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Neformālā grupa “SPORTS Smiltenē” sadarbībā ar 
Smiltenes novada domi un Smiltenes novada sporta 
pārvaldi jau piekto gadu rīko Smiltenes novada gada 
balvu sportā. No 7. – 30. decembrim ikviens aicināts 
nobalsot par savu favorītu sešās nominācijās. Balsot var 
vienu reizi dienā no vienas IP adreses Smiltenes novada 
mājas lapā. Aicinām iepazīties ar visiem kandidātiem un 
izdarīt savu izvēli. 

Gada labākais sportists / sportiste:
1.Gatis Smukulis (Šosejas riteņbraukšana) – Eiropas 
spēļu septītās vietas ieguvējs un Latvijas čempions šose-
jas riteņbraukšanā individuālajā braucienā. Izcīnot trešo 
vietu pasaules tūres Polijas daudzdienu velobraucienā, 
nodrošinājis Latvijai ceļa zīmi uz Olimpisko spēļu 
riteņbraukšanas sacensību grupas braucienu. 

Valsts sv�tkos pasniegti Smiltenes 
novada domes apbalvojumi

Latvijas 97. gadadienā, 18.novembrī, Smiltenes no-
vada dome pasniedza 21 apbalvojumu tiem novada 
ļaudīm, kuri ar savu nesavtīgo darbu un augstiem sa-
sniegumiem ir devuši nozīmīgu ieguldījumu Smiltenes 
novada attīstībā un popularizēšanā Latvijā un pasaulē. 

Vēl pirms Smiltenes domes apbalvojumu pasnieg-
šanas Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes 
ministrijas Atzinības rakstu par izciliem sasniegumiem 
darbā ar skolēniem, sagatavojot viņus valsts matemā-
tikas un ekonomikas olimpiādēm, saņēma Smiltenes 
ģimnāzijas skolotāja Ārija Viļuma.

Par “Smiltenes novada Goda cilvēku” atzīti bijušie 
sporta skolotāji Ilga un Ivars Eisleri, kuri ir devuši 
nenovērtējamu ieguldījumu veselas, fiziski aktīvas 
sabiedrības audzināšanā, Smiltenes izglītības iestāžu un 
Smiltenes pilsētas popularizēšanā, daudzu spilgtu per-
sonību veidošanā. Ilga Eislere dalījās ar vērtīgu atziņu, 
ar kuru bieži skaidrojusi audzēkņiem sporta nozīmi: 
“Jaunībā ir jāskrien tāpēc, lai vecumdienās varētu pa-
vilkties!”

“Gada balva Kultūrā” tika piešķirta Smiltenes 
Mūzikas skolas skolotājai un jauktā kora “Vidzemīte” 
diriģentei Dzidrai Jēkabsonei. Viņas vadītais koris 
“Vidzemīte” sagādāja diriģentei īpaši saviļņojošu apsvei-
kumu ar svinīgu dziesmu un sirsnīgiem sveicieniem.

“Gada balvu Izglītībā” saņēma Smiltenes tehnikuma
direktors Andris Miezītis par ieguldīto darbu profe-
sionālās izglītības, Smiltenes tehnikuma un Smiltenes 
novada attīstībā, un sakarā ar 25 gadu darba jubileju. 
A.Miezīti sveikt bija ieradusies arī kolēģe no Smiltenes
tautas teātra – izrādes “Vilki un Aitas” pavedinošā 
Glafira.

“Gada balva Tautsaimniecībā” tika piešķirta Z/S 
“Kalējiņi 1” īpašniekam Kasparam Putrālim, kura 
mērķtiecība, spēcīgā ģimene un saliedētais kolektīvs 
ļāvuši izveidot modernu un lielu saimniecību.

“Gada balvu Sportā” saņēma jaunais šķēpmetējs 
Matīss Velps, kurš sī gada augustā ieguva sudraba medaļu 
šķēpa mešanā Eiropas Jaunatnes olimpiādē Tbilisi. 

“Gada balva Tūrismā” tika piešķirta Blomes pa-
gasta “Donu” saimniecei Ilzei Briedei par devumu 
Smiltenes novada popularizēšanā. Ilzi sveikt bija iera-
ušies arī rūķi no “Piparkūku darbnīcas”, pasniedzot 
“Donu” saimniecei paši savu medaļu.

“Gada balvu Veselības aizsardzībā un sociālajā 
aprūpē” saņēma Smiltenes Sarkanā Krusta slimnīcas 
ārste Tija Zaļkalne, kura, tik ilgus gadus pildot atbildīgo 
un grūto ārstes misiju, nav zaudējusi līdzcietību un 
labestību.

“Gada balva Sabiedriskajā darbībā” tika pie-
šķirta biedrības “Lauku iedzīvotāju sadarbības apvie-
nība (LISA) “Variņi”” valdes priekšsēdētajai Ilzei 
Jaunpetrovičai, ar kuras iniciatīvu pēdējo gadu laikā 
īstenoti projekti Variņu pamatskolā, atjaunots rotaļu 
laukums Variņos un šobrīd tiek īstenots projekts 
“Ieklausies un sadzirdi”.

Goda rakstus par nopelniem un ieguldījumu sportā, 
tautsaimniecībā, izglītībā, kultūrā, veselības aizsardzībā 
un sociālajā aprūpē, sabiedriskajā darbā un par novada 
vārda popularizēšanu Latvijā un pasaulē saņēma:

•  Aldis Lapiņš, OK “Azimuts” vadītājs, orientēšanās 
   sacensību rīkotājs un karšu zīmētājs;
•  Ruta Kalniņa, Smiltenes tehnikuma skolotāja;
•  Mudīte Pavasare, Variņu bibliotēkas vadītāja;
•  Māris Stabiņš, Grundzāles pamatskolas sporta 
   skolotājs un BJSS treneris;
•  Aigars Vīvuliņš, Smiltenes NKUP valdes loceklis;
•  Velta Tauriņa, bijusī mediķe, brīvprātīgā Smiltenes 
   Sarkanā Krusta nodaļā;
•  Astrīda Pinkovska, Smiltenes tehnikuma ēdnīcas 
   vadītāja.

Pateicības rakstus par godprātīgu darbu, aktīvu da-
lību pašvaldības rīkotajos pasākumos, par ieguldījumu 
izglītībā, kultūrā, tautsaimniecībā, sabiedriskajā darbā 
un par sadarbību ar Smiltenes novada domi saņēma:

•  Inga Sīmane, Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu 
   izglītības centra direktore;
•  Inguna Slapjuma, Smiltenes pirmsskolas izglītības 
   iestādes “Pīlādzītis” audzinātāja;
•  Gunta Mežule, Smiltenes pirmsskolas izglītības 
   iestādes “Pīlādzītis” audzinātāja;
•  Gita Skadiņa, Blomes pagasta tautas nama vadītāja, 
   pašdarbības kolektīvu vadītāja;
•  Aija Reņģe, Smiltenes grāmatnīcas darbiniece;
•  Mirdza Lēģere, Smiltenes NKUP puķkope.

Svētku noskaņu papildināja Smiltenes mūzikas 
skolas audzēkņu un Smiltenes pūtēju orķestra priekš-
nesumi, kā arī Latvijā un pasaulē pazīstamās grupas 
“Latvian Voices” meiteņu izpildītās dziesmas oriģinālās 
apdarēs.

Paldies ikvienam Valsts svētku pasākuma dalībnie-
kam!

Līga Hofmane,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Smiltenes novada 
iedz�vot�ji!

2015.gads ir bijis 
dinamisks un notiku-
miem bagāts. Visa gada
garumā Smiltenes no-
vadā noritējuši skaisti 
pasākumi, ikvienā no-
zarē – gan izglītībā, gan 
kultūrā un sportā – 
mūsu cilvēki gūst panā-
kumus un atzinību gan
nacionālā, gan starptau-
tiskā mērogā. Arī paš-
valdība šī gada laikā 
saņēmusi vairākus apbalvojumus, pierādot, ka cilvēki 
itin visā novadā ir vērsti uz attīstību, jo Smiltenes 
novads ir vieta, kur augt!

Tradicionālie svētki, mūsu pamatvērtības un kopī-
bas sajūta uztur dzīvu Smiltenes novadu, izceļ mūsos 
labo un mudina pilnveidoties! Lai patriotisms un 
lepnums par piederību Smiltenes novadam un 
Latvijai mūs pavada visa gada garumā!

Ziemassvētku laiks ir tas brīdis, kad pabūt ar 
ģimeni, atskatīties uz gadā paveikto un noteikt sev 
jaunus mērķus. 

Vēlu ikvienam sirsnīgus un svētīgus Ziemas-
svētkus, gaišu, pārsteigumiem un panākumiem bagātu 
Jauno gadu!

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs 
Gints Kukainis
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Smiltenes novada Domes l�mumi
2015.gada 26.novembrī notika kārtējā Smiltenes novada domes sēde, kurā tika 

izskatīts 61 jautājums un pieņemti 57 lēmumi, tai skaitā:
1. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 19/15 “Noteikumi par Smiltenes novada paš-

valdības zemes nomu” projektu.
2. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 20/15 “Par Smiltenes pilsētas ielu uzturēšanas 

un lietošanas kārtību” projektu.
3. Apstiprināt “Smiltenes novada pašvaldības ceļu un ikdienas uzturēšanas darbu 

specifikācijas”.
4. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības noteikumus Nr. 15/15 “Publisko 

iepirkumu organizēšanas kārtība Smiltenes novada pašvaldībā ”.
5. Sākot ar 2016.gada 1.janvāri noteikt maksu par sadzīves atkritumu apsaimnie-

košanu Smiltenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 12,66 euro par 1 m3 
atkritumu plus pievienotās vērtības nodoklis.

6. Par Smiltenes ģimnāzijas, Smiltenes Centra vidusskolas un Smiltenes Trīs 
pakalnu sākumskolas reorganizāciju.

7. Apstiprināt “Smiltenes novada izglītības attīstības plāna /2015-2020/” komisijas 
izstrādāto rīcības plānu.

8. Apstiprināt Nolikumu Nr. 12/15 “Stipendijas Smiltenes novada vispārizglītojošo 
skolu izglītojamajiem”.

9. Apstiprināt konkursa “A/S “Smiltenes piens” balva novada 7.-12. klašu sko-
lēniem par uzcītību un sasniegumiem dabaszinātnēs” 2015.gadā nolikumu Nr.13/15 
(pielikumā).

10. Pievienot Smiltenes novada domes Finanšu nodaļai Smiltenes ģimnāzijas 
grāmatvedību. 

11. Veikt Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam Rīcības plāna 
un Investīciju plāna aktualizāciju.

12. Līdz 2016.gada 1.jūlijam Smiltenes novada domes telpās Smiltenē, Dārza ielā 3 
izveidot Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru.

13. Piešķirt finanšu līdzekļus no pašvaldības sociāliem pabalstiem paredzētā 
finansējuma Ziemassvētku saldumu paciņu iegādei vientuļiem pensionāriem, bērniem  
invalīdiem, novada bērniem aizbildņu un audžu ģimenēs par kopējo summu 1309,31 
EUR (viens tūkstotis trīs simti deviņi euro un 31 cents).

14. Izslēgt no pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistra MĻ.
15. Piešķirt Smiltenes novada bibliotēkas Bilskas bibliotēkai 425,00 euro (četri 

simti divdesmit pieci euro) apmērā Latvijas Nacionālās bibliotēkas  Atbalsta biedrības 
projekta “Gaismas starts” īstenošanai.

16. Uzsākt dzīvokļa īpašuma “Meža Vārniņas” – 7, Launkalnes pagastā, Smiltenes 
novadā, kas sastāv no dzīvokļa, kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, 
palīgēkas un mājai piesaistītā zemesgabala domājamās daļas, atsavināšanai.

17. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9444 007 0024 un uz tās esošajai ēkai 
piešķirt adresi “Šķipeles 3”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads.

18. Pārtraukt zemes nomas tiesības D.M. par zemes vienību Ezera iela 5, Smiltenē, 
kadastra apzīmējums 9415 010 0205  551 m2 platībā.

19. Pārtraukt zemes nomas tiesības A.T. par zemes vienību Ezera iela 5, Smiltenē, 
kadastra apzīmējums 9415 010 0205  539 m2 platībā.

20. Pārtraukt zemes nomas tiesības B.P. par zemes vienību Ezera iela 5, Smiltenē, 
kadastra apzīmējums 9415 010 0205  332 m2 platībā.

21. Iznomāt D.R. zemes vienības “Kultūras nams”, Palsmanē, daļu, kadastra ap-
zīmējums 9474 004 0214, 0.1 ha platībā mazdārziņam.

22. Iznomāt V.J. zemes vienības “Pašvaldības zemes gabals Nr.3”, Launkalnē, daļu, 
kadastra apzīmējums 9470 010 0184, 42 m2 platībā.

23. Iznomāt M.B. zemes vienības Vidzemes iela, Smiltenē, daļu, kadastra apzī-
mējums 9415 008 1706, 450 m2 platībā piekļuves nodrošināšanai īpašumam Daugavas 
iela 21 no Vidzemes ielas puses.

24. Pārtraukt zemes nomas tiesības A.G. par zemes vienību “Lejas Ūsiņi”, Bilskas 
pagastā, kadastra apzīmējums 9444 007 0119  0.3 ha platībā.

25. Pārtraukt zemes nomas līgumu ar M.C. par zemes vienībām Dzirnavu iela 13, 
Blomē, Blomes pagastā, ar kadastra apzīmējumu 9446 006 0078  0.6 ha un 9446 006 
0079  2.1 ha platībā.

26. Pārtraukt zemes nomas līgumu ar G.K. par zemes vienībām “Bez adreses” un 
“Bērzzemnieki”, Bilskas pagastā, ar kadastra apzīmējumu 9444 006 0076  20.0 ha; 
9444 002 0108  73.2 ha, 9444 002 0079  28.4 ha un 9444 004 0361  15.2 ha platībā.

27. Pārtraukt zemes nomas līgumu ar J.V. par zemes vienībām “Jaunmurri”, Brantu 
pagastā, ar kadastra apzīmējumu 9448 003 0240  1.63 ha un 9448 003 0241  5.76 ha 
platībā.

28. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar 
kadastra apzīmējumu 9415 003 0219 033, piešķirt nosaukumu Avotu iela 4A k-39, 
Smiltene, Smiltenes novads. 

29. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar 
kadastra apzīmējumu 9415 001 1232 011, piešķirt nosaukumu Blaumaņa iela 1A k-18, 
Smiltene, Smiltenes novads. 

30. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar 
kadastra apzīmējumu 9415 007 0540 031, piešķirt nosaukumu Valmieras iela 11 k-31, 
Smiltene, Smiltenes novads. 

31. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar 
kadastra apzīmējumu 9415 007 0540 002, piešķirt nosaukumu Valmieras iela 11 k-20, 
Smiltene, Smiltenes novads. 

32. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar 
kadastra apzīmējumu 9415 007 0540 057, piešķirt nosaukumu Valmieras iela 11 k-57, 
Smiltene, Smiltenes novads. 

33. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no dzīvojamās mājas ar 
kadastra apzīmējumu 9444 010 0123 001 un saimniecības ēkām, piešķirt nosaukumu 
“Norieši”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads. 

34. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar 
kadastra apzīmējumu 9415 007 0540 015, piešķirt nosaukumu Valmieras iela 11 k-7, 
Smiltene, Smiltenes novads. 

35. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar 
kadastra apzīmējumu 9415 007 0540 025, piešķirt nosaukumu Valmieras iela 11 k-25, 
Smiltene, Smiltenes novads. 

36. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar 
kadastra apzīmējumu 9415 007 0540 004, piešķirt nosaukumu Valmieras iela 11 k-18, 
Smiltene, Smiltenes novads. 

37. Atļaut no Palsmanes pagasta nekustamā īpašuma “Rubeņi”, kadastra numurs 
9474 004 0068, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9474 001 0019  8.4 ha 
platībā un mainīt nosaukumu no “Rubeņi” uz “Medņi”, Palsmanes pagasts, Smiltenes 
novads.

