mācību gadā 4 pirmsskolas grupiņas 
apmeklē 51 pirmsskolēns un pamat-
skolā mācās 74 skolēni. Šīs iestādes 
stiprā puse ir aktīvie pedagogi, kas 
ar savu attieksmi spējuši pierādīt, ka 
arī maza lauku skola mūsdienās spēj 
pastāvēt un attīstīties. Laba pieredze 
pirmsskolai ir sadarbība ar vecākiem, 
kuri labprāt atbalsta un iesaistās da-
žādās aktivitātēs. Varējām vērot 
katras ģimenes gatavotās mājiņas 

no dažādiem materiāliem, gaismas 
galdu. Bagātīgs pašgatavotu mācī-
bu materiālu klāsts vērojams bērnu 
praktiskās darbības pilnveidošanai, 
kas atspoguļojas gan zīmējumos un 
aplicējumos, gan rokdarbos. Pirms-
skola var lepoties ar teātra un tautas 
deju pulciņu. 5 un 6 gadus veciem 
bērniem ir iespēja piedalīties novada 
rīkotajos svētkos. Veiksmīgi sakār-
tota pēctecība pirmsskolas pārejai uz 
skolu. 

 Rēzeknes novada pašvaldības 
pirmsskolas izglītības speciāliste 
Biruta Rīvāne nelielā prezentācijā 
iepazīstināja ar Rēzeknes novada 
pirmsskolas izglītību. Novadā atro-
das 18 pirmsskolas iestādes ar ko-
pējo izglītojamo skaitu 723, kā arī 
8 skolās tiek īstenota pirmsskolas 
izglītības programma 201 pirms-
skolēnam. Šajā mācību gadā pirms-
skolas izglītībā Rēzeknes novadā 
tiek akcentēta fi ziskās izglītības un 
veselības audzināšanas aktualizā-
cija mācību procesā, kā arī tēlainās 
domāšanas attīstīšana caur bērna 
praktisko darbību (zīmēšanu, vei-
došanu, aplicēšanu, konstruēšanu, 
rokdarbiem). Par pasākumiem nova-
dā pirmsskolas iestādēm – konkurss 
„Mazais gudrinieks’”, talantu parā-

de „Pavasara Jampadracis”, bērnu 
radošo darbu izstādes, teātra izrādes 
apmeklējums visiem novada PII ab-
solventiem, novada sporta svētki 5-6 
g. bērniem, Teātra dienas. Šķiroties 
no Verēmu pamatskolas, mēs ieklau-
sāmies vārdos, kas rakstīti skolas 
bukletā:

Prieks ir izstarot
Un izdalīt,
Izdalīt to, kas mums
Pieder, vienalga, vai
Tā būtu maize, vai 
Māja, doma vai sapnis.
Un zināt, ka ir kāds,
Kas to saņem.
/Z. Mauriņa/
Tālāk izglītības speciālistes 

B. Rīvānes vadībā devāmies uz 
„Apkalnmājām”, kur mūs sagaidīja 
dzimtas īpašuma saimniece, amatu 
meistare – pedagoģe Irēna Baufale. 
Ar interesantu stāstījumu I. Baufele 
pastāsta par šo māju vēsturi. Latga-
lē vienmēr tikuši mīlēti ātras dabas 
zirgi, kuri bija daudzu paaudžu lo-
lojums. Tie bija arī „Apkalnmāju” 
neatņemama sastāvdaļa. Dažādas 
lauku dzīves videi raksturīgās amatu 
tradīcijas un Latgales pusei raksturī-
gais dzīvesveida mantojums lika pa-
matus „Apkalnmāju” amatu darbnī-

Smiltenes novada PII pedagogi pieredzes apmaiņā 
Rēzeknes novadā

cas izveidei, kas veiksmīgi darbojas 
arī mūsdienās. Pirmsskolas vecuma 
bērni un pedagogi tiek laipni gaidīti 
izzināt Latvijas kultūras mantojumu 
un praktiski darboties ādas apstrādē. 