38. Atļaut no Bilskas pagasta nekustamā īpašuma Dārza iela 11, Bilskas pagastā, 
kadastra numurs 9444 002 0042, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
9444 002 0042  3.7 ha platībā un mainīt nosaukumu no Dārza iela 11 uz “Meža 
Dārziņi”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads.

39. Atļaut sadalīt Smiltenes pilsētas nekustamā īpašuma Raiņa iela 61, kadastra 
numurs 9415 006 0207, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9415 006 0207 divās 
daļās. 

40. Atļaut no Bilskas pagasta nekustamā īpašuma “Kristāli”, kadastra numurs 9444 
004 0065, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9444 004 0069  9.3 ha platībā 
un mainīt nosaukumu no “Kristāli” uz “Skaistkalni, Bilskas pagasts, Smiltenes novads, 
jo paredzēts pievienot esošajam Smiltenes pagasta īpašumam “Skaistkalni”.

41. Atcelt Smiltenes novada domes 2014.gada 30.aprīļa lēmumu Nr.7,18.§.3.3. “par 
nekustamā īpašuma “Lejas Pulkši”, Bilskas pagastā sadalīšanu”. Noteikt, ka Bilskas 
pagasta nekustamā īpašuma “Lejas Pulkši” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
9444 010 0031 sadalīšanai jāizstrādā zemes ierīcības projekts (pielikumā skice).

42. Atļaut sadalīt Brantu pagasta nekustamā īpašuma “Silenieki”, kadastra numurs 
9448 004 0008, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9448 004 0008 divās daļās. 

43. Atļaut no Variņu pagasta nekustamā īpašuma “Krogzemnieki”, kadastra numurs 
9490 006 0006, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9490 006 0003  24.0 ha 
platībā un mainīt nosaukumu no “Krogzemnieki” uz “Zemes Krogzemnieki”, Variņu 
pagasts, Smiltenes novads.

44. Atļaut sadalīt Blomes pagasta nekustamā īpašuma “Kaktiņi”, kadastra numurs 
9446 006 0009, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9446 006 0009 divās daļās. 

45. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Smiltenes Lauksaimniecības Tehnikums” 
Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 9480 006 
0034.

46. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Kalna Spruguļi”, Brantu pagasts, Smiltenes 
novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 9448 002 0023.

47. Piekrist nodibināt pašvaldības nekustamajam īpašumam “Strautmaļi”, Palsmanes 
pagastā, Smiltenes novadā (kadastra apzīmējums 9474 004 0148) reālservitūtu – ceļa 
servitūtu – tiesību uz braucamo ceļu (servitūta ceļa posma garums 90,0 m, platums 
22.0 m, kopējā platība 1980.0 m2). 

48. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu par kopējo summu EUR 66,88 
(sešdesmit seši eiro 88 centi), t.sk. pamatparāds EUR 49,57 un kavējuma nauda EUR 
17,31, un izslēgt no debitoru saraksta (1.pielikums).

49. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu par kopējo summu EUR 106,61 
(viens simts seši eiro 61 cents), t.sk. pamatparāds EUR 58,93 un kavējuma nauda 
EUR 47,68, un izslēgt no debitoru saraksta (1.pielikums).

50. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Palsmanes pagasta nekustamā 
īpašuma “Radžupes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9474 004 0306  0.6 ha 
platībā no rūpnieciskās ražošanas uzņēmu u apbūve (kods 1001) uz zemi, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).

51. Atzīt nekustamā īpašuma “Lejas Ūsiņi”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā, 
nomas maksas parāda piedziņu no A.G. par neiespējamu un Smiltenes novada domei 
norakstīt zemes nomas maksas parādu 3.49 euro, t.sk. parāds 3.44 euro un nokavē-
juma nauda 0.05 euro apmērā.

52. piedzīt no R.A. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 35,35 (trīsdesmit pieci
euro, 35 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem 
un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

53. piedzīt no V.D. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 69,59 (sešdesmit 
deviņi euro, 59 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem 
un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

54. piedzīt no G.G. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 151,79 (viens simts 
piecdesmit viens euro, 79 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

55. piedzīt no S.G. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 219,52 (divi simti 
deviņpadsmit euro 52 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas 
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

56. Komandēt domes priekšsēdētāju Gintu Kukaini un deputātu Kasparu Marksu 
pieredzes apmaiņas vizīte uz sadraudzības pilsētu Villihu, Vācijā no 2015.gada 
4.decembra līdz 10.decembrim, ar mērķi tikties ar Vācu – Latviešu Sadraudzības 
biedrības pārstāvjiem, pilsētas pašvaldības vadību, domes deputātiem, kultūras iestāžu 
vadītājiem, pārrunāt iespējamās sadarbības formas starp pašvaldībām un uzņēmējiem, 
iepazīties ar bēgļu uzņemšanas risinājumiem, sociālo institūciju sistēmu, enerģētikas 
un tirdzniecības un ekonomikas nozarēm Villihas pilsētā.  

57. Piešķirt Smiltenes novada domes priekšsēdētājam Gintam Kukainim ikgadējo 
atvaļinājumu 3 (trīs) darba dienas laikā no š.g. 28.decembra līdz 30.decembrim par 
nostrādāto laika periodu no 14.07.2015.–21.08.2015.

Sagatavoja 
Kancelejas nodaļas vadītāja Dina Kaupe

2. Artūrs Pauliņš (Orientēšanās sports) – Aizvadītajā 
sezonā sasniedzis karjeras labāko rezultātu pasaules 
čempionātā sprinta distancē, izcīnot 34. vietu. Pasaules 
čempionātā militārpersonām stafetē savu etapu noslēdza 
pirmajā vietā, bet garajā distancē ieguva 20. pozīciju. 
Artūrs kļuva par Latvijas čempionu vidējā distancē un 
Baltijas čempionu sprintā, kā arī bija nepārspēts Latvijas 
sprinta kausa kopvērtējumā
3. Jāzeps Groza (Vieglatlētika) – Aizvadot pirmo sezonu
junioru vecuma grupā, Jāzeps Eiropas čempionātā vieg-
latlētikā šķēpa mešanas disciplīnā izcīnīja 15. vietu. 
Sportists arī kļuva par Latvijas junioru ziemas un vasaras 
čempionu.
4. Līna Mūze (Vieglatlētika) – Smiltenē sportistes 
karjeru uzsākusī sportiste aizvadītajā gadā izcīnīja otro 
vietu Pasaules Universiādē šķēpa mešanas sacensības. 
Prestižajās Prezidenta balvas sacensībās izcīnīta trešā 
vieta. 
5. Vairis Aļeksējevs (Motokross) – Labākais Smiltenes 
novada motosportists 2015. gadā izcīnīja uzvaru Latvi-
jas kausa kopvērtējumā MX2 klasē, bet šīs klases Lat-
vijas čempionātā gūta sestā vieta. Prestižajā Superkausa 
seriālā, startējot MX Pro grupā iegūta septītā pozīcija. 
6. Matīss Velps (Vieglatlētika) – Smiltenes šķēpa 
mešanas tradīcijas turpina Matīss Velps. Jaunais sportists 
izcīnīja sudraba medaļu Eiropas Jaunatnes Olimpiskajā 
festivālā, kā arī ieguva zelta godalgu Latvijas Jaunatnes 
Olimpiādē. Uzstādot jaunu personisko rekordu – 73 
metri un 57 centimetri ieguva otro vietu Jāņa Lūša 
kausa izcīņā. 

Gada labākais jaunais sportists
1. Rainers Hermanovskis (Basketbols) – Novada 
labākais jaunais basketbolists, esot viens no komandas 
līderiem, aizvadītajā sezonā palīdzēja savai Valmieras
sporta skolas komandai izcīnīt Latvijas jaunatnes čem-
piona titulus U – 15 un U – 16 vecuma grupā. Rainera 
kontā arī uzvara Latvijas čempionātā basketbolā – trīs 
pret trīs. 
2. Matīss Velps (Vieglatlētika) – Smiltenes šķēpa 
mešanas tradīcijas turpina Matīss Velps. Jaunais sportists 
izcīnīja sudraba medaļu Eiropas Jaunatnes Olimpiskajā 
festivālā, kā arī ieguva zelta godalgu Latvijas Jaunatnes 
Olimpiādē. Uzstādot jaunu personisko rekordu – 73 
metri un 57 centimetri ieguva otro vietu Jāņa Lūša 
kausa izcīņā.  
3. Reinis Putrālis (Futbols) – Aizvadījis savu līdz šim 
labāko sezonu, kļūstot par vienu no FK “Smiltene/BJSS” 
komandas pamatsastāva spēlētājiem, kā arī veicot vērā 
ņemamu individuālo progresu. Latvijas jaunatnes futbola 
čempionātā, sezonā gūstot sešus vārtus, palīdzēja savai 
Vidzemes Futbola centra komandai izcīnīt piekto vietu 
U – 16 vecuma A grupas turnīrā. 
4. Ilgvars Caune (Orientēšanās sports) – Artūra 
Pauliņa audzēknis Ilgvars Caune dominēja V16 vecuma 
grupā. Gūta uzvara Latvijas čempionātā garajā un mara-
tona distancē, kā arī otrā vieta vidējā distancē. Izcīnīta 
16. vieta Eiropas jaunatnes čempionātā sprintā. Ilgvars 
arī triumfēja Baltijas čempionātā stafetē, virknē Latvijas 
kausa posmu un citās sacensībās. Izcīnījis pirmo vietu 
Latvijas kausa kopvērtējumā, kā arī guvis panākumus 
Eiropas jauniešu čempionātā, ieņemot 17. vietu garajā 
un 16. vietu sprintā.
5. Rūdis Rozītis (Futbols) – Smiltenes futbola skolas 
audzēknis aizvadīto sezonu pavadīja futbola kluba 
“Ventspils” sistēmā, pamatā spēlējot jaunatnes čempio-
nātā, kur viņa komanda izcīnīja otro vietu. Lielākais pa-
nākums tika izcīnīts Latvijas Jaunatnes izlases sastāvā, 
kad mūsu sportists savas komandas sastāvā kļuva par 
Baltijas čempionu. 
6. Deniss Koltašovs (Pauerliftings) – Smiltenes ģim-
nāzijas 11. klases audzēknis šajā gadā kļuva par Eiropas 
čempionu klasiskajā trīscīņā svara kategorijā līdz 59 
kilogramiem. Talantīgais sportists arī izcīnīja virkni 
godalgu pašmāju sacensībās. 

Gada labākā jaunā sportiste:
1. Elīza Kaupe (Vieglatlētika) – Smilteniete šosezon 
izcīnījusi trešo vietu Latvijas Jaunatnes Olimpiādē 100 
metru sprintā.
2.  Agnija Caune (Orientēšanās sports) – Jaunā grund-
zāliete izcīnīja uzvaru Pasaules skolēnu čempionātā vidējā 
distancē. Uzvaras gūtas arī Latvijas čempionātā vidējā 
un maratona distancē, kā arī starptautiskajās trīsdienu 

sacensībās “Kāpa 2015”. Latvijas kausa kopvērtējumā 
Agnijai trešā vieta. 
3. Rebeka Laure (Florbols) – 2014./ 2015. gada sezonā 
izcīnījusi Latvijas čempiones titulu sieviešu florbola 
virslīgas čempionātā “Rubenes” komandas sastāvā. Gūs-
tot astoņus vārtus un izdarot trīs rezultatīvas piespēles, 
bija viena no pamatsastāva spēlētājām. 
4. Vineta Pētersone (BMX) – “Silvas Ziķeru” kluba 
braucēja izcīnīja Eiropas čempiones titulu G16 grupā, 
bet šajā pat konkurencē pasaules čempionātā tika gūta 
ceturtā vieta. Smiltenes novada sastāvā, Vineta arī uz-
varēja Latvijas Jaunantnes Olimpiādes BMX sacensībās, 
kā arī bija trešā MTB krosā. 

Gada populārākā komanda:
1. FK Smiltene/ BJSS (Futbols) – Otro sezonu pēc 
kārtas Raimonda Dūmiņa un Anda Rozīša vadītā 
“Smiltene/BJSS” vienība cīnījās pēc spēka otrajā pres-
tižākajā futbola turnīrā Latvijā – komanda.lv 1. līgas 
čempionātā. Sezonā tika izcīnītas sešas uzvaras, divas 
reizes pārspējot iepriekšējās sezonas vicečempionus – 
“Rēzeknes FA” komandu. Noslēgumā smiltenieši ierin-
dojās 15. vietā, pulcējot trešo lielāko līdzjutēju skaitu 
visā līgā.
2. Pludmales volejbola pāris meiteņu – Laura Rubene, 
Nelda Neilande (Pludmales volejbols) – Izcīnīta 
respektablā piektā vieta Latvijas Jaunatnes Olimpiādē 
pludmales volejbolā, kā arī gūti panākumi vairākos citos 
pludmales un klasiskā volejbola turnīros.
3. Grundzāles pamatskolas meiteņu orientēšanās 
komanda (Orientēšanās sports) – Aizvadītajā vasarā 
Māra Stabiņa trenētās grundzālietes Agnija Caune, 
Elīna Skopāne un Zanda Stabiņa izcīnīja augsto otro 
vietu Pasaules skolēnu čempionātā orientēšanās sportā, 
sasniedzot vēl šajā sporta veidā nebijušus panākumus 
Smiltenes novada skolu sportistu vidū.
4. BK Vudlande (Basetbols) – 2015. gada pavasarī 
Vudlandieši, kas ir šobrīd spēlējošā senākā Smiltenes 
novada basketbola komanda kārtējo reizi kļuva par 
Smiltenes novada čempioniem basketbolā. Lielāko daļu 
komandas sastāva viedo tikai vietējā novada spēlētāji
5. FK Skorpions (Futbols) – No vietējiem novada 
iedzīvotājiem veidotā Skorpions futbola komanda 2015. 
gadā izcīnīja uzvaru Latvijas Futbola čempionātā 3. 
līgas Vidzemes reģiona turnīrā, kas ir līdz šim komandas 
lielākais panākums.
6. HK Smiltenes vanagi (Hokejs) – Aizvadītā 2014./ 
2015. gada sezona pēdējos gados veiksmīgākā izvērtās 
hokeja klubam “Smiltenes vanagi”. Vidzemes čempio-
nāta otrajā līgā tika izcīnīta trešā vieta, saglabājot cerības 
uz čempiona titulu līdz pat pēdējām kārtām. Komandas 
uzbrucējs Dāvids Jakovičs bija rezultatīvākais līgas 
uzbrucējs. 
7. Dako Ziemeļvidzeme (Motokross) – Smiltenes no-
vada motoklubs “Dako Ziemeļvidzeme” izcīnījusi augsto 
trešo vietu Latvijas čempionātā klubu komandu vērtē-
jumā, kas ir viens no novada lielākajiem panākumiem 
šajā sporta veidā. 

Gada populārākais / populārākā 
Smiltenes novada amatieris/-e

1. Guntis Apse (Pauerliftings) – Smiltenietis Guntis 
Apse, kurš savus ikdienas treniņus pirms sacensībām 
veic vietējās sporta halles trenažieru zālē, 2015. gadā 
izcīnījis Latvijas čempiona titulus spēka trīscīņā ar un 
bez ekipējuma. Gunta kontā arī uzvaras vairākās citās 
pašmāju sacensībās.
2. Mikus Ozols (Hokejs) – Smiltenes novada viens no 
vadošajiem hokejistiem šajā sezonā ir viens no “Valmie-
ras HK” līderiem Latvijas čempionāta 1. līgā. Smiltenes 
hokeja skolas audzēknis līdz šim aizvadītajās deviņās 
spēlēs guvis deviņus rezultativitātes punktus. 
3. Videga Gaigala (Orientēšanās) – Ilggadējā orientē-
šanās kluba “Azimuts” sportiste 2015. gada sezonā var 
lepoties ar uzvaru Latvijas kausa kopvērtējumā savā 
S45 vecuma grupā. Videgai arī izdevās triumfēt Latvijas 
čempionātā maratona distancē un gūt citus augstvērtīgus 
panākumus. 
4. Iveta Kazaine (Riteņbraukšana) – Ar lielu entu-
ziasmu un darba spējām apveltītā Iveta Kazaine izcīnīja 
uzvaru SEB MTB maratona kopvērtējumā TW35 
grupā un bija labāko desmit skaitā sieviešu absolūtajā 
vērtējumā. Smiltenietei uzvara arī “Dion Sportlat” balvas 
kopvērtējumā un Rīgas rogairingā, kā arī gūtas godalgas 
citās riteņbraukšanas un skriešanas sacensības.

5. Jānis Roskošs (Riteņbraukšana) – Daudzus gadus 
Jānis Roskošs nodarbojas ar kalnu riteņbraukšanu, bet 
aizvadītajā sezonā viņam izdevās gūt vienus no karjeras 
labākajiem sasniegumiem. Smiltenietis izcīnīja otro vietu 
Latvijas čempionātā MTB krosā senioru grupā, guva 
vicečempiona titulu SEB MTB maratonā savā vecuma 
konkurencē, sekmīgi cīnījās starptautiskās sacensībās 
Polijā, kā arī citos pašmāju velomaratonos. 
6. Edgars Tralla (Autosports) – Aizvadītajā sezonā 
smiltenietis izcīnīja trešo vietu Latvijas čempionātā 
autosprintā, kā arī guva godalgotas vietas dažādās citās 
pašmāju autosprinta sacensībās. 
7. Raimonds Dūmiņš (Futbols) – “Smiltene/ BJSS” 
komandas pieredzējušākais futbolists, kurš reizē ir arī 
savas komandas treneris, aizvadītajā sezonā bija viens 
no pamatspēlētājiem, kurš ne tikai pats guva vārtus, 
bet arī deva daudz padomus saviem gados jaunākajiem 
komandas biedriem.

Gada sporta notikums:
1. Top! Ielu Stafetes – Jau kopš 1998. gada ik pavasari 
maija pirmajā dienā Smiltenē norisinās lielākais Vid-
zemes skolēnu skriešanas notikums – “Top! Ielu stafetes”. 
2015. gadā vērienīgais notikums, kas pulcēja vairāk nekā 
900 bērnus, kā arī jauniešus vecumā no 2 – 20 gadiem, 
raisīja lielu interesi pilsētas iedzīvotāju vidū. 
2. Latvijas un Baltijas čempionāta posmi autokrosā 
– Tradicionāli Smiltenes autotrase izceļas ar savu labo 
gatavību uzņemt visaugstākā mēroga Baltijas mēroga 
autokrosa sacensības. Šajā gadā Latvijas un Baltijas 
čempionāta posmi pulcēja kuplu dalībnieku skaitu, bet 
sacensības noraudzījās vairāki tūkstoši līdzjutēju. 
3. Smiltenes novada sporta svētki – Pirmo reizi 
Smiltenes novada sporta svētki tika rīkoti Palsmanē. 
Aizraujošajā un sportiskiem notikumiem bagātajā dienā, 
kur galvenā “odziņa” bija “Stipro skrējiens”, piedalījās 
novada sporta svētku līdz šim lielākais komandu skaits 
– 14 vienības – no teju visiem novada pagastiem un arī 
Smiltenes. Uzvaru kopvērtējumā guva Blomes komanda.
4. Smiltene BJSS mājas spēles – FK “Smiltene/BJSS” 
Latvijas futbola sabiedrībā izceļas ar vietējo līdzjutēju 
lielo interesi par komandas gaitām 1. līgas čempionātā. 
2015. gadā līdzjutēju skaits katrā spēlē sniedzās pāri 
100 skatītājiem, bet viskuplāk apmeklētākajā spēlē, kur 
mājinieku komanda uzņēma “Valmiera Glass” vienību, 
cīņu noraudzījās 200 komandas atbalstītāji. Starp 16 ko-
mandām 1. līgas čempionātā smiltenieši pēc apmeklētāju 
skaita ieņēma trešo vietu.
5. SEB MTB maratons – Smiltene ir Latvijas kalnu 
riteņbraukšanas dzimtene. Jau 13 gadus ik reizi šeit 
notiek Latvijas lielākais kalnu riteņbraukšanas sacensību 
maratons – SEB MTB maratons. Šajā gadā Smiltenes 
posms, kas izcēlās ar vienu no interesantākajām trasēm, 
pulcēja 1900 dalībniekus ne tikai no Latvijas, bet arī 
apkārtējām valstīm. Aktīvi dalību ņēma arī vietējie no-
vada iedzīvotāji.
6. Orientēšanās sacensības Mazā Balva – Šajā gadā 
orientēšanas sacensības “Mazā balva” aizritēja 40. 
jubilejas zīmē. Sacensības, kas norisinājās Launkalnes 
pagastā, pulcēja vairāk nekā 400 dalībniekus. Aktīvi 
dalību ņēma arī daudzi Smiltenes novada iedzīvotāji. 
7. “SMScredit.lv BMX čempionāta” Smiltenes posms 
– BMX klubs “Silvas Ziķeri” jūnija beigās rīkoja paš-
māju lielākā BMX sacensību seriāla posmu. Visas dienas 
garumā noritēja aizraujošas cīņas 18 dažādās vecuma 
grupās, bet dalībnieku skaits pārsniedza 260 braucējus.

Toms Markss
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Turpinājums no 1.lpp

Uz kop�gu 
Ziemassv�tku svin�šanu 
san�ks Smiltenes seniori

20. decembrī plkst.15.00 Smiltenes pilsētas 
Kultūras centra Lielajā zālē Ziemassvētkus svinēs 
Smiltenes seniori.

Seniorus ieradīsies sveikt Smiltenes Mūzikas 
skolas audzēkņi un deju kolektīvs “Pīlādzītis”. Par 
dejām un lustīgu noskaņojumu rūpēsies Inga Ruka.

Pieteikšanās un galdiņu rezervācija līdz 16. 
decembrim (ieskaitot), zvanot pa tālruni 28688101, 
vai Smiltenes pilsētas KC kasē

Līdzi jāņem groziņš. Ieeja bez maksas.

Madara Mūrniece, Smiltenes pilsētas 
Kultūras centra mākslinieciskā vadītāja
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Smiltenes novada Domes l�mumi
2015.gada 26.novembrī notika kārtējā Smiltenes novada domes sēde, kurā tika 

izskatīts 61 jautājums un pieņemti 57 lēmumi, tai skaitā:
1. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 19/15 “Noteikumi par Smiltenes novada paš-

valdības zemes nomu” projektu.
2. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 20/15 “Par Smiltenes pilsētas ielu uzturēšanas 

un lietošanas kārtību” projektu.
3. Apstiprināt “Smiltenes novada pašvaldības ceļu un ikdienas uzturēšanas darbu 

specifikācijas”.
4. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības noteikumus Nr. 15/15 “Publisko 

iepirkumu organizēšanas kārtība Smiltenes novada pašvaldībā ”.
5. Sākot ar 2016.gada 1.janvāri noteikt maksu par sadzīves atkritumu apsaimnie-

košanu Smiltenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 12,66 euro par 1 m3 
atkritumu plus pievienotās vērtības nodoklis.

6. Par Smiltenes ģimnāzijas, Smiltenes Centra vidusskolas un Smiltenes Trīs 
pakalnu sākumskolas reorganizāciju.

7. Apstiprināt “Smiltenes novada izglītības attīstības plāna /2015-2020/” komisijas 
izstrādāto rīcības plānu.

8. Apstiprināt Nolikumu Nr. 12/15 “Stipendijas Smiltenes novada vispārizglītojošo 
skolu izglītojamajiem”.

9. Apstiprināt konkursa “A/S “Smiltenes piens” balva novada 7.-12. klašu sko-
lēniem par uzcītību un sasniegumiem dabaszinātnēs” 2015.gadā nolikumu Nr.13/15 
(pielikumā).

10. Pievienot Smiltenes novada domes Finanšu nodaļai Smiltenes ģimnāzijas 
grāmatvedību. 

11. Veikt Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam Rīcības plāna 
un Investīciju plāna aktualizāciju.

12. Līdz 2016.gada 1.jūlijam Smiltenes novada domes telpās Smiltenē, Dārza ielā 3 
izveidot Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru.

13. Piešķirt finanšu līdzekļus no pašvaldības sociāliem pabalstiem paredzētā 
finansējuma Ziemassvētku saldumu paciņu iegādei vientuļiem pensionāriem, bērniem  
invalīdiem, novada bērniem aizbildņu un audžu ģimenēs par kopējo summu 1309,31 
EUR (viens tūkstotis trīs simti deviņi euro un 31 cents).

14. Izslēgt no pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistra MĻ.
15. Piešķirt Smiltenes novada bibliotēkas Bilskas bibliotēkai 425,00 euro (četri 

simti divdesmit pieci euro) apmērā Latvijas Nacionālās bibliotēkas  Atbalsta biedrības 
projekta “Gaismas starts” īstenošanai.

16. Uzsākt dzīvokļa īpašuma “Meža Vārniņas” – 7, Launkalnes pagastā, Smiltenes 
novadā, kas sastāv no dzīvokļa, kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, 
palīgēkas un mājai piesaistītā zemesgabala domājamās daļas, atsavināšanai.

17. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9444 007 0024 un uz tās esošajai ēkai 
piešķirt adresi “Šķipeles 3”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads.

18. Pārtraukt zemes nomas tiesības D.M. par zemes vienību Ezera iela 5, Smiltenē, 
kadastra apzīmējums 9415 010 0205  551 m2 platībā.

19. Pārtraukt zemes nomas tiesības A.T. par zemes vienību Ezera iela 5, Smiltenē, 
kadastra apzīmējums 9415 010 0205  539 m2 platībā.

20. Pārtraukt zemes nomas tiesības B.P. par zemes vienību Ezera iela 5, Smiltenē, 
kadastra apzīmējums 9415 010 0205  332 m2 platībā.

21. Iznomāt D.R. zemes vienības “Kultūras nams”, Palsmanē, daļu, kadastra ap-
zīmējums 9474 004 0214, 0.1 ha platībā mazdārziņam.

22. Iznomāt V.J. zemes vienības “Pašvaldības zemes gabals Nr.3”, Launkalnē, daļu, 
kadastra apzīmējums 9470 010 0184, 42 m2 platībā.

23. Iznomāt M.B. zemes vienības Vidzemes iela, Smiltenē, daļu, kadastra apzī-
mējums 9415 008 1706, 450 m2 platībā piekļuves nodrošināšanai īpašumam Daugavas 
iela 21 no Vidzemes ielas puses.

24. Pārtraukt zemes nomas tiesības A.G. par zemes vienību “Lejas Ūsiņi”, Bilskas 
pagastā, kadastra apzīmējums 9444 007 0119  0.3 ha platībā.

25. Pārtraukt zemes nomas līgumu ar M.C. par zemes vienībām Dzirnavu iela 13, 
Blomē, Blomes pagastā, ar kadastra apzīmējumu 9446 006 0078  0.6 ha un 9446 006 
0079  2.1 ha platībā.

26. Pārtraukt zemes nomas līgumu ar G.K. par zemes vienībām “Bez adreses” un 
“Bērzzemnieki”, Bilskas pagastā, ar kadastra apzīmējumu 9444 006 0076  20.0 ha; 
9444 002 0108  73.2 ha, 9444 002 0079  28.4 ha un 9444 004 0361  15.2 ha platībā.

27. Pārtraukt zemes nomas līgumu ar J.V. par zemes vienībām “Jaunmurri”, Brantu 
pagastā, ar kadastra apzīmējumu 9448 003 0240  1.63 ha un 9448 003 0241  5.76 ha 
platībā.

28. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar 
kadastra apzīmējumu 9415 003 0219 033, piešķirt nosaukumu Avotu iela 4A k-39, 
Smiltene, Smiltenes novads. 

29. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar 
kadastra apzīmējumu 9415 001 1232 011, piešķirt nosaukumu Blaumaņa iela 1A k-18, 
Smiltene, Smiltenes novads. 

30. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar 
kadastra apzīmējumu 9415 007 0540 031, piešķirt nosaukumu Valmieras iela 11 k-31, 
Smiltene, Smiltenes novads. 

31. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar 
kadastra apzīmējumu 9415 007 0540 002, piešķirt nosaukumu Valmieras iela 11 k-20, 
Smiltene, Smiltenes novads. 

32. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar 
kadastra apzīmējumu 9415 007 0540 057, piešķirt nosaukumu Valmieras iela 11 k-57, 
Smiltene, Smiltenes novads. 

33. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no dzīvojamās mājas ar 
kadastra apzīmējumu 9444 010 0123 001 un saimniecības ēkām, piešķirt nosaukumu 
“Norieši”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads. 

34. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar 
kadastra apzīmējumu 9415 007 0540 015, piešķirt nosaukumu Valmieras iela 11 k-7, 
Smiltene, Smiltenes novads. 

35. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar 
kadastra apzīmējumu 9415 007 0540 025, piešķirt nosaukumu Valmieras iela 11 k-25, 
Smiltene, Smiltenes novads. 

36. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar 
kadastra apzīmējumu 9415 007 0540 004, piešķirt nosaukumu Valmieras iela 11 k-18, 
Smiltene, Smiltenes novads. 

37. Atļaut no Palsmanes pagasta nekustamā īpašuma “Rubeņi”, kadastra numurs 
9474 004 0068, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9474 001 0019  8.4 ha 
platībā un mainīt nosaukumu no “Rubeņi” uz “Medņi”, Palsmanes pagasts, Smiltenes 
novads.

38. Atļaut no Bilskas pagasta nekustamā īpašuma Dārza iela 11, Bilskas pagastā, 
kadastra numurs 9444 002 0042, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
9444 002 0042  3.7 ha platībā un mainīt nosaukumu no Dārza iela 11 uz “Meža 
Dārziņi”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads.

39. Atļaut sadalīt Smiltenes pilsētas nekustamā īpašuma Raiņa iela 61, kadastra 
numurs 9415 006 0207, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9415 006 0207 divās 
daļās. 

40. Atļaut no Bilskas pagasta nekustamā īpašuma “Kristāli”, kadastra numurs 9444 
004 0065, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9444 004 0069  9.3 ha platībā 
un mainīt nosaukumu no “Kristāli” uz “Skaistkalni, Bilskas pagasts, Smiltenes novads, 
jo paredzēts pievienot esošajam Smiltenes pagasta īpašumam “Skaistkalni”.

41. Atcelt Smiltenes novada domes 2014.gada 30.aprīļa lēmumu Nr.7,18.§.3.3. “par 
nekustamā īpašuma “Lejas Pulkši”, Bilskas pagastā sadalīšanu”. Noteikt, ka Bilskas 
pagasta nekustamā īpašuma “Lejas Pulkši” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
9444 010 0031 sadalīšanai jāizstrādā zemes ierīcības projekts (pielikumā skice).

42. Atļaut sadalīt Brantu pagasta nekustamā īpašuma “Silenieki”, kadastra numurs 
9448 004 0008, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9448 004 0008 divās daļās. 

43. Atļaut no Variņu pagasta nekustamā īpašuma “Krogzemnieki”, kadastra numurs 
9490 006 0006, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9490 006 0003  24.0 ha 
platībā un mainīt nosaukumu no “Krogzemnieki” uz “Zemes Krogzemnieki”, Variņu 
pagasts, Smiltenes novads.

44. Atļaut sadalīt Blomes pagasta nekustamā īpašuma “Kaktiņi”, kadastra numurs 
9446 006 0009, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9446 006 0009 divās daļās. 

45. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Smiltenes Lauksaimniecības Tehnikums” 
Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 9480 006 
0034.

46. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Kalna Spruguļi”, Brantu pagasts, Smiltenes 
novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 9448 002 0023.

47. Piekrist nodibināt pašvaldības nekustamajam īpašumam “Strautmaļi”, Palsmanes 
pagastā, Smiltenes novadā (kadastra apzīmējums 9474 004 0148) reālservitūtu – ceļa 
servitūtu – tiesību uz braucamo ceļu (servitūta ceļa posma garums 90,0 m, platums 
22.0 m, kopējā platība 1980.0 m2). 

48. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu par kopējo summu EUR 66,88 
(sešdesmit seši eiro 88 centi), t.sk. pamatparāds EUR 49,57 un kavējuma nauda EUR 
17,31, un izslēgt no debitoru saraksta (1.pielikums).

49. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu par kopējo summu EUR 106,61 
(viens simts seši eiro 61 cents), t.sk. pamatparāds EUR 58,93 un kavējuma nauda 
EUR 47,68, un izslēgt no debitoru saraksta (1.pielikums).

50. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Palsmanes pagasta nekustamā 
īpašuma “Radžupes” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9474 004 0306  0.6 ha 
platībā no rūpnieciskās ražošanas uzņēmu u apbūve (kods 1001) uz zemi, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).

51. Atzīt nekustamā īpašuma “Lejas Ūsiņi”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā, 
nomas maksas parāda piedziņu no A.G. par neiespējamu un Smiltenes novada domei 
norakstīt zemes nomas maksas parādu 3.49 euro, t.sk. parāds 3.44 euro un nokavē-
juma nauda 0.05 euro apmērā.

52. piedzīt no R.A. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 35,35 (trīsdesmit pieci
euro, 35 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem 
un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

53. piedzīt no V.D. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 69,59 (sešdesmit 
deviņi euro, 59 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem 
un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

54. piedzīt no G.G. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 151,79 (viens simts 
piecdesmit viens euro, 79 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

55. piedzīt no S.G. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 219,52 (divi simti 
deviņpadsmit euro 52 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas 
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

56. Komandēt domes priekšsēdētāju Gintu Kukaini un deputātu Kasparu Marksu 
pieredzes apmaiņas vizīte uz sadraudzības pilsētu Villihu, Vācijā no 2015.gada 
4.decembra līdz 10.decembrim, ar mērķi tikties ar Vācu – Latviešu Sadraudzības 
biedrības pārstāvjiem, pilsētas pašvaldības vadību, domes deputātiem, kultūras iestāžu 
vadītājiem, pārrunāt iespējamās sadarbības formas starp pašvaldībām un uzņēmējiem, 
iepazīties ar bēgļu uzņemšanas risinājumiem, sociālo institūciju sistēmu, enerģētikas 
un tirdzniecības un ekonomikas nozarēm Villihas pilsētā.  

57. Piešķirt Smiltenes novada domes priekšsēdētājam Gintam Kukainim ikgadējo 
atvaļinājumu 3 (trīs) darba dienas laikā no š.g. 28.decembra līdz 30.decembrim par 
nostrādāto laika periodu no 14.07.2015.–21.08.2015.

Sagatavoja 
Kancelejas nodaļas vadītāja Dina Kaupe

2. Artūrs Pauliņš (Orientēšanās sports) – Aizvadītajā 
sezonā sasniedzis karjeras labāko rezultātu pasaules 
čempionātā sprinta distancē, izcīnot 34. vietu. Pasaules 
čempionātā militārpersonām stafetē savu etapu noslēdza 
pirmajā vietā, bet garajā distancē ieguva 20. pozīciju. 
Artūrs kļuva par Latvijas čempionu vidējā distancē un 
Baltijas čempionu sprintā, kā arī bija nepārspēts Latvijas 
sprinta kausa kopvērtējumā
3. Jāzeps Groza (Vieglatlētika) – Aizvadot pirmo sezonu
junioru vecuma grupā, Jāzeps Eiropas čempionātā vieg-
latlētikā šķēpa mešanas disciplīnā izcīnīja 15. vietu. 
Sportists arī kļuva par Latvijas junioru ziemas un vasaras 
čempionu.
4. Līna Mūze (Vieglatlētika) – Smiltenē sportistes 
karjeru uzsākusī sportiste aizvadītajā gadā izcīnīja otro 
vietu Pasaules Universiādē šķēpa mešanas sacensības. 
Prestižajās Prezidenta balvas sacensībās izcīnīta trešā 
vieta. 
5. Vairis Aļeksējevs (Motokross) – Labākais Smiltenes 
novada motosportists 2015. gadā izcīnīja uzvaru Latvi-
jas kausa kopvērtējumā MX2 klasē, bet šīs klases Lat-
vijas čempionātā gūta sestā vieta. Prestižajā Superkausa 
seriālā, startējot MX Pro grupā iegūta septītā pozīcija. 
6. Matīss Velps (Vieglatlētika) – Smiltenes šķēpa 
mešanas tradīcijas turpina Matīss Velps. Jaunais sportists 
izcīnīja sudraba medaļu Eiropas Jaunatnes Olimpiskajā 
festivālā, kā arī ieguva zelta godalgu Latvijas Jaunatnes 
Olimpiādē. Uzstādot jaunu personisko rekordu – 73 
metri un 57 centimetri ieguva otro vietu Jāņa Lūša 
kausa izcīņā. 

Gada labākais jaunais sportists
1. Rainers Hermanovskis (Basketbols) – Novada 
labākais jaunais basketbolists, esot viens no komandas 
līderiem, aizvadītajā sezonā palīdzēja savai Valmieras
sporta skolas komandai izcīnīt Latvijas jaunatnes čem-
piona titulus U – 15 un U – 16 vecuma grupā. Rainera 
kontā arī uzvara Latvijas čempionātā basketbolā – trīs 
pret trīs. 
2. Matīss Velps (Vieglatlētika) – Smiltenes šķēpa 
mešanas tradīcijas turpina Matīss Velps. Jaunais sportists 
izcīnīja sudraba medaļu Eiropas Jaunatnes Olimpiskajā 
festivālā, kā arī ieguva zelta godalgu Latvijas Jaunatnes 
Olimpiādē. Uzstādot jaunu personisko rekordu – 73 
metri un 57 centimetri ieguva otro vietu Jāņa Lūša 
kausa izcīņā.  
3. Reinis Putrālis (Futbols) – Aizvadījis savu līdz šim 
labāko sezonu, kļūstot par vienu no FK “Smiltene/BJSS” 
komandas pamatsastāva spēlētājiem, kā arī veicot vērā 
ņemamu individuālo progresu. Latvijas jaunatnes futbola 
čempionātā, sezonā gūstot sešus vārtus, palīdzēja savai 
Vidzemes Futbola centra komandai izcīnīt piekto vietu 
U – 16 vecuma A grupas turnīrā. 
4. Ilgvars Caune (Orientēšanās sports) – Artūra 
Pauliņa audzēknis Ilgvars Caune dominēja V16 vecuma 
grupā. Gūta uzvara Latvijas čempionātā garajā un mara-
tona distancē, kā arī otrā vieta vidējā distancē. Izcīnīta 
16. vieta Eiropas jaunatnes čempionātā sprintā. Ilgvars 
arī triumfēja Baltijas čempionātā stafetē, virknē Latvijas 
kausa posmu un citās sacensībās. Izcīnījis pirmo vietu 
Latvijas kausa kopvērtējumā, kā arī guvis panākumus 
Eiropas jauniešu čempionātā, ieņemot 17. vietu garajā 
un 16. vietu sprintā.
5. Rūdis Rozītis (Futbols) – Smiltenes futbola skolas 
audzēknis aizvadīto sezonu pavadīja futbola kluba 
“Ventspils” sistēmā, pamatā spēlējot jaunatnes čempio-
nātā, kur viņa komanda izcīnīja otro vietu. Lielākais pa-
nākums tika izcīnīts Latvijas Jaunatnes izlases sastāvā, 
kad mūsu sportists savas komandas sastāvā kļuva par 
Baltijas čempionu. 
6. Deniss Koltašovs (Pauerliftings) – Smiltenes ģim-
nāzijas 11. klases audzēknis šajā gadā kļuva par Eiropas 
čempionu klasiskajā trīscīņā svara kategorijā līdz 59 
kilogramiem. Talantīgais sportists arī izcīnīja virkni 
godalgu pašmāju sacensībās. 

Gada labākā jaunā sportiste:
1. Elīza Kaupe (Vieglatlētika) – Smilteniete šosezon 
izcīnījusi trešo vietu Latvijas Jaunatnes Olimpiādē 100 
metru sprintā.
2.  Agnija Caune (Orientēšanās sports) – Jaunā grund-
zāliete izcīnīja uzvaru Pasaules skolēnu čempionātā vidējā 
distancē. Uzvaras gūtas arī Latvijas čempionātā vidējā 
un maratona distancē, kā arī starptautiskajās trīsdienu 

sacensībās “Kāpa 2015”. Latvijas kausa kopvērtējumā 
Agnijai trešā vieta. 
3. Rebeka Laure (Florbols) – 2014./ 2015. gada sezonā 
izcīnījusi Latvijas čempiones titulu sieviešu florbola 
virslīgas čempionātā “Rubenes” komandas sastāvā. Gūs-
tot astoņus vārtus un izdarot trīs rezultatīvas piespēles, 
bija viena no pamatsastāva spēlētājām. 
4. Vineta Pētersone (BMX) – “Silvas Ziķeru” kluba 
braucēja izcīnīja Eiropas čempiones titulu G16 grupā, 
bet šajā pat konkurencē pasaules čempionātā tika gūta 
ceturtā vieta. Smiltenes novada sastāvā, Vineta arī uz-
varēja Latvijas Jaunantnes Olimpiādes BMX sacensībās, 
kā arī bija trešā MTB krosā. 

Gada populārākā komanda:
1. FK Smiltene/ BJSS (Futbols) – Otro sezonu pēc 
kārtas Raimonda Dūmiņa un Anda Rozīša vadītā 
“Smiltene/BJSS” vienība cīnījās pēc spēka otrajā pres-
tižākajā futbola turnīrā Latvijā – komanda.lv 1. līgas 
čempionātā. Sezonā tika izcīnītas sešas uzvaras, divas 
reizes pārspējot iepriekšējās sezonas vicečempionus – 
“Rēzeknes FA” komandu. Noslēgumā smiltenieši ierin-
dojās 15. vietā, pulcējot trešo lielāko līdzjutēju skaitu 
visā līgā.
2. Pludmales volejbola pāris meiteņu – Laura Rubene, 
Nelda Neilande (Pludmales volejbols) – Izcīnīta 
respektablā piektā vieta Latvijas Jaunatnes Olimpiādē 
pludmales volejbolā, kā arī gūti panākumi vairākos citos 
pludmales un klasiskā volejbola turnīros.
3. Grundzāles pamatskolas meiteņu orientēšanās 
komanda (Orientēšanās sports) – Aizvadītajā vasarā 
Māra Stabiņa trenētās grundzālietes Agnija Caune, 
Elīna Skopāne un Zanda Stabiņa izcīnīja augsto otro 
vietu Pasaules skolēnu čempionātā orientēšanās sportā, 
sasniedzot vēl šajā sporta veidā nebijušus panākumus 
Smiltenes novada skolu sportistu vidū.
4. BK Vudlande (Basetbols) – 2015. gada pavasarī 
Vudlandieši, kas ir šobrīd spēlējošā senākā Smiltenes 
novada basketbola komanda kārtējo reizi kļuva par 
Smiltenes novada čempioniem basketbolā. Lielāko daļu 
komandas sastāva viedo tikai vietējā novada spēlētāji
5. FK Skorpions (Futbols) – No vietējiem novada 
iedzīvotājiem veidotā Skorpions futbola komanda 2015. 
gadā izcīnīja uzvaru Latvijas Futbola čempionātā 3. 
līgas Vidzemes reģiona turnīrā, kas ir līdz šim komandas 
lielākais panākums.
6. HK Smiltenes vanagi (Hokejs) – Aizvadītā 2014./ 
2015. gada sezona pēdējos gados veiksmīgākā izvērtās 
hokeja klubam “Smiltenes vanagi”. Vidzemes čempio-
nāta otrajā līgā tika izcīnīta trešā vieta, saglabājot cerības 
uz čempiona titulu līdz pat pēdējām kārtām. Komandas 
uzbrucējs Dāvids Jakovičs bija rezultatīvākais līgas 
uzbrucējs. 
7. Dako Ziemeļvidzeme (Motokross) – Smiltenes no-
vada motoklubs “Dako Ziemeļvidzeme” izcīnījusi augsto 
trešo vietu Latvijas čempionātā klubu komandu vērtē-
jumā, kas ir viens no novada lielākajiem panākumiem 
šajā sporta veidā. 

Gada populārākais / populārākā 
Smiltenes novada amatieris/-e

1. Guntis Apse (Pauerliftings) – Smiltenietis Guntis 
Apse, kurš savus ikdienas treniņus pirms sacensībām 
veic vietējās sporta halles trenažieru zālē, 2015. gadā 
izcīnījis Latvijas čempiona titulus spēka trīscīņā ar un 
bez ekipējuma. Gunta kontā arī uzvaras vairākās citās 
pašmāju sacensībās.
2. Mikus Ozols (Hokejs) – Smiltenes novada viens no 
vadošajiem hokejistiem šajā sezonā ir viens no “Valmie-
ras HK” līderiem Latvijas čempionāta 1. līgā. Smiltenes 
hokeja skolas audzēknis līdz šim aizvadītajās deviņās 
spēlēs guvis deviņus rezultativitātes punktus. 
3. Videga Gaigala (Orientēšanās) – Ilggadējā orientē-
šanās kluba “Azimuts” sportiste 2015. gada sezonā var 
lepoties ar uzvaru Latvijas kausa kopvērtējumā savā 
S45 vecuma grupā. Videgai arī izdevās triumfēt Latvijas 
čempionātā maratona distancē un gūt citus augstvērtīgus 
panākumus. 
4. Iveta Kazaine (Riteņbraukšana) – Ar lielu entu-
ziasmu un darba spējām apveltītā Iveta Kazaine izcīnīja 
uzvaru SEB MTB maratona kopvērtējumā TW35 
grupā un bija labāko desmit skaitā sieviešu absolūtajā 
vērtējumā. Smiltenietei uzvara arī “Dion Sportlat” balvas 
kopvērtējumā un Rīgas rogairingā, kā arī gūtas godalgas 
citās riteņbraukšanas un skriešanas sacensības.

5. Jānis Roskošs (Riteņbraukšana) – Daudzus gadus 
Jānis Roskošs nodarbojas ar kalnu riteņbraukšanu, bet 
aizvadītajā sezonā viņam izdevās gūt vienus no karjeras 
labākajiem sasniegumiem. Smiltenietis izcīnīja otro vietu 
Latvijas čempionātā MTB krosā senioru grupā, guva 
vicečempiona titulu SEB MTB maratonā savā vecuma 
konkurencē, sekmīgi cīnījās starptautiskās sacensībās 
Polijā, kā arī citos pašmāju velomaratonos. 
6. Edgars Tralla (Autosports) – Aizvadītajā sezonā 
smiltenietis izcīnīja trešo vietu Latvijas čempionātā 
autosprintā, kā arī guva godalgotas vietas dažādās citās 
pašmāju autosprinta sacensībās. 
7. Raimonds Dūmiņš (Futbols) – “Smiltene/ BJSS” 
komandas pieredzējušākais futbolists, kurš reizē ir arī 
savas komandas treneris, aizvadītajā sezonā bija viens 
no pamatspēlētājiem, kurš ne tikai pats guva vārtus, 
bet arī deva daudz padomus saviem gados jaunākajiem 
komandas biedriem.