 Piebraucot pie Griškānu pirms-
skolas izglītības iestādes, mūsu acis 
priecēja jaunizveidotais ceļu satik-
smes apmācības laukums. Tur mūs 
sagaidīja un viesmīlīgi uzņēma ies-
tādes vadītāja Svetlana Klīdzēja. Šo 
izglītības iestādi apmeklē 76 bērni. 
Nelielu ieskatu guvām grupiņu tel-
pās, bet visjaukākos brīžus bija sa-
gatavojušas skolotājas ar bērniem. 
Kā pirmo 5 un 6 gadus veci mazā-
kumtautības apakšgrupas bērni pa-
rādīja angļu valodas rotaļnodarbību 
„Nāc, iepazīsimies!”. Tad sekoja 
koriģējošās vingrošanas nodarbība 
5 un 6 gadus veciem latviešu apakš-
grupas bērniem „Lāča piedzīvojumi 
rudens mežā’’. Tā bija jauka, rūpīgi 
izstrādāta atklātā rotaļnodarbība, kur 
bērni skolotājas pasakas stāstīšanas 
laikā rotaļu veidā apguva dažādas 
kustības. Nobeigumā Smiltenes 
pirmsskolas izglītības skolotājas tika 
iepriecinātas ar bērnu dziesmām. 
Vadītāja dalījās pieredzē par savu 
iestādi, par projektu piesaisti. At-
balsta projektu konkursā ar Eiropas 

Savienības līdzfi nansējumu „Stāvi! 
Gaidi! Ej! Brauc!” ir izveidota mā-
cību vieta, kur papildus pieaugušā 
stāstījumam bērniem ir iespēja in-
teresanti un aizraujoši apgūt zinā-
šanas par ceļu satiksmes drošības 
noteikumiem. Smiltenes novada 
skolotājas atzina, ka par tādu mācību 
vidi priecātos ikviena pirmsskola. Ar 
jaukiem iespaidiem un vēlējumiem 
atvadījāmies arī no šīs pirmsskolas 
iestādes. 

Tālāk mūsu ceļš veda uz Rē-
zekni, kur gida pavadībā iepazinām 
Austrumlatvijas radošo pakalpoju-
ma centru „Zeimuļs”. Par šīs vizītes 
plānojumu parūpējās Rēzeknes no-
vada IP speciālistes E. Opincāne un 
B. Rīvāne.

   Smiltenes novada pirmsskolas 
izglītības skolotājas novērtēja iespē-
ju iepazīt lielākā Latvijas novada 
pirmsskolas izglītības darba tradīci-
jas un specifi ku. Iegūtās atziņas ļaus 
objektīvāk izvērtēt savu pieredzi, 
aizgūt labas idejas un ar lielu sirds 
siltumu atcerēties sirsnīgos un en-
tuziasma pilnos Rēzeknes novada 
pedagogus.

Mudīte Šilaua, 
PII „Pīlādzītis” pirmsskolas

 izglītības skolotāja 

Mēs no sirds vēlamies, lai 
mūsu bērni būtu veseli un laimīgi. 
Lai viņiem piepildās iespēja izvei-
dot saliedētu un harmonisku ģime-
ni, radīt veselīgus bērnus un sas-
niegt kārotos dzīves mērķus. Ne-
pielūdzamā statistika saka, ka vai 
trešā daļa no puišiem vecumā no 
15 līdz 18 gadiem un vismaz 40% 
meiteņu ir uz alkoholisma ceļa (pēc 
Latvijas Ārstu biedrības datiem un 
biedrības prezidenta Pētera Apiņa 
vērtējuma).

Novada pedagoģes metodiskais materiāls atzinīgi novērtēts 
konkursā

2014. gada sākumā novada pe-
dagogu Metodiskajā dienā kā atbal-
stu darbam ar jauniešiem mācību 
iestādēs skolotājiem sadarbībā ar 
biedrību „Go Beyond” piedāvājām 
apmācību ciklu un mācību materiā-
lu „Runājot par alkoholu”. Uzde-
vumi, diskusijas un izspēles tieši 
un netieši saistīti ar atkarībām, gal-
veno uzmanību pievēršot tam, lai 
jauniešiem iemācītu ietekmēt ra-
dušās situācijas, izvēlēties rīkoties 
atbildīgi un patstāvīgi, nepakļauties 

sociālajām ietekmēm un vienaudžu 
spiedienam, kā arī iemācīties pa-
teiktu „nē” alkoholam.

Tagad ir noslēdzies biedrī-
bas „Go Beyond” iniciatīvas „Ru-
nājot par alkoholu” konkurss sko-
lotājiem. Konkursa mērķis bija ap-
kopot skolotāju darbības piemērus 
sarunām ar jauniešiem klasē, lai 
mazinātu apreibinošu vielu lietoša-
nu jauniešu vidū. Iesūtītie darbi bija 
daudzveidīgi un noteikti noderēs 
citiem skolotājiem darbā. Skolotāju 

iesūtītie stundu plāni iekļāva gan li-
terāro darbu pielietojumu sarunām, 
gan video un spēļu elementu izman-
tošu stundās, gan dažādas radošas 
metodes, kā stundās runāt ar skolē-
niem par atkarībām, to novēršanu, 
kā arī par tādām tēmām, kā vienau-
džu spiediens, pašvērtējums un vie-
dokļa izteikšana.

Ir patīkami, ka šis konkurss dar-
ba pēctecībai rosinājis arī mūsu no-
vada pedagogus, un vērtēšanas ko-
misijas lēmumā atrodams ieraksts:

„2. vietu un EUR 100 (pirms 
nodokļiem) iegūst Ilva Pētersone 
no Palsmanes internātpamat-
skolas un Kristīne Lipina no Rīgas 
Tūrisma un radošās industrijas teh-
nikuma.” 

Prieks par skolotājas Ilvas Pē-
tersones veikumu un mudinājums 
arī citiem kolēģiem dalīties savos 
labās prakses piemēros!

Alda Miķe,
Izglītības pārvaldes vadītāja 

vietniece
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8. novembrī, Smiltenes sta-
dionā tika aizvadīta pēdējās 
kārtas spēle Latvijas Futbola 
čempionāta „Syform” 1. līgas 
turnīrā, kurā vietējā futbola klu-
ba „Smiltene/ BJSS” komanda 
ar rezultātu 2:3 atzina „Audas” 
pārākumu. Vārtus smilteniešu 
labā guva Elvis Teremko un Rai-
monds Dūmiņš. 

Sestdiena bija diena, kad Lat-
vijā ofi ciāli noslēdzās abu galveno 
futbola turnīru sezona. „Syform” 
1. līgā pēdējā kārtā noskaidrojās 
bronzas medaļnieku liktenis. Tāpat 
izmaiņas varēja būt arī tabulas ot-
rajā pusē.

Savās mājās pēdējo sezonas 
spēli aizvadīja arī 1. līgas debitan-
ti – FK „Smiltene/ BJSS”. Smil-
teniešu pretinieki bija „Audas” 
futbolisti. Ķekavā bāzējošā ko-
manda jau daudzas sezonas star-
tē tieši pirmajā līgā, tomēr pirms 
tam cīnījušies arī virslīgā. Spēle 
no turnīra tabulas viedokļa daudz 

vē atradās arī Jānis Priede un 1999. 
gadā dzimušais Mārtiņš Rakštelis.

Spēle iesākās līdzvērtīgi. „Au-
das” komanda spēlēja organizēti un 
veidoja pārdomātus uzbrukumus. 
Smiltenes komanda pieņēma šādu 
spēles stilu un atbildēja ar vairā-
kiem labiem momentiem. Mājinie-
ku līdzjutēji pirmo reizi uzgavilēt 
varēja puslaika 24. minūtē, kad pēc 
pārdomāta uzbrukuma skaistus vār-
tus guva komandas rezultatīvākais 
spēlētājs Elvis Teremko. Ilgi gan 
vadībā smilteniešiem neizdevās 
būt. Piecas minūtes vēlāk labs mo-
ments izveidojās „Audas” koman-
dai, ko ar precīzu sitienu noslēdza 
Rihards Gorkšs. Atlikušajā puslai-
ka daļā nedaudz vairāk bumbu kon-
trolēja „Auda”, tomēr uz rezultāta 
tablo izmaiņu nebija. 