Gada sporta notikums:
1. Top! Ielu Stafetes – Jau kopš 1998. gada ik pavasari 
maija pirmajā dienā Smiltenē norisinās lielākais Vid-
zemes skolēnu skriešanas notikums – “Top! Ielu stafetes”. 
2015. gadā vērienīgais notikums, kas pulcēja vairāk nekā 
900 bērnus, kā arī jauniešus vecumā no 2 – 20 gadiem, 
raisīja lielu interesi pilsētas iedzīvotāju vidū. 
2. Latvijas un Baltijas čempionāta posmi autokrosā 
– Tradicionāli Smiltenes autotrase izceļas ar savu labo 
gatavību uzņemt visaugstākā mēroga Baltijas mēroga 
autokrosa sacensības. Šajā gadā Latvijas un Baltijas 
čempionāta posmi pulcēja kuplu dalībnieku skaitu, bet 
sacensības noraudzījās vairāki tūkstoši līdzjutēju. 
3. Smiltenes novada sporta svētki – Pirmo reizi 
Smiltenes novada sporta svētki tika rīkoti Palsmanē. 
Aizraujošajā un sportiskiem notikumiem bagātajā dienā, 
kur galvenā “odziņa” bija “Stipro skrējiens”, piedalījās 
novada sporta svētku līdz šim lielākais komandu skaits 
– 14 vienības – no teju visiem novada pagastiem un arī 
Smiltenes. Uzvaru kopvērtējumā guva Blomes komanda.
4. Smiltene BJSS mājas spēles – FK “Smiltene/BJSS” 
Latvijas futbola sabiedrībā izceļas ar vietējo līdzjutēju 
lielo interesi par komandas gaitām 1. līgas čempionātā. 
2015. gadā līdzjutēju skaits katrā spēlē sniedzās pāri 
100 skatītājiem, bet viskuplāk apmeklētākajā spēlē, kur 
mājinieku komanda uzņēma “Valmiera Glass” vienību, 
cīņu noraudzījās 200 komandas atbalstītāji. Starp 16 ko-
mandām 1. līgas čempionātā smiltenieši pēc apmeklētāju 
skaita ieņēma trešo vietu.
5. SEB MTB maratons – Smiltene ir Latvijas kalnu 
riteņbraukšanas dzimtene. Jau 13 gadus ik reizi šeit 
notiek Latvijas lielākais kalnu riteņbraukšanas sacensību 
maratons – SEB MTB maratons. Šajā gadā Smiltenes 
posms, kas izcēlās ar vienu no interesantākajām trasēm, 
pulcēja 1900 dalībniekus ne tikai no Latvijas, bet arī 
apkārtējām valstīm. Aktīvi dalību ņēma arī vietējie no-
vada iedzīvotāji.
6. Orientēšanās sacensības Mazā Balva – Šajā gadā 
orientēšanas sacensības “Mazā balva” aizritēja 40. 
jubilejas zīmē. Sacensības, kas norisinājās Launkalnes 
pagastā, pulcēja vairāk nekā 400 dalībniekus. Aktīvi 
dalību ņēma arī daudzi Smiltenes novada iedzīvotāji. 
7. “SMScredit.lv BMX čempionāta” Smiltenes posms 
– BMX klubs “Silvas Ziķeri” jūnija beigās rīkoja paš-
māju lielākā BMX sacensību seriāla posmu. Visas dienas 
garumā noritēja aizraujošas cīņas 18 dažādās vecuma 
grupās, bet dalībnieku skaits pārsniedza 260 braucējus.

Toms Markss
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Turpinājums no 1.lpp

Uz kop�gu 
Ziemassv�tku svin�šanu 
san�ks Smiltenes seniori

20. decembrī plkst.15.00 Smiltenes pilsētas 
Kultūras centra Lielajā zālē Ziemassvētkus svinēs 
Smiltenes seniori.

Seniorus ieradīsies sveikt Smiltenes Mūzikas 
skolas audzēkņi un deju kolektīvs “Pīlādzītis”. Par 
dejām un lustīgu noskaņojumu rūpēsies Inga Ruka.

Pieteikšanās un galdiņu rezervācija līdz 16. 
decembrim (ieskaitot), zvanot pa tālruni 28688101, 
vai Smiltenes pilsētas KC kasē

Līdzi jāņem groziņš. Ieeja bez maksas.

Madara Mūrniece, Smiltenes pilsētas 
Kultūras centra mākslinieciskā vadītāja
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Pašvald�b�

Smiltenes novada 
Pašvald�bas policijas 
paveiktais novembr�

Smiltenes novada Pašvaldības policija (SNPP) 
2015.gada novembra mēnesī sastādījusi kopā 13 
administratīvo pārkāpumu protokolus, no kuriem 
8 par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa, 
bet 5 par Smiltenes novada domes saistošo noteikumu 
pārkāpumiem.
     Par Latvijas APK paredzētajiem pārkāpumiem:

- alkoholisko dzērienu lietošanu, ko izdarījis nepiln-
gadīgais – 2;

- gājēju pienākumu neveikšanu (pārvietošanos pa ceļa 
nomali diennakts tumšajā laikā bez atstarojošās 
vestes – 2;

- atrašanās sabiedriskā vietā alkohola reibuma stāvoklī 
cilvēka cieņu aizskarošā izskatā – 1;

- mājdzīvnieku (suņa) labturības prasību neievērošana 
– 3.
Par Smiltenes novada domes saistošos noteikumos 

paredzētiem pārkāpumiem:
-  atrašanās publiskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena 

iepakojumu – 3;
- dabisko vajadzību (urinēšanu) nokārtošana uz ielas – 1;
- spļaušana uz ielas – 1.

Par transportlīdzekļu stāvēšanas un novietošanas no-
teikumu neievērošanu sastādīti 5 administratīvā pārkā-
puma protokoli – paziņojumi (bez vadītāja klātbūtnes).

Smiltenes novada Pašvaldības policija informē, ka 
par jebkuru sabiedriskās kārtības pārkāpumu vai personu 
tiesību un brīvību apdraudējumu Jūs variet ziņot zvanot 
pa tālruni: 28659933 vai 110
Mums IR svarīga Jūsu drošība! 

SNPP priekšnieks N.Liepa

PĀRKĀPUMA VEIDS KOPĀ
VISA REĢISTRĒTĀ INFORMĀCIJA 106
Personas alkohola reibuma stāvoklī 
sabiedriskā vietā 9

Nepilngadīgo pārkāpumi 3

Aizdomīgas personas 1

Klaiņojoši, pamesti dzīvnieki 14

Naktsmiera traucēšana, trokšņošana 2

Vides piesārņošana, piegružošana 1
Dabisko vajadzību nokārtošana 
publiskās vietās 1

Spļaušana uz ielas 1

Huligāniski konflikti 2

Ceļu satiksmes pārkāpumi 10

Palīdzība NMP dienestam 2

Makšķerēšanas un zvejas pārkāpumi 1
Personas ar atvērtu alkoholiskā 
dzēriena iepakojumu 2

Sab.kārtības nodrošināšana pasākumos 5

Mutvārdu aizrādījumi 2

Personas nogādātas dzīvesvietā 12

Personas nogādātas atskurbšanai ĪAI 1
Sniegta palīdzība valsts/pašvaldības 
iestādēm 4

Gulēšana publiskās vietās 12

Citi notikumi, pārkāpumi 14

Alkohola lietošana sabiedriskās vietās 2

Reidi makšķerēšanas vietās 5

Informāciju sagatavoja: SNPP priekšnieks N.Liepa

SNPP sa�emt� un re�istr�t� 
inform�cija 2015.gada novembr�

2015.gada novembra mēnesī reģistrēti 5 jaundzimu-
šie, 13 miršanas gadījumi. 

No 5 jaundzimušajiem 4 ir zēni un 1 meitene. Dominiks 
– Bilskas pagastā, Emīlija – Grundzāles pagastā, Filips, 
Tomass, Reinis – Smiltenes pilsētā. No visiem jaun-
dzimušajiem 3 vecāki sastāv laulībā, 2 bērniem atzīta 
paternitāte. Vienā ģimenē jaundzimušais ir pirmais 
bērniņš, 4 ģimenēs šie ir otrie bērniņi.

Novembra mēnesī reģistrēti 13 miršanas gadījumi. 
Miršanas apliecības izsniegtas 6 vīriešiem un 7 sievietēm. 

Miruši 7 – Smiltenes pilsētas iedzīvotāji, 2 – Grundzāles 
pagasta iedzīvotāji, 1 – Bilskas, Blomes, Smiltenes un 
Variņu  pagasta iedzīvotājs.

Kopumā līdz 2015. gada 1. decembrim reģistrēti 126 
jaundzimušie un 147 miršanas gadījumi.

Uz Jauno gadu dāviniet viens otram mīlestību, jo 
mīlestība ir kā zvaigzne, kā skaists sapnis, par kuru 
jādomā visu mūžu, ko nedrīkst aizmirst un projām laist.

Dace Ērģele, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja  

Eiropas sociālo darbinieku dienas aizsākumi mek-
lējami jau pirms 16 gadiem, kad Starptautiskā Sociālo 
darbinieku federācija sāka popularizēt tolaik vēl jauno 
sociālā darbinieka profesiju. Katru gadu, novembra 
mēneša otrajā otrdienā, tiek atzīmēta Sociālo darbinieku 
diena. Smiltenes novada domes sociālais dienests 2015. 
gada  13. novembrī uzsāka tradīciju – atzīmēt šo dienu, 
saturīgi pavadot laiku kolēģu starpā, kā arī uzņemt savas 
profesijas pārstāvjus no tuvējiem novadiem, lai  prezentētu 
sociālā darba profesijas prestižu. 

Smiltenes novada domes sociālajā dienestā strādā 
vadītāja un 11 sociālās darbinieces. Mūs uzrunāja kaimiņu 
novada Apes sociālā dienesta vadītāja Maija Kārkliņa, lai 
kopā pavadītu, svinētu un diskutētu Smiltenē par sociālā 
darba profesiju, gūtu pieredzi, apmainoties savstarpēji 
par notiekošo sociālā darba jomā mūsu novados.

Piektdienas rīts 13. novembrī sākās Smiltenes bērnu 
un ģimenes atbalsta centrā, kur Smiltenes meitenes 
sagaidīja savas kolēģes no Apes novada. Divas stundas 
sociālās darbinieces klausījās lektora Uģa Kuģa lekciju, 
kā uzlabot un izprast savstarpējās attiecības savā starpā 
un darbā ar saviem sociālā dienesta klientiem. Ģimenes 
centra direktore Ļubova Ņikiforova  viesus nodrošināja 
ar gardām pusdienām, lai dienas gaitā visiem būtu ener-
ģija aplūkot Smiltenes pilsētu un notiekošo tajā. Viesi bija 
patīkami pārsteigti un gandarīti par redzēto un dzirdēto 
Smiltenes novadā. Smiltenes tehnikuma skolotājs Gunārs 
Auders vadīja ekskursiju pa Smiltenes pilsētu un Smil-
tenes tehnikumu, kas ir mūsu lepnums novadā un Latvijā. 
Pēcpusdienā Apes kolēģus uzrunāja Smiltenes novada
domes priekšsēdētājs Gints Kukainis. Diskusijas izvēr-
tās saistošas un interesantas, speciālisti uzdeva jautā-
jumus domes priekšsēdētājam un guva saturīgas atbildes 
par notiekošo visās sfērās Smiltenes novadā. Apes 
kolēģes dalījās pieredzē par savu darbu, atbalsta grupu 
organizēšanu un atzina, kā šādas tikšanās dod gandarī-
jumu un spēku, lai ikdienā veiktu ne tik vieglo darbu. 
Laiks šajā dienā paskrēja vēja spārniem, ar smaidu un 
pārdomām par sociālā darba profesiju, kuru mēs, paši 
sociālie darbinieki varam un spējam prezentēt. Paldies 
sakām Apes novada kolēģiem par iespēju satikties ar 
savas nozares pārstāvjiem.

27.novembrī sociālajā dienestā pieredzes apmaiņā 
bija Ludzas novada sociālie darbinieki, lai iepazītos ar 
Smiltenes pieredzi darbā ar ģimenēm ar nepilngadīgiem 
bērniem, personām ar invaliditāti, bezdarbniekiem, un 
citām sociālās atstumtības riska grupām, aprūpi mājās, 
dzīvokļu politiku un citiem jautājumiem. Viesi tikās 

ar Smiltenes novada Sociālā dienesta darbiniekiem, 
pārrunājot sociālās jomas aktualitātes un risināmos 
jautājumus.

Smiltenes novada domes pašvaldība un sociālais 
dienests šajā gadā var lepoties ar Labklājības Ministrijas
diviem lieliem apbalvojumiem. Viens no tiem ir, ka 
mūsu novadā dzīvo un strādā labākā sociālā darbiniece 
Latvijā Arnita Freiberga. Otrs nozīmīgs apbalvojums 
tika saņemts 23. novembrī  Rīgā,  Labklājības Ministrija 
pasniedza atzinības rakstu Smiltenes novada pašvaldībai 
par sociālo inovāciju attīstību pašvaldībā, lai pateiktos 
par dalību projektā “Samariešu atbalsts mājās”. Latvijas 
Samariešu apvienība pasniedza pateicības rakstu Smil-
tenes novada sociālajam dienestam par uzticēšanos ino-
vatīvām idejām, īstenojot projektu “Samariešu atbalsts 
mājās””, kas attīstījies kā stabils un ilgtermiņa pakalpo-
jums ar atpazīstamību gan Latvijā, gan arī citās valstīs 
un izraudzīts Eiropas Komisijas inovāciju konkursa 
finālam. Apbalvojumu saņēma Smiltenes novada domes 
priekšsēdētājs Gints Kukainis un sociālā dienesta dar-
biniece Iveta Vērzemniece.

2015.gada 15.oktobrī, 6.novembrī, un 27.novembrī 
ESF projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība paš-
valdībās” ietvaros novada sociālā dienesta darbiniecēm 
tika nodrošinātas supervīzijas, kuras vadīja eksistenciālā
psihoterapeite Nikola Dzina. Tās galvenais mērķis ir 
dot iespēju speciālistiem analizēt un izvērtēt savu pro-
fesionālo darbību, konstatēt problēmjautājumus un rast 
tiem risinājumus. Šajā projektā mūsu sociālādienesta 
darbinieces mācības turpinās arī 2016.gadā.

Ar  katra darbinieka ieguldījumu un darbu, mēs kopā 
varam paveikt daudz. Sociālais darbs ir komandas darbs, 
to nevar paveikt viens darbinieks. Mūsu darba instru-
menti ir skolas, medicīnas, biedrības, brīvā laika pulciņi, 
lai katrs Smiltenes novada iedzīvotājs varētu justies 
sociāli aizsargāts un laimīgs. Sociālais dienests aicina 
būt saprotošiem un iejūtīgiem vienam pret otra profesiju, 
kā arī turpmāk uzturēt sadarbību starp organizācijām, 
kuras sniedz pakalpojumus mūsu novada cilvēkiem. 
Lai svētīts šis Ziemassvētku brīnuma gaidīšanas laiks! 
Sociālais dienests novēl katram – 

Nāc, klusā nakts, ar savu svēto mieru,
Pēc kura neskaitāmas sirdis tvīkst.
Un lai no jauna dzirdam zvaigžņu vēsti,
Ka cilvēks ticēt vēl un cerēt drīkst.

Sociālā dienesta vadītāja 
Anita Šteinberga

Smiltenes novada domes soci�l� 
dienesta aktualit�tes novembr�

Smiltenes novada 
Dzimtsarakstu noda�a inform�
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Radošo darbn�cu nodarb�ba 
pieaugušajiem un b�rniem

“Ziemassv�tku gaid�s”
Smiltenes novada domes sociālā darbiniece Maija 

Eglīte Grundzāles pagastā 25.novembrī organizēja radošās
darbnīcas pagasta iedzīvotājiem, kā sagaidīt Ziemas-
svētkus un kā veidot Ziemassvētku rotas – adventes 
vainagus.

Kas ir radošās darbnīcas? Radošās darbnīcas palīdz 
atklāt jaunus talantus un iemācīties jaunas lietas. Dar-
bojoties radošajās darbnīcās ir iespēja saprast, cik gan 
reizēm vienkārši, gan sarežģīti top lietas. Tieši šīs akti-
vitātes veicina radošo domāšanu. Kopā varam veidot 
brīnumainas lietas! Radošo darbnīcu nodarbības ir 
lielisks veids kā saliedēt tās dalībniekus, kā arī veids 
kā radoši un interesanti pavadīt savu brīvo laiku.

Adventes vainagus gatavoja; gan jauni, gan klienti ar 
lielāku dzīves pieredzi. Vairākums klientu tos gatavoja 
pirmo reizi.