Otrais puslaiks izvērtās notiku-
mu pavērsieniem daudz bagātāks. 
Jau tā sākumā „Auda” palika mazā-
kumā. Par nesportisku rīcību galve-
nā tiesnese Viola Raudziņa no lau-

Smiltenes pilsētas BJSS sadar-
bībā ar Smiltenes Jauniešu domi un 
Smiltenes tehnikumu 24. oktobrī 
organizēja sacensības volejbolā 
„Smiltenes Nakts 2014”. Sacen-
sības notika Smiltenes tehnikuma 
sporta zālē neierastā laikā – sā-
kumskolas un pamatskolas grupas 
sacensības uzsāka plkst. 18.00, bet 
vidusskolas un studentu grupai tur-
nīrs sākās plkst. 21.30. Turnīrā pie-
dalījās arī komandas no Burtnieku 
novada Matīšiem, Valmieras BJSS, 
Strenču novada vidusskolas, Grun-
dzāles pamatskolas, kopumā 27 ko-
mandas.

Sākumskolas grupā meitenēm 
1. vietu izcīnīja Smiltenes pilsētas 
BJSS audzēknes – Amanda Hirte, 
Kristīne Būce, Ieva Celma un Ance 
Marta Zvejniece, 2. vietā – Grun-
dzāles pamatskola, 3. vietā – Stren-
ču novada vidusskola. Zēnu grupā 
– 1. vieta Strenču novada vidussko-
las 1. komanda – Marts Bičevskis, 
Toms Silavs, Mārtiņš Ūburgs, Ri-
hards Lūsiņš, 2. vieta – Smiltenes 
BJSS, 3. vieta – Strenču novada 
vidusskolas 2. komanda.

Sākumskolas grupā tika nomi-
nēti „Labākais spēlētājs” – Karīna 
Karahona un Emīls Reinis Āboltiņš.

Pamatskolas grupā meitenēm 
1. vieta Strenču novada vidus-
skolai – Alīda Krumholce, Linda 
Vēvere, Linda Vītoliņa, Undīne 
Ribele, 2. vietā – Valmieras BJSS, 
3. vietā – Grundzāles pamatskola. 
Zēnu grupā – 1. vieta Grundzāles 
pamatskolas 1. komanda – Toms 
Krumeņš, Ilgvars Caune, Adrians 
Djačuks, Klāvs Ozoliņš, 2. vietā – 
Matīšu pamatskola, 3. vietā – Val-
mieras BJSS. „Labākais spēlētājs” 
– Undīne Ribele un Jurģis Ādam-
sons.

Ļoti interesantas un aizrau-
jošas spēles notika vecākajā gru-
pā, kur spēles beidzās ap plkst. 
3.00 naktī, bet gandarīti bija visi.
1. vieta – „Zeķes” – Ričards Bušs, 
Mārcis Auzāns, Raivis Strupišs, 

Sacensības volejbolā 
Smiltenes Nakts 2014

Latvijas kausa apbalvošana 
orientēšanās sportā

7. novembrī jaunie orientieristi 
pulcējās Vaidavā uz LK apbalvo-
šanu. Vispirms  notika draudzības 
nakts stafetītes un tad viesmīlīgajā 
Vaidavas kultūras namā notika svi-
nīga kausu pasniegšana, jauniešu 
un treneru godināšana. 

Vispirms tika apbalvotas la-
bākās stafešu komandas. Sezonas 
kopvērtējumā par pirmo vietu tika 
apbalvota Azimuts OK-Smiltenes 
BJSS S-14 grupas meiteņu koman-
da. Tajā startēja Agnija Caune, Elī-
na Skopāne un Zanda Stabiņa. Par 
uzvaru Latvijas sprinta kausā S-14 
grupā tika sveikta Agnija Caune. 

Savukārt Latvijas kausā, kur 
notika 16 sacensības un no tām tika 
vērtēti astoņi labākie starti, par Lat-
vijas kausa ieguvēju S-14 grupā 36 
meiteņu konkurencē kļuva Agnija 
Caune. Arī otrajā vietā Azimuts 
OK-Sm BJSS pārstāve Elīna Sko-
pāne.