Radošo darbnīcu ietvaros aktīvākie Grundzāles pa-
gasta iedzīvotājii, neatkarīgi no vecuma un sagatavotības 
pakāpes, varēja bez maksas mācīties gatavot skaistus 
Ziemassvētku rotājumus – adventes vainagus.

Radošo darbnīcu nodarbības laikā dalībniekiem tika 
nodrošināti bezmaksas materiāli, katram no mājas vaja-
dzēja atnest dabā atrastos materiālus, kā arī no mājas 
paņemt kādu vecu eglīšu rotājumu, lentīti un citus 
dekorus.

Radošās darbnīcas – tas ir viens no veidiem, kā 
radoši un interesanti pavadīt savu brīvo laiku un iegūt 

jaunas prasmes. Mēs varam viens otram varam veltīt 
laiku, jo kopēji padarīts darbs rada siluma sajūtu sirdī. 
Mēs varam viens otru tuvāk iepazīt, jo rezultātā vien-
mēr mēs saņemam pozitīvas emocijas un prieku par 
paveikto darbu. Nekas nav tik satraucoši, kad pieaugu-
šais kā bērns procesa beigās, pieskrien un mīļi apskauj 
un pateicas ar smaidu un mirdzošām acīm dodas tālāk. 
Šajā radošajā procesā mums tiek dota iespēja iepazīt 
vienam otru un tā ir viena no mūsu bagātībām, kuras 
paturam.

Smiltenes novada domes sociālā dienesta vadītāja 
Anita Šteinberga

Nosl�gušies 
Zivju fonda 

projekti
Pēdējos gados Smiltenes novada Pašvaldības policija 

aktīvi iesaistās zivju resursu aizsardzībā. Šogad paš-
valdība iesniedza ne tikai projektu par zivju resursu aiz-
sardzību, bet arī par izpēti un zivju resursu pavairošanu. 
Kopumā pašvaldība šogad īstenoja četrus Zivju fonda 
projektus:

• Projekta “Zivju resursu pavairošana Smiltenes no-
vada ezeros” mērķis – palielināt un atjaunot zivju 
resursus Smiltenes novada ezeros, un radīt pamatu 
licenzētās makšķerēšanas ieviešanai un pilnveidot 
aktīvā tūrisma attīstību. Projekta ietvaros Tepera ezerā 
tika ielaisti 2000 zandartu mazuļu, savukārt Bilskas 
ezerā tika palielināts zivju resurss ar 1500 līdaku 
mazuļiem. Projekta kopējās izmaksas ir 980,00 EUR, 
Zivju fonda līdzfinansējums ir 100% no projekta 
attiecināmajām izmaksām.

• Projekta “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu 
izstrāde Smiltenes novada ūdenstilpēm” mērķis ir 
veicināt zivsaimniecības attīstību Smiltenes novadā.
Projekta ietvaros ZI “BIOR” izstrādāja zivsaimnie-
ciskās ekspluatācijas noteikumus Tepera ezeram, 
Vidussezeram, Bilskas ezeram un Blomes ezeram. 
Projekta kopējās izmaksas ir 2220,83 EUR. Zivju 
fonda līdzfinansējums ir 2134,88 EUR un pašvaldības 
līdzfinansējums ir 85,95 EUR

• Projekta “Zivju resursu aizsardzības pasākumi Smil-
tenes novadā” mērķis – zivju resursu aizsardzība un 
maluzvejniecības samazināšana Smiltenes novada
ūdenstilpēs, pilnveidojot materiāltehnisko nodrošinā-
jumu un piesaistot papildus cilvēku resursus nārsta 
laikā. Projekta ietvaros tika iegādāta viena eholote 
un viens kvadricikls, kā arī, novembra mēnesī nārsta 
laikā, ūdenstilpju uzraudzībā tika piesaistīti Zemes-
sardzes darbinieki. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 
17890,00. Zivju fonda līdzfinansējums EUR 13990,80 
un Smiltenes novada domes līdzfinansējums EUR 
3899,20.

• Projekta “Zivju resursu aizsardzības pasākumi Vec-
palsas upē Grundzāles pagastā” mērķis – zivju 
resursu aizsardzības nolūkos izveidot hidroloģisko 
staciju Vecpalsas upes krastā, lai regulāri un efektīvi 
novērotu upes ūdens kvalitāti aiz dolomīta karjera 
ūdens izlaides vietas, tādā veidā veicinot dabas un
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un aizsardzību. 
Virszemes ūdens automātiskā monitoringa stacija tika 
uzstādīta novembra mēnesī Vecpalsas upes krastā.
Monitoringa stacija Vecpalsas upes ūdens kvalitāti 
noteikts pēc pH līmeņa, temperatūras, duļķainības 
un elektrovadītspējas mērījumiem. Projekta kopējās 
izmaksas ir 18137.90 EUR, kur Zivju fonda līdz-
finansējums 13 350.00 EUR un Smiltenes novada 
domes līdzfinansējums 4787.90 EUR.

Plašāku informāciju par projektu realizāciju var 
apskatīt pašvaldības mājas lapā www.smiltene.lv sadaļā 
projekti. 

 Lita Kalniņa,
Attīstības un plānošanas nodaļas 

Projektu vadītāja

Paldies par Smiltenes izrot�šanu 
Laiks rit ātri, laiks, kad piestāt, padomāt, pasapņot, 

samīļot un kādu jauku novēlējumu uzrakstīt ir klāt, 
īpašais Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir pienācis. Sa-
posām pilsētu, lai ikvienam, izejot vai izbraucot cauri 
mūsu Smiltenei, mazliet ietrīsas no prieka sirds, lai ik-
vienam no mums ir svētku sajūta un sajūta, ka te ir manas 
mājas, vislabākās un vismīļākās.

Smiltenes pilsētas centrs jau nevarētu izskatīties tik 
saposts, ja nebūtu cilvēki, kas ik gadu rūpējas par to, lai 
smilteniešiem un pilsētas viesiem radītu svētku noskaņu. 
Paldies ikvienam, kas palīdzēja uzpost pilsētu un kas 
palīdzēja radīt svētku sajūtu pilsētā. Pilsētas rotāšana 
ik gadu sākas ar Ziemassvētku egles izmeklēšanu un 
atvešanu. Šogad skaistā egle atceļoja no Bilskas pagasta 
laipniem saimniekiem, liels paldies skaistās egles īpaš-
niekiem, paldies Mikam Lacbergam, Mārim Zeiļukam un 
SIA “Pan-trans”, kas palīdzēja egli profesionāli nozāģēt 

un atgādāt līdz pilsētas centram. Paldies, sakām arī 
SIA “Smiltenes NKUP” darbiniekiem, kas ik gadu jau 
tehniski nodrošina pilsētas Ziemassvētku noformējumu. 
Vislielāko paldies sakām arī SIA “Metāldekors”, kas 
izveidoja dekorus, un SIA “ZE projekti”, kas izrotāja 
pilsētu, lai tā ikvienam no mums dotu gaismu tumšajos 
ziemas vakaros un mūs iepriecinātu.

Lai pilsēta būtu gaiša un priecīga, par to rūpējāmies 
mēs visi kopā, gan izrotājot mājas, pagalmus, gan sētas 
un veikalu skatlogus. Kurš gan cits, ja ne mēs paši ar 
saviem spēkiem un kopā varam radīt sev svētku sajūtu 
un svētkus.

Ziemassvētkos gaišu noskaņu, Jaunajā gadā – ticēt, 
mīlēt un nepagurt!

Smiltenes novada domes 
Saimnieciskās darbības nodaļa

Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir izvērtējusi un apstiprinājusi
Smiltenes novada domes sagatavotoprojekta iesniegumu, kas tika iesniegtsLauku attīstības programmas 2014. –
2020.gadam pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”. 

Projekta mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, 
audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares 
konkurētspējas paaugstināšanu (meliorācijas sistēmu atjaunošana un pārbūve).

Projekta ietvaros notiks pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu 13,101 km garumā atjaunošana 
lauksaimniecības un meža zemēs Blomes, Palsmanes un Variņu pagastos.

Projekta plānotās kopējās izmaksas 284 180,60 EUR (divi simti astoņdesmit četri tūkstoši simts astoņdesmit 
eiro, 60 eiro centi) no tām ELFLA finansējums – 211 374,00 EUR (divi simti vienpadsmit tūkstoši trīs simti 
septiņdesmit četri eiro) un Smiltenes novada domes līdzfinansējums 72 806,60 EUR (septiņdesmit divi tūkstoši 
astoņi simti seši eiro, sešdesmit eiro centi). Projektu paredzēts īstenot līdz 01.11.2017.

Sarmīte Daudziete,
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja 

Apstiprin�ts projekts “Smiltenes 
novada pašvald�bas noz�mes 

koplietošanas melior�cijas sist�mu 
infrastrukt�ras uzlabošana”
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Pašvald�b�

Smiltenes novada 
Pašvald�bas policijas 
paveiktais novembr�

Smiltenes novada Pašvaldības policija (SNPP) 
2015.gada novembra mēnesī sastādījusi kopā 13 
administratīvo pārkāpumu protokolus, no kuriem 
8 par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa, 
bet 5 par Smiltenes novada domes saistošo noteikumu 
pārkāpumiem.
     Par Latvijas APK paredzētajiem pārkāpumiem:

- alkoholisko dzērienu lietošanu, ko izdarījis nepiln-
gadīgais – 2;

- gājēju pienākumu neveikšanu (pārvietošanos pa ceļa 
nomali diennakts tumšajā laikā bez atstarojošās 
vestes – 2;

- atrašanās sabiedriskā vietā alkohola reibuma stāvoklī 
cilvēka cieņu aizskarošā izskatā – 1;

- mājdzīvnieku (suņa) labturības prasību neievērošana 
– 3.
Par Smiltenes novada domes saistošos noteikumos 

paredzētiem pārkāpumiem:
-  atrašanās publiskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena 

iepakojumu – 3;
- dabisko vajadzību (urinēšanu) nokārtošana uz ielas – 1;
- spļaušana uz ielas – 1.

Par transportlīdzekļu stāvēšanas un novietošanas no-
teikumu neievērošanu sastādīti 5 administratīvā pārkā-
puma protokoli – paziņojumi (bez vadītāja klātbūtnes).

Smiltenes novada Pašvaldības policija informē, ka 
par jebkuru sabiedriskās kārtības pārkāpumu vai personu 
tiesību un brīvību apdraudējumu Jūs variet ziņot zvanot 
pa tālruni: 28659933 vai 110
Mums IR svarīga Jūsu drošība! 

SNPP priekšnieks N.Liepa

PĀRKĀPUMA VEIDS KOPĀ
VISA REĢISTRĒTĀ INFORMĀCIJA 106
Personas alkohola reibuma stāvoklī 
sabiedriskā vietā 9

Nepilngadīgo pārkāpumi 3

Aizdomīgas personas 1

Klaiņojoši, pamesti dzīvnieki 14

Naktsmiera traucēšana, trokšņošana 2

Vides piesārņošana, piegružošana 1
Dabisko vajadzību nokārtošana 
publiskās vietās 1

Spļaušana uz ielas 1

Huligāniski konflikti 2

Ceļu satiksmes pārkāpumi 10

Palīdzība NMP dienestam 2

Makšķerēšanas un zvejas pārkāpumi 1
Personas ar atvērtu alkoholiskā 
dzēriena iepakojumu 2

Sab.kārtības nodrošināšana pasākumos 5

Mutvārdu aizrādījumi 2

Personas nogādātas dzīvesvietā 12

Personas nogādātas atskurbšanai ĪAI 1
Sniegta palīdzība valsts/pašvaldības 
iestādēm 4

Gulēšana publiskās vietās 12

Citi notikumi, pārkāpumi 14

Alkohola lietošana sabiedriskās vietās 2

Reidi makšķerēšanas vietās 5

Informāciju sagatavoja: SNPP priekšnieks N.Liepa

SNPP sa�emt� un re�istr�t� 
inform�cija 2015.gada novembr�

2015.gada novembra mēnesī reģistrēti 5 jaundzimu-
šie, 13 miršanas gadījumi. 

No 5 jaundzimušajiem 4 ir zēni un 1 meitene. Dominiks 
– Bilskas pagastā, Emīlija – Grundzāles pagastā, Filips, 
Tomass, Reinis – Smiltenes pilsētā. No visiem jaun-
dzimušajiem 3 vecāki sastāv laulībā, 2 bērniem atzīta 
paternitāte. Vienā ģimenē jaundzimušais ir pirmais 
bērniņš, 4 ģimenēs šie ir otrie bērniņi.

Novembra mēnesī reģistrēti 13 miršanas gadījumi. 
Miršanas apliecības izsniegtas 6 vīriešiem un 7 sievietēm. 

Miruši 7 – Smiltenes pilsētas iedzīvotāji, 2 – Grundzāles 
pagasta iedzīvotāji, 1 – Bilskas, Blomes, Smiltenes un 
Variņu  pagasta iedzīvotājs.

Kopumā līdz 2015. gada 1. decembrim reģistrēti 126 
jaundzimušie un 147 miršanas gadījumi.

Uz Jauno gadu dāviniet viens otram mīlestību, jo 
mīlestība ir kā zvaigzne, kā skaists sapnis, par kuru 
jādomā visu mūžu, ko nedrīkst aizmirst un projām laist.

Dace Ērģele, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja  

Eiropas sociālo darbinieku dienas aizsākumi mek-
lējami jau pirms 16 gadiem, kad Starptautiskā Sociālo 
darbinieku federācija sāka popularizēt tolaik vēl jauno 
sociālā darbinieka profesiju. Katru gadu, novembra 
mēneša otrajā otrdienā, tiek atzīmēta Sociālo darbinieku 
diena. Smiltenes novada domes sociālais dienests 2015. 
gada  13. novembrī uzsāka tradīciju – atzīmēt šo dienu, 
saturīgi pavadot laiku kolēģu starpā, kā arī uzņemt savas 
profesijas pārstāvjus no tuvējiem novadiem, lai  prezentētu 
sociālā darba profesijas prestižu. 

Smiltenes novada domes sociālajā dienestā strādā 
vadītāja un 11 sociālās darbinieces. Mūs uzrunāja kaimiņu 
novada Apes sociālā dienesta vadītāja Maija Kārkliņa, lai 
kopā pavadītu, svinētu un diskutētu Smiltenē par sociālā 
darba profesiju, gūtu pieredzi, apmainoties savstarpēji 
par notiekošo sociālā darba jomā mūsu novados.

Piektdienas rīts 13. novembrī sākās Smiltenes bērnu 
un ģimenes atbalsta centrā, kur Smiltenes meitenes 
sagaidīja savas kolēģes no Apes novada. Divas stundas 
sociālās darbinieces klausījās lektora Uģa Kuģa lekciju, 
kā uzlabot un izprast savstarpējās attiecības savā starpā 
un darbā ar saviem sociālā dienesta klientiem. Ģimenes 
centra direktore Ļubova Ņikiforova  viesus nodrošināja 
ar gardām pusdienām, lai dienas gaitā visiem būtu ener-
ģija aplūkot Smiltenes pilsētu un notiekošo tajā. Viesi bija 
patīkami pārsteigti un gandarīti par redzēto un dzirdēto 
Smiltenes novadā. Smiltenes tehnikuma skolotājs Gunārs 
Auders vadīja ekskursiju pa Smiltenes pilsētu un Smil-
tenes tehnikumu, kas ir mūsu lepnums novadā un Latvijā. 
Pēcpusdienā Apes kolēģus uzrunāja Smiltenes novada
domes priekšsēdētājs Gints Kukainis. Diskusijas izvēr-
tās saistošas un interesantas, speciālisti uzdeva jautā-
jumus domes priekšsēdētājam un guva saturīgas atbildes 
par notiekošo visās sfērās Smiltenes novadā. Apes 
kolēģes dalījās pieredzē par savu darbu, atbalsta grupu 
organizēšanu un atzina, kā šādas tikšanās dod gandarī-
jumu un spēku, lai ikdienā veiktu ne tik vieglo darbu. 
Laiks šajā dienā paskrēja vēja spārniem, ar smaidu un 
pārdomām par sociālā darba profesiju, kuru mēs, paši 
sociālie darbinieki varam un spējam prezentēt. Paldies 
sakām Apes novada kolēģiem par iespēju satikties ar 
savas nozares pārstāvjiem.