Latvijas kausa kopvērtējumā 
tika apbalvoti seši labākie katrā 
grupā, līdz ar to tika apbalvots arī 
Ilgvars Caune par 4. vietu V-16 
grupā. Šajā grupā startēja 42 dalīb-
nieki.

Vairākiem novada orientieris-
tiem līdz godalgotajai vietai ne-
daudz pietrūka. Tā septītajās vietās 
sezonas kopvērtējumā ierindojās 
Matīss Slikšjānis V-16, Zanda Sta-
biņa S-14 un Pārsla Kupriša S-18. 
Savukārt Valdemāram Nullem asto-
tā vieta V-18 grupā un Annai Ane-
tei Strazdiņai 9. vieta S-12 grupā. 
Sprinta kausā 3. vietā V-16 grupā 
Ilgvars Caune. 

 Pēc Latvijas kausa apbalvoša-
nas tika sveikti arī Latvijas jauniešu 
izlases dalībnieki, kas piedalījās Ei-
ropas junioru čempionātā Rumānijā 
– viņu vidū arī Matīss Slikšjānis.

 Noslēgumā tika teikts paldies 
arī treneriem. Pēc apbalvošanas 
jauniešiem notika atpūtas vakars 
dīdžeja Ugas vadībā. Savukārt tre-
neriem bija iespēja apspriest nākot-
nes plānus.

un 12 stundu vērtējumā.
6 stundu ieskaitē jau-

niešu grupā 2. vieta Azi-
muts OK – Sm BJSS ko-
mandai, kurā startēja Ma-
tīss Slikšjānis un Ilgvars 
Caune. Ģimeņu grupā 
startēja Māris un Zanda 
Stabiņi – viņiem 8. vieta.

 12. stundu sacensībās 
startēja Jurģis Eberhards 
ar dēliem. Viņu rezultāts 
būs zināms pēc rezultātu 
publicēšanas.

 
Māris Stabiņš,

Smiltenes BJSS Treneris

Liene Libere, 2. vieta – „Flaman-
go” – Evija Cirša, Mikus Bisenieks, 
Mārtiņš Bisenieks, Jānis Dudelis, 
Mārtiņš Kudlāns, 3. vieta – „Tin-
tes vāveres” – Liene Krūmiņa, 
Silvestrs Dreimanis, Atis Antons, 
Roberts Razminovičs. Šajā grupā 
bija trīs nominācijas: ,,Boss uz lau-
kuma” – Evija Cirša, Ričards Bušs, 
,,Lecīgākais spēlētājs” – Laura Ru-
bene, Pēteris Ķepītis un ,,Tehniskā-
kais spēlētājs” – Linda Puriņa un 
Jānis Dudelis.

Gita Brālēna,
Smiltenes pilsētas BJSS trenere

„Smiltene/ BJSS” futbolisti tomēr sezonu noslēdz ar zaudējumu „Audai”
kuma noraidīja Edgaru Brici. Ķe-
kavieši bija spiesti pārkārtot savas 
rindas, tomēr tas viņiem neliedza 
spēlēt tikpat sekmīgi kā iepriekš. 
Mājinieki vairākumā centās spēlēt 
vēl aktīvāk, izveidojot arī vairākus 
labus uzbrukumus, tomēr pārspēt 
vārtsargu Mārtiņu Miezīti nespēja. 
Laukumā devās gan Jānis Priede, 
gan arī jaunais Mārtiņš Rakštelis. 
Notikumiem bagātā izvērtās spēles 
68. minūte. Vispirms vadībā izvir-
zījās Ķekavas komanda, kas izman-
toja neveiksmīgu epizodi Smiltenes 
soda laukumā. Smiltenieši, skatītā-
ju uzmundrināti, bija kaujinieciski 
atspēlēties. Tas arī lieliski izdevās. 
Jau nepilnu minūti vēlāk spēlējo-
šais galvenais treneris Raimonds 
Dūmiņš veica lielisku solo gājie-
nu un ar precīzu sitienu pārsteidza 
pretinieku vārtsargu, panākot 2:2. 
Turpinājumā abas komandas cen-
tās izraut uzvaru. Viesi turpināja 
būt ļoti organizēti, kamēr „Smilte-
ne/ BJSS” centās meklēt savas ie-