27.novembrī sociālajā dienestā pieredzes apmaiņā 
bija Ludzas novada sociālie darbinieki, lai iepazītos ar 
Smiltenes pieredzi darbā ar ģimenēm ar nepilngadīgiem 
bērniem, personām ar invaliditāti, bezdarbniekiem, un 
citām sociālās atstumtības riska grupām, aprūpi mājās, 
dzīvokļu politiku un citiem jautājumiem. Viesi tikās 

ar Smiltenes novada Sociālā dienesta darbiniekiem, 
pārrunājot sociālās jomas aktualitātes un risināmos 
jautājumus.

Smiltenes novada domes pašvaldība un sociālais 
dienests šajā gadā var lepoties ar Labklājības Ministrijas
diviem lieliem apbalvojumiem. Viens no tiem ir, ka 
mūsu novadā dzīvo un strādā labākā sociālā darbiniece 
Latvijā Arnita Freiberga. Otrs nozīmīgs apbalvojums 
tika saņemts 23. novembrī  Rīgā,  Labklājības Ministrija 
pasniedza atzinības rakstu Smiltenes novada pašvaldībai 
par sociālo inovāciju attīstību pašvaldībā, lai pateiktos 
par dalību projektā “Samariešu atbalsts mājās”. Latvijas 
Samariešu apvienība pasniedza pateicības rakstu Smil-
tenes novada sociālajam dienestam par uzticēšanos ino-
vatīvām idejām, īstenojot projektu “Samariešu atbalsts 
mājās””, kas attīstījies kā stabils un ilgtermiņa pakalpo-
jums ar atpazīstamību gan Latvijā, gan arī citās valstīs 
un izraudzīts Eiropas Komisijas inovāciju konkursa 
finālam. Apbalvojumu saņēma Smiltenes novada domes 
priekšsēdētājs Gints Kukainis un sociālā dienesta dar-
biniece Iveta Vērzemniece.

2015.gada 15.oktobrī, 6.novembrī, un 27.novembrī 
ESF projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība paš-
valdībās” ietvaros novada sociālā dienesta darbiniecēm 
tika nodrošinātas supervīzijas, kuras vadīja eksistenciālā
psihoterapeite Nikola Dzina. Tās galvenais mērķis ir 
dot iespēju speciālistiem analizēt un izvērtēt savu pro-
fesionālo darbību, konstatēt problēmjautājumus un rast 
tiem risinājumus. Šajā projektā mūsu sociālādienesta 
darbinieces mācības turpinās arī 2016.gadā.

Ar  katra darbinieka ieguldījumu un darbu, mēs kopā 
varam paveikt daudz. Sociālais darbs ir komandas darbs, 
to nevar paveikt viens darbinieks. Mūsu darba instru-
menti ir skolas, medicīnas, biedrības, brīvā laika pulciņi, 
lai katrs Smiltenes novada iedzīvotājs varētu justies 
sociāli aizsargāts un laimīgs. Sociālais dienests aicina 
būt saprotošiem un iejūtīgiem vienam pret otra profesiju, 
kā arī turpmāk uzturēt sadarbību starp organizācijām, 
kuras sniedz pakalpojumus mūsu novada cilvēkiem. 
Lai svētīts šis Ziemassvētku brīnuma gaidīšanas laiks! 
Sociālais dienests novēl katram – 

Nāc, klusā nakts, ar savu svēto mieru,
Pēc kura neskaitāmas sirdis tvīkst.
Un lai no jauna dzirdam zvaigžņu vēsti,
Ka cilvēks ticēt vēl un cerēt drīkst.

Sociālā dienesta vadītāja 
Anita Šteinberga

Smiltenes novada domes soci�l� 
dienesta aktualit�tes novembr�

Smiltenes novada 
Dzimtsarakstu noda�a inform�
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Radošo darbn�cu nodarb�ba 
pieaugušajiem un b�rniem

“Ziemassv�tku gaid�s”
Smiltenes novada domes sociālā darbiniece Maija 

Eglīte Grundzāles pagastā 25.novembrī organizēja radošās
darbnīcas pagasta iedzīvotājiem, kā sagaidīt Ziemas-
svētkus un kā veidot Ziemassvētku rotas – adventes 
vainagus.

Kas ir radošās darbnīcas? Radošās darbnīcas palīdz 
atklāt jaunus talantus un iemācīties jaunas lietas. Dar-
bojoties radošajās darbnīcās ir iespēja saprast, cik gan 
reizēm vienkārši, gan sarežģīti top lietas. Tieši šīs akti-
vitātes veicina radošo domāšanu. Kopā varam veidot 
brīnumainas lietas! Radošo darbnīcu nodarbības ir 
lielisks veids kā saliedēt tās dalībniekus, kā arī veids 
kā radoši un interesanti pavadīt savu brīvo laiku.

Adventes vainagus gatavoja; gan jauni, gan klienti ar 
lielāku dzīves pieredzi. Vairākums klientu tos gatavoja 
pirmo reizi.

Radošo darbnīcu ietvaros aktīvākie Grundzāles pa-
gasta iedzīvotājii, neatkarīgi no vecuma un sagatavotības 
pakāpes, varēja bez maksas mācīties gatavot skaistus 
Ziemassvētku rotājumus – adventes vainagus.

Radošo darbnīcu nodarbības laikā dalībniekiem tika 
nodrošināti bezmaksas materiāli, katram no mājas vaja-
dzēja atnest dabā atrastos materiālus, kā arī no mājas 
paņemt kādu vecu eglīšu rotājumu, lentīti un citus 
dekorus.

Radošās darbnīcas – tas ir viens no veidiem, kā 
radoši un interesanti pavadīt savu brīvo laiku un iegūt 

jaunas prasmes. Mēs varam viens otram varam veltīt 
laiku, jo kopēji padarīts darbs rada siluma sajūtu sirdī. 
Mēs varam viens otru tuvāk iepazīt, jo rezultātā vien-
mēr mēs saņemam pozitīvas emocijas un prieku par 
paveikto darbu. Nekas nav tik satraucoši, kad pieaugu-
šais kā bērns procesa beigās, pieskrien un mīļi apskauj 
un pateicas ar smaidu un mirdzošām acīm dodas tālāk. 
Šajā radošajā procesā mums tiek dota iespēja iepazīt 
vienam otru un tā ir viena no mūsu bagātībām, kuras 
paturam.

Smiltenes novada domes sociālā dienesta vadītāja 
Anita Šteinberga

Nosl�gušies 
Zivju fonda 

projekti
Pēdējos gados Smiltenes novada Pašvaldības policija 

aktīvi iesaistās zivju resursu aizsardzībā. Šogad paš-
valdība iesniedza ne tikai projektu par zivju resursu aiz-
sardzību, bet arī par izpēti un zivju resursu pavairošanu. 
Kopumā pašvaldība šogad īstenoja četrus Zivju fonda 
projektus:

• Projekta “Zivju resursu pavairošana Smiltenes no-
vada ezeros” mērķis – palielināt un atjaunot zivju 
resursus Smiltenes novada ezeros, un radīt pamatu 
licenzētās makšķerēšanas ieviešanai un pilnveidot 
aktīvā tūrisma attīstību. Projekta ietvaros Tepera ezerā 
tika ielaisti 2000 zandartu mazuļu, savukārt Bilskas 
ezerā tika palielināts zivju resurss ar 1500 līdaku 
mazuļiem. Projekta kopējās izmaksas ir 980,00 EUR, 
Zivju fonda līdzfinansējums ir 100% no projekta 
attiecināmajām izmaksām.

• Projekta “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu 
izstrāde Smiltenes novada ūdenstilpēm” mērķis ir 
veicināt zivsaimniecības attīstību Smiltenes novadā.
Projekta ietvaros ZI “BIOR” izstrādāja zivsaimnie-
ciskās ekspluatācijas noteikumus Tepera ezeram, 
Vidussezeram, Bilskas ezeram un Blomes ezeram. 
Projekta kopējās izmaksas ir 2220,83 EUR. Zivju 
fonda līdzfinansējums ir 2134,88 EUR un pašvaldības 
līdzfinansējums ir 85,95 EUR

• Projekta “Zivju resursu aizsardzības pasākumi Smil-
tenes novadā” mērķis – zivju resursu aizsardzība un 
maluzvejniecības samazināšana Smiltenes novada
ūdenstilpēs, pilnveidojot materiāltehnisko nodrošinā-
jumu un piesaistot papildus cilvēku resursus nārsta 
laikā. Projekta ietvaros tika iegādāta viena eholote 
un viens kvadricikls, kā arī, novembra mēnesī nārsta 
laikā, ūdenstilpju uzraudzībā tika piesaistīti Zemes-
sardzes darbinieki. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 
17890,00. Zivju fonda līdzfinansējums EUR 13990,80 
un Smiltenes novada domes līdzfinansējums EUR 
3899,20.

• Projekta “Zivju resursu aizsardzības pasākumi Vec-
palsas upē Grundzāles pagastā” mērķis – zivju 
resursu aizsardzības nolūkos izveidot hidroloģisko 
staciju Vecpalsas upes krastā, lai regulāri un efektīvi 
novērotu upes ūdens kvalitāti aiz dolomīta karjera 
ūdens izlaides vietas, tādā veidā veicinot dabas un
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un aizsardzību. 
Virszemes ūdens automātiskā monitoringa stacija tika 
uzstādīta novembra mēnesī Vecpalsas upes krastā.
Monitoringa stacija Vecpalsas upes ūdens kvalitāti 
noteikts pēc pH līmeņa, temperatūras, duļķainības 
un elektrovadītspējas mērījumiem. Projekta kopējās 
izmaksas ir 18137.90 EUR, kur Zivju fonda līdz-
finansējums 13 350.00 EUR un Smiltenes novada 
domes līdzfinansējums 4787.90 EUR.

Plašāku informāciju par projektu realizāciju var 
apskatīt pašvaldības mājas lapā www.smiltene.lv sadaļā 
projekti. 

 Lita Kalniņa,
Attīstības un plānošanas nodaļas 

Projektu vadītāja

Paldies par Smiltenes izrot�šanu 
Laiks rit ātri, laiks, kad piestāt, padomāt, pasapņot, 

samīļot un kādu jauku novēlējumu uzrakstīt ir klāt, 
īpašais Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir pienācis. Sa-
posām pilsētu, lai ikvienam, izejot vai izbraucot cauri 
mūsu Smiltenei, mazliet ietrīsas no prieka sirds, lai ik-
vienam no mums ir svētku sajūta un sajūta, ka te ir manas 
mājas, vislabākās un vismīļākās.

Smiltenes pilsētas centrs jau nevarētu izskatīties tik 
saposts, ja nebūtu cilvēki, kas ik gadu rūpējas par to, lai 
smilteniešiem un pilsētas viesiem radītu svētku noskaņu. 
Paldies ikvienam, kas palīdzēja uzpost pilsētu un kas 
palīdzēja radīt svētku sajūtu pilsētā. Pilsētas rotāšana 
ik gadu sākas ar Ziemassvētku egles izmeklēšanu un 
atvešanu. Šogad skaistā egle atceļoja no Bilskas pagasta 
laipniem saimniekiem, liels paldies skaistās egles īpaš-
niekiem, paldies Mikam Lacbergam, Mārim Zeiļukam un 
SIA “Pan-trans”, kas palīdzēja egli profesionāli nozāģēt 

un atgādāt līdz pilsētas centram. Paldies, sakām arī 
SIA “Smiltenes NKUP” darbiniekiem, kas ik gadu jau 
tehniski nodrošina pilsētas Ziemassvētku noformējumu. 
Vislielāko paldies sakām arī SIA “Metāldekors”, kas 
izveidoja dekorus, un SIA “ZE projekti”, kas izrotāja 
pilsētu, lai tā ikvienam no mums dotu gaismu tumšajos 
ziemas vakaros un mūs iepriecinātu.

Lai pilsēta būtu gaiša un priecīga, par to rūpējāmies 
mēs visi kopā, gan izrotājot mājas, pagalmus, gan sētas 
un veikalu skatlogus. Kurš gan cits, ja ne mēs paši ar 
saviem spēkiem un kopā varam radīt sev svētku sajūtu 
un svētkus.

Ziemassvētkos gaišu noskaņu, Jaunajā gadā – ticēt, 
mīlēt un nepagurt!

Smiltenes novada domes 
Saimnieciskās darbības nodaļa

Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir izvērtējusi un apstiprinājusi
Smiltenes novada domes sagatavotoprojekta iesniegumu, kas tika iesniegtsLauku attīstības programmas 2014. –
2020.gadam pasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”. 

Projekta mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, 
audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares 
konkurētspējas paaugstināšanu (meliorācijas sistēmu atjaunošana un pārbūve).

Projekta ietvaros notiks pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu 13,101 km garumā atjaunošana 
lauksaimniecības un meža zemēs Blomes, Palsmanes un Variņu pagastos.

Projekta plānotās kopējās izmaksas 284 180,60 EUR (divi simti astoņdesmit četri tūkstoši simts astoņdesmit 
eiro, 60 eiro centi) no tām ELFLA finansējums – 211 374,00 EUR (divi simti vienpadsmit tūkstoši trīs simti 
septiņdesmit četri eiro) un Smiltenes novada domes līdzfinansējums 72 806,60 EUR (septiņdesmit divi tūkstoši 
astoņi simti seši eiro, sešdesmit eiro centi). Projektu paredzēts īstenot līdz 01.11.2017.

Sarmīte Daudziete,
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja 

Apstiprin�ts projekts “Smiltenes 
novada pašvald�bas noz�mes 

koplietošanas melior�cijas sist�mu 
infrastrukt�ras uzlabošana”
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Izgl�t�ba

Novembra darbi�i 
Palsmanes pagasta pirmsskol�

“Mārtiņu gailītis dancīti veda”. Tā 11. novembra 
rīts iesākās Palsmanes pirmsskolas izglītības iestādē. 
Svinējām Mārtiņdienu. Ciemos bija atnācis gailis, kurš 
prata skaisti dziedāt un dejot. Gatavojoties svētkiem 
izveidojām siltu un ļoti mīļu izstādi no rakstainiem cim-
diem. Paldies vecākiem un Palsmanes rokdarbniecei 
Maijai Saldūksnei par atbalstu izstādes tapšanā. Visām 
grupām bija dots uzdevums pagatavot radošu tautasdzies-
mas gleznu. Noslēgumā bērniem bija jāatmin ,kura tau-
tasdziesma gleznā ir attēlota. Svētku dalībniekiem tas ļoti 
labi izdevās, jo bērni bija sagatavojušies un iemācījušies 
vairākas tautasdziesmas par rudeni un Mārtiņdienu. Gai-
lis cienāja bērnus ar lielām, gardām konfektēm. Paldies 
iestādes darbiniekiem par mīļām un jaukām svētku 
sajūtām. Tagad rudenīgās gleznas rotā mūsu iestādi.