spējas. 73. minūtē tomēr otro reizi 
vadībā izvirzījās „Auda”, izmanto-
jot mājinieku nelielu nesaprašanos 
savā laukuma pusē. Pēdējās minū-
tēs Smiltenes futbolisti ļoti centās 
gūt izlīdzinājumu, tomēr pretinieki 
to neļāva paveikt. Sezonas pēdējā 
spēle aizraujošā un cienījamā gaitā 
noslēdzās ar zaudējumu 2:3. 

Turnīra tabulā FK „Smiltene/ 
BJSS” čempionātu pabeidza 14. 
vietā starp 16 komandām. Jāuzteic 
parādītais sniegums, īpaši otrajā 
aplī. Lai arī daudzās spēlēs uzvaras 
netika gūtas, tomēr gandrīz ikvie-
nai komandai bija ļoti jāpiepūlas, 
lai no Smiltenes aizvestu punktus.

Jau tagad var droši prognozēt, 
ka 1. līgas futbols Smiltenē būs arī 
nākamajā sezonā. FK „Smiltene/ 
BJSS” saka lielu paldies visiem 
komandas līdzjutējiem, kas katrā 
mājas spēlē sagādāja lielisku atbal-
stu. Drīzumā piedāvāsim arī lielo 
sezonas apskatu. 

Toms Markss

nozīmīgāka bija mājiniekiem, kas 
panākuma gadījumā varēja panākt 
un apsteigt gan JFK „Saldus”, gan 
arī „AFA/ Olaine” komandas. 

„Smiltene/ BJSS” vienībai pē-
dējā sezonas spēlē palīdzēt neva-
rēja divi pamatsastāva spēlētāji – 
Dāvis Gaigals un Zigmārs Dūmiņš. 
Uzbrukuma smailē darbojās Elvis 
Teremko, bet vārtu drošība tika uz-
ticēta komandas kapteinim Dagnim 
Sausajam. Tāpat pamatsastāvā at-
griezās  Kristaps Rakštelis. Rezer-

Nākamajā dienā notika Vaida-
vas rogainings. Sacensības notika 6 
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IZSTĀDES: 
Oktobrī – novembrī apskatāma Viļņa Svīķa 
privātkolekcijas izstāde „Mani ziloņi” 
Līdz 29. novembrim Smiltenes Mākslas skolas 
pieaugušo tēlotājas mākslas studijas izstāde

PASĀKUMI: 
10. – 16.11. Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļā
10.11  plkst. 17.00 Krēslas lasījums „Troļļi 
ziemeļos”
15.11. 19.00 Smiltenes kultūras centrā  tikšanās 
ar detektīvrakstnieci  Daci Judinu un mūziķi, 
dzejnieku Arturu Kiseļovu „Romantiskais rudens 
detektīvs”
Programmā:
* Top „Siers otrajai pelītei” un „Septiņi vakari”
* Teatralizēti romānu fragmentu lasījumi
* Artura Kiseļova autordzejas lasījumi, meditatīvi  
instrumentālā elektroniskā mūzika un dziesmas
* Daces Judinas autordzeja un ģitārbalādes
* Rudenīgi poētiskas bilžu vīzijas
* Atjautības konkursi, detektīvmīklas un balvas

BĒRNU APKALPOŠANAS NODAĻA
11. – 18.11. Zīmēšanas konkurss „Mana Latvija !”
Par jaunākajām grāmatām un pasākumiem bibliotēkā 
skatieties: http://www.smiltenesbiblio.blogspot.com/
Par literatūras izstādēm un pasākumiem bērnu 
literatūras nodaļā: http://spbbernunodala.blogspot.
com/

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

Lielākie Smiltenes 
novada pasākumi

2014. gada 
novembrī

17. novembrī plkst. 17.00 SIA „Vidzemīte” zālē 
Brantu pagastā Vijciema neatkarīgā teātra izrāde 
„Dudene zin”, režisors Valdis Šaicāns
17. novembrī plkst. 19.00 Launkalnes tautas namā 
Latvijas dzimšanas dienai veltīts koncerts kopā ar 
Zaļkalniņu ģimeni no Lielvārdes
Plkst. 22.00 balle kopā ar grupu „Kompromiss”. 
Ieeja brīva
17. novembrī plkst. 18.00 Smiltenes pilsētas Kultū-
ras centrā Valsts svētku pasākums „…mēs būsim kā 
balta svītra karogā”. Smiltenes novada domes apbal-
vojumu pasniegšana, piedalās: Liene Vējiņa, Mada-
ra Kalniņa, Daniels Groza, Uģis Upenieks, Oskars 
Celms. Jauniešu koris „Maska”, diriģents Jānis Ozols. 
Ieeja brīva
23. novembrī Smiltenes pilsētas Kultūras centrā Smil-
tenes novada amatierteātru skate 2014. Lūgums se-
kot līdz informācijai, jo izrāžu laiki tiek precizēti
29. novembrī Smiltenes pilsētas Kultūras centrā jau-
niešu pasākums „Smiltene Alternative”

decembrī (sākums)
5. decembrī plkst. 18.00 Smiltenes tehnikuma sporta 
zālē koncerts „Ziemas ieskandināšana” Smiltenes 
pagastā. Plkst. 20.00 balle. Ieeja € 3,00
6. decembrī Smiltenes pilsētas Kultūras centrā pilsē-
tas egles iedegšanas pasākums. Plkst. 16.00 bērnu 
deju uzvedums, plkst. 17.30 egles iedegšana

Smiltenes Kultūras 
centra kinozālē

Smiltenes novada 
bibliotēkā

18. novembrī plkst. 12.00 – 18.00 
kinozālē Valsts svētkos – bezmak-
sas kino diena
19. un 20. novembrī plkst. 18.30 
fi lma „Nekad nepadodies, dēls”
23. novembrī plkst. 17.00 pirmizrā-
de fi lmai „4. Maija republika”
24. novembrī plkst. 19.00 pirmizrā-
de fi lmai „Leģenda Dinamo”
25. novembrī plkst. 18.30 fi lma 
„Leģenda Dinamo”
26. un 27. novembrī plkst. 18.30 
fi lma „4. Maija republika”
30. novembrī plkst. 16.30 fi lma 
„Leģenda Dinamo”

Ir sāpes, ko nevar dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu...
Nostājas blakus Tev draugi un klusē
Kaut vai tā, lai Tev palīdzētu.

Šajā skumjajā brīdī, no māmiņas atvadoties, 
esam kopā ar tevi, SOLVITA.
Grundzāles līnijdeju kolektīvs

Informācija par izmaiņām 
autobusu kustības sarakstos

Valsts svētku laikā 
no 2014. gada 16. novembra 

līdz 22. novembrim

2014. gada 16. novembrī
Nekursē no Smiltenes AO
• plkst. 16:35 Smiltene – Cempi – Valmiera

2014. gada 17. novembrī
Nekursē no Smiltenes AO
• plkst. 06:15 Smiltene – Krūklanti – Launkalne – Mežciems – 
Bāze
• plkst. 06:35 Smiltene – Vijciems – Smiltene
• plkst. 06:35 Smiltene – Mēri – Džindžas – Smiltene
• plkst. 06:50 Smiltene – Aumeistari – Gauja
• plkst. 06:50 Smiltene – Šķipeles – Jurģēni – Smiltene
• plkst. 06:55 Smiltene – Mēri – Vidaga – Smiltene
• plkst. 07:00 Smiltene – Mēri – Rauza – Variņi – Smiltene
• plkst. 07:47 Bāze – Smiltene – Ķieģeļceplis – Launkalne – 
Smiltene
• plkst. 13:15 Smiltene – Vidaga – Smiltene
• plkst. 14:15 Smiltene – Šķipeles – Jurģēni – Smiltene
• plkst. 14:23 Smiltene – Mežciems – Launkalne – Smiltene
• plkst. 15:00 Smiltene – Aumeistari – Gauja
• plkst. 15:50 Smiltene – Mēri – Džindžas – Smiltene
• plkst. 16:15 Smiltene – Valka
• plkst. 16:25 Smiltene – Launkalne – Ķieģeļceplis – Smiltene
• plkst. 19:15 Smiltene – Palsmane – Variņi – Ķeņģi – Smiltene

Papildus kursē no Smiltenes AO
• plkst. 06:55 Smiltene – Mēri – Rauza – Variņi – Smiltene

2014. gada 18. novembrī
Nekursē no Smiltenes AO
• plkst. 06:15 Smiltene – Krūklanti – Launkalne– Mežciems – Bāze
• plkst. 06:35 Smiltene – Vijciems – Smiltene
• plkst. 06:35 Smiltene – Valka
• plkst. 06:35 Smiltene – Mēri – Džindžas – Smiltene
• plkst. 06:50 Smiltene – Aumeistari – Gauja
• plkst. 06:50 Smiltene – Šķipeles – Jurģēni – Smiltene
• plkst. 06:55 Smiltene – Mēri – Vidaga – Smiltene
• plkst. 07:47 Bāze – Smiltene – Ķieģeļceplis – Launkalne – 
Smiltene
• plkst. 08:55 Smiltene – Blome – Valmiera
• plkst. 13:15 Smiltene – Vidaga – Smiltene
• plkst. 14:15 Smiltene – Šķipeles – Jurģēni – Smiltene
• plkst. 14:23 Smiltene – Mežciems – Launkalne – Smiltene
• plkst. 15:00 Smiltene – Aumeistari – Gauja
• plkst. 15:50 Smiltene – Mēri – Džindžas – Smiltene
• plkst. 16:15 Smiltene – Valka
• plkst. 16:25 Smiltene – Launkalne – Ķieģeļceplis – Smiltene

Papildus kursē no Smiltenes AO
• plkst. 16:35 Smiltene – Cempi – Valmiera

2014. gada 22. novembrī
Nekursē no Smiltenes AO
• plkst. 06:55 Smiltene – Mēri – Rauza – Variņi – Smiltene

Papildus kursē no Smiltenes AO
• plkst. 06:15 Smiltene – Krūklanti – Launkalne – Mežciems – 
Bāze
• plkst. 06:35 Smiltene – Mēri – Džindžas – Smiltene
• plkst. 06:35 Smiltene – Vijciems – Smiltene
• plkst. 06:50 Smiltene – Aumeistari – Gauja
• plkst. 06:50 Smiltene – Šķipeles – Jurģēni – Smiltene
• plkst. 06:55 Smiltene – Mēri – Vidaga – Smiltene
• plkst. 07:00 Smiltene – Mēri – Rauza – Variņi – Smiltene
• plkst. 07:47 Bāze – Smiltene – Ķieģeļceplis – Smiltene
• plkst. 13:15 Smiltene – Vidaga – Smiltene
• plkst. 14:15 Smiltene – Šķipeles – Jurģēni – Smiltene
• plkst. 14:23 Smiltene – Mežciems – Launkalne – Smiltene
• plkst. 15:00 Smiltene – Aumeistari – Gauja
• plkst. 15:50 Smiltene – Mēri – Džindžas – Smiltene
• plkst. 16:15 Smiltene – Valka
• plkst. 16:25 Smiltene – Launkalne – Ķieģeļceplis – Smiltene
• plkst. 19:15 Smiltene – Palsmane – Variņi – Ķeņģi – Smiltene

Mobilais mamogrāfs Smiltenē
Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk 
savai dzīvesvietai - Veselības Centrs 4 mobilajā ma-
mogrāfā, kas ieradīsies 1. un 2.decembrī pie Sarkanā 
Krusta Smiltenes slimnīcas, Dakteru iela 14.
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja 
pieraksta!
Pieraksts notiek pa telefoniem 67 14 28 40 un 27 86 66 55
Sīkāka informācija www.mamografi ja.lv vai uz e-pastu 
info@mamografi ja.lv