Lāčplēša dienas pēcpusdiena  “Mārītes”, “Bitītes” un 
“Saulītes” grupu bērniem bija īpaša, jo notika tikšanās ar  
Palsmanes jaunsargiem – Lindu Ozolu un Tomu Ābeli . 
Viņi nodemonstrēja kā sasveicinās jaunsargi (līdzināties, 
mierā, brīvi), un iemācīja to izdarīt arī bērniem. Tad 
pastāstīja par savu darbību un aktivitātēm  jaunsargos. Kā 
arī iepazīstināja ar aprīkojumu – binokli, kompasu, sa-
piera lāpstu un citām piederošām lietām, kas nepieciešams 
katram jaunsargam. Bērniem tika dota lieliska iespēja to 

visu aptaustīt un izmēģināt kā tas darbojas. Drosmīgākie 
bērni uzlaikoja gāzmaskas un uzkrāsoja seju ar īpašām 
maskēšanās krāsām. Pēc izglītojošām sarunām lielāko 
grupu bērni, Lindas pavadībā devās misijā. Pirmais 
uzdevums bija izlīst  zem īpaša maskēšanās tīkla. 
Tālāk bija jādodas pāri mīnētam laukam, kur uzdevums 
bija neuzkāpt uz mīnām (malkas pagales). Kad lauks 
pārvarēts, tad bija  jānoslēpjas aiz kokiem un ar binokli 
jāvēro vai neredz, kur paslēpies ienaidnieks (Toms). Kad 
Toms bija ieraudzīts,tad  bērni devās tam pakaļ, sagūstīja 
un veda uz bāzi (pulcēšanās vietu).Noslēgumā visi kopā 
pulcējāmies pie iestādes karogiem, lai iedegtu svecītes 
.Bērniem bija patiess prieks par redzēto un par iespēju 
pašiem piedalīties misijas veikšanā.Paldies jaunajiem ja-
unsargiem!

Sagaidot Latvijas dzimšanas dienu,16.novembrī 
iestādē viesojās lielo masku teātris “Varavīksne” ar 
muzikālu piedzīvojumu” Ciemos pie pasakas”. Bērniem 
bija iespēja satikties ar pasaku feju , redzēt  burvju trikus, 
uzburt lielus  ziepju burbuļus.  Jautrais  zaķēns piedāvāja  
klausīties  mīļas dziesmas , bet ar  Rūķi muzikantu 
izspēlējām jautras  rotaļas. 

Iestādes notikumus novembrī apkopoja pirmsskolas 
skolotājas Lāsma Veigule un Vizbulīte Kauliņa

Novembra sākumā Smiltenes ģimnāzijā viesojās 
Valmieras pilsētas un novadu 27 matemātikas skolotāji. 
Skolotāji apskatīja skolu un tikās ar kolēģiem Āriju 
Viļumu, Veru Rāceni, Ingunu Kondratjevu.

Valmieras kolēģi jau otro gadu veiksmīgi gūst pie-
redzi, dodoties ciemos viens pie otra. Pagājušajā mācību 
gadā pieredzē dalījās pilsētas skolu matemātiķi, šogad 
– novadu skolotāji. 

Smiltenes ģimnāzijā par savu pieredzirunāja Trikātas 
pamatskolas matemātikas skolotāja Monta Konstante. 
Viņa iepazīstināja ar programmu Mouse Mischief. Ar 
šo programmuiespējams mācību stundu padarīt intere-
santāku un skolēniem aizraujošāku. Izmantojot Mouse 
Mischief, ir iespējams vienkāršu PowerPoint prezentā-
ciju apvienot ar skolēnu interaktīvu mācīšanos. Skolēni 
stundā var strādāt individuāli vai grupās un pārbaudīt 
savas zināšanas, pildot testu, zīmējot un ātri iegūstot 
atgriezenisko saiti par apgūto. Kopīgi ar skolotāju un 
klasesbiedriem ir iespēja pārrunāt uzdevumus un saprast 
radušās kļūdas.

Smiltenes ģimnāzijas matemātikas skolotāja Vera 
Rācene dalījās pieredzē, kā strādā, lai ieinteresētu skolē-
nus mācīties matemātiku. Viņa skolotājiem atgādināja 
dažādus interesantus reizināšanas paņēmienus, kas noder 
ātrai rēķināšanai. Padalījās ar aritmētikas testu, kuru var 
izmantot, lai ar joku parādītu skolēniem, kāds ir rezultāts, 
ja nepatīk izlasīt visus uzdevuma nosacījumus.

Smiltenes ģimnāzijas matemātikas skolotāja Ārija 
Viļuma stāstīja, kā stundā pamanīt skolēnus ar īpašām 
spējām un kā matemātikas stundās attīstīt vispārējās 
intelektuālās spējas. Skolotāja demonstrēja dažādus ma-
teriālus, kurus izmanto stundās.

Smiltenes ģimnāzijas matemātikas skolotāja Inguna 
Kondratjeva iepazīstināja ar Smiltenes novada matemā-
tikas skolotāju metodiskās apvienības darbību, pastāstīja, 

ar ko lepojas Smiltenes ģimnāzija, piemēram, par STEM
(dabaszinību, tehnoloģiju, ekonomikas, matemātikas) 
jomas skolotāju organizēto “Dēku vakaru”. Skolotāja 
dalījās pieredzē par balsošanas pulšu Activexpression 
izmantošanu savās mācību stundās. Ikdienas mācību 
procesā pulšu izmantošana palīdz diferencēt mācību 
darbu, kā arī veikt formatīvo vai summatīvo vērtēšanu. 
Skolēni un skolotāja ātri iegūst atgriezenisko saiti 
un veiksmīgi var plānot turpmāko mācību procesu. 
Skolēniem patīk strādāt ar pultīm, tas mācību procesu 
viņiem padara aizraujošāku.

Tā bija interesanta un idejām bagāta diena. Vēlētos, 
lai arī Smiltenes novada matemātikas skolotāji dalītos 
pieredzē ar saviem kolēģiem.

Inguna Kondratjeva,
Smiltenes ģimnāzijas matemātikas skolotāja, 

novada metodiskās apvienības vadītāja

Pieredzes apmai�as semin�rs 
Smiltenes �imn�zij�

Latvijas dzimšanas dienas svinības ģimnāzijā vienmēr 
ir nopietni organizētas. Sagaidot Latvijas 97. gadadienu, 
svētku pasākumi bija veltīti strēlniekiem, viņu svētajām 
cīņām par brīvību, tāpēc skolēni rakstīja radošos dar-
bus par šo tēmu, skolā tika iekārtota izstāde “Smiltenes 
novada strēlnieki – Lāčplēša ordeņa kavalieri”, īpaši 
akcentējot tos, kas sasitīti ar Smiltenes vārdu – proti, 
reiz mācījušies Smiltenes tirdzniecības skolā, strādājuši 
Smiltenē vai apglabāti Smiltenes kapos.

Valsts jubileja skolā tika svinēta 17. novembrī. 
Ar gaismas ceļu pie skolas un sārtām sveču gaismām 
logos iesākās šīs dienas rīts Smiltenes ģimnāzijā. To, 
kā ierasts, iededza skolēnu pašpārvalde. Skanot valsts 
himnai, skolas zālē sākās Stunda Latvijai – veltīta 
latviešu strēlniekiem. Strēlnieku dziesmas, Čaka dzeja 
11. un 12. klašu skolēnu izpildījumā mijās ar skarbiem 
un patriotiskiem vēstures faktiem. Tekstus vizualizēja tā 
laika dokumentālo fotogrāfiju prezentācija. 

Pēc svinīgā pasākuma skolēni darbojās 10 dažādās 
radošās darbnīcās. Darba grupās bija dažādu klašu 
skolēni, tā labāk iepazīstot skolas biedrus, radot drau-
dzīgu un atbalstošu skolas vidi. Es dziedu, dejoju, stāstu, 
mācos, izzinu, iemūžinu, vēlu, radu, garšoju, pazīstu 
Latvijā – tik daudz iespēju un aktīvu darbošanos piedā-
vāja radošās darbnīcas, kuras vadīja skolēni un skolotāji. 
Izskaņā skolēni bija gandarīti par darīto. Gan patriotiska 
dziesma un deja, gan valsts un novada vēstures faktu 
izzināšana, gan kolāžas un vēlējumu mākoņu veidošana, 
kā arī dažādu medus šķirņu izgaršošana atkal un atkal 
apliecināja, ka nekur nav tik labi kā mājās.

Lai nezūd šī sajūta arī ikdienas gaitās!

Smiltenes ģimnāzijas skolotāja Dagnija Feldhūne

Valsts sv�tku 
ned��a Smiltenes 

�imn�zij�
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“Erasmus +” projekta ietvaros 4. viesnīcu pakalpo-
jumu kursa audzēknes Airita Ribakova, Jolanta Miezīte, 
Madara Jurkāne, Estere Arbidāne, Klinta Balgalve un 
Laura Karpinska pirms lielās kvalifikācijas prakses 
Latvijā pieņēma izaicinājumu likt lietā savas tehnikumā 
gūtās zināšanas un profesionālās prasmes tūristu iecie-
nītajā Menorkas salā Spānijā. Lasīt tālāk...

Jaunietes uz Spāniju devās ar “Erasmus+” projekta 
atbalstu. Skolas projektu vadītāja Inguna Avota no sirds 
priecājas par jauniešu iespējām: “Gandrīz vienmēr pēc 
šāda veida praksēm ievērojami uzlabojušās skolēnu 
svešvalodu zināšanas un komunikācijas prasmes, pa-
plašinājies redzesloks, biklākie – kļuvuši drošāki un 
atvērtāki, bet pats galvenais – jaunieši guvuši priekšstatu 
par citu darba stilu, jo Latvijas viesnīcās nav iespējams 
gūt tādu pieredzi, kā var piedāvāt darbs tūristu iecienītā 
pieczvaigžņu viesnīcā Spānijā.”  

Airita Ribakova prakses laikā strādājusi viesnīcā 
“Hotel Casas del Lago”. Viņas galvenais uzdevums bijis 
sagaidīt un apkalpot viesus viesnīcas bārā. Airitu vis-
vairāk fascinējusi cilvēku lielā sirsnība, atsaucība, sati-
cība un korektā attieksme citam pret citu. “Neviens bez 
pamatota iemesla necentās izraisīt konfliktus. Attiecības 
krasi nemainījās arī tad, ja kādam kādreiz gadījās kāda 

ķibele un kaut kas neizdevās tā, kā iecerēts. Uz ielas 
un tāpat viesnīcā sirsnīgi sasveicinās pat tie, kuri viens 
otru redz pirmoreiz. Arī darba kolēģi bija ļoti pozitīvi, 
ar lielisku humora izjūtu. Uzskatu, ka vislielākais iegu-
vums no šādas prakses ir jauni draugi, iespēja iepazīt 
citas kultūras un dažādu tautību cilvēkus. Arī spāņu 
valoda ir ļoti skaista. 

Ieradāmies karstākajā darba laikā, kad vislielākais 
tūristu pieplūdums. Līdz ar to daudz laika vaļoties nebija. 
Nevaru teikt, ka kādā brīdī justu, ka skolā nebūtu iedotas 
kādas zināšanas, lai varētu pilnvērtīgi strādāt. Šajā ziņā 
viss bija kārtībā. Bet pati vērtīgākā pieredze vienmēr 
rodas strādājot.”

Šobrīd Airita iziet kvalifikācijas praksi Latvijā, bet 
pēc tehnikuma beigšanas, visticamāk, dosies uz Rīgas 
Policijas koledžu. “Arī tad, ja visu turpmāko dzīvi ar 
tehnikumā apgūto specialitāti nesaistīšu, skolā gūtās 
zināšanas noteikti noderēs gan ikdienā, gan strādājot 
savā nākotnes profesijā.”

Arī Airitas kursabiedrene Jolanta Miezīte prakses 
laikā Spānijā strādājusi bārā. No Menorkas salā pavadītā 
laika viņai visvairāk paliks atmiņā skaistā daba un 
iespēja komunicēt ar tūristiem no gandrīz visām pasaules 

valstīm. “Tā kā darba bija ļoti daudz, gāja visādi, bet 
kopumā šos trīs mēnešus uztveru kā ļoti vērtīgu pieredzi. 
Nevaru teikt, ka kaut kas no redzētā īpaši pārsteigtu, 
bet brīžiem skolā mācītais mazliet atšķīrās no turienes 
darba ikdienas. Taču tajā pašā laikā – šajā pasaulē nav 
divu vienādu uzņēmumu – katram tomēr ir sava specifi-
ka, stratēģija, taču jaunajiem kolēģiem tas paver iespēju 
paraudzīties uz šo pasauli citādāk. Vismaz es to uztveru 
kā labu izaicinājumu savai profesionālajai izaugsmei. 
Šobrīd Jolanta ir praksē viesnīcā “Jolanta” Alūksnē, 
bet arī pēc tehnikuma beigšanas viņa noteikti izmantos 
“Erasmus+” projekta piedāvātās absolventu iespējas pa-
pildināt zināšanas un pilnveidot profesionālās iemaņas 
ārzemēs. Arī citiem skolasbiedriem viņa iesaka nebai-
dīties un braukt paplašināt redzesloku. 

Madara Jurkāne prakses laikā strādājusi kādā 
Menorkas salas restorānā. “Darbs bija ļoti intensīvs, 
viss notika citādāk, nekā to iztēlojos skolas solā. Taču tā 
bija fantastiska pieredze un laba dzīvesskola, kas būtiski 
paplašināja redzesloku, pilnveidoja praktiskās iemaņas 
un palīdzēja apzināties – lai savā izvēlētajā profesijā 
sasniegtu augstākās virsotnes, vēl ļoti daudz jāmācās...”

Baiba Vahere

Smiltenes tehnikuma jaunieši praks� Menorkas sal�

Astrīda Pinkovska ir Smiltenes tehnikuma ēdnīcas 
vadītāja jau vairāk nekā trīsdemit gadus. Augusi deviņu 
bērnu ģimenē, viņa kopā ar brāļiem un māsām palīdzējusi 
mammai gatavot jau no bērnības. Astrīdai ir svarīgi radīt 
ap sevi atmosfēru, kurā visi justos labi. Par sava darba 
visskaistāko novērtējumu viņa uzskata no sirds pateiktu 
paldies.

“Astrīda ir labestības iemiesojums,” saka Smiltenes 
tehnikuma direktors Andris Miezītis. “Pieļauju, ka tāpēc 
viņai nav viegli kā vadītājai, taču Astrīda lieliski tiek galā 
arī ar vislielākajiem pasūtījumiem. Lai cik daudz viesu 
arī būtu jāuzņem, viņi visi ar Astrīdas gādību vienmēr 
aizbrauc apmierināti un priecīgi.” 

“Ļoti sirsnīga un izpalīdzīga, grūtā brīdī atradīs 
īstos vārdus katram,” kolēģi raksturo direktora vietniece 
ārpusklases darbā Ingrīda Paegle. 

“Īsts darba rūķis,” par Astrīdu saka skolas projektu 
vadītāja Inguna Avota. “Viņa ir savā īstajā vietā – gan 
garšīgi gatavo, gan prot ideāli komunicēt ar skolēniem, 
kuri ļoti labprāt sadarbojas ar Astrīdu.”

Saņemot Smiltenes novada Goda rakstu par nopel-
niem un ieguldījumu tautsaimniecībā, Astrīda Pinkovska, 
priecājas, ka viņas darbs pamanīts un novērtēts. “Vien-
laikus to uztveru arī kā apliecinājumu, ka savulaik 
izvēlētais profesionālais ceļš bijis mansīstais.”

Pavāra profesiju Astrīda apguvusi Valmierā. Pirms tam 
stājusies Smiltenes tehnikumā, vēlējusies savu nākotni 
saistīt ar agronomiju, bet izkritusi iestājeksāmenos un 
pieņēmusi to kā zīmi, ka lauksaimniecība laikam nav 
viņas lauciņš. “Labi vien ir, ka tā notika, citādi tagad, 
droši vien ar savu izglītību apliecinošo dokumentu sēdētu 
mājās.

“Tiklīdz sāku mācīties par pavāri, visi ceļi pašķīrās.”
Darbi Astrīdai allaž iet no rokas. “Vienīgi būt priekšniece 
pa šiem trīsdesmit darba gadiem gan tā arī neesmu 
iemācījusies,” viņa smaida. “Man svarīgākais, lai raiti rit 
darbs un cilvēki, ar kuriem kopā strādāju, jūtos laimīgi 
un priecīgi.”

Astrīdas sirdslieta jau no jaunības ir ēdienu dekorē-
šana. Darbi sokas vislabāk, ja apkārt skan jauniešu čalas 
un latviešu šlāgermūzika, kas atgādina par lustīgajām 
ballēm, kurās savulaik noplēsts ne viens vien kurpju 
pāris.  Radio 2 skan “Mazs cinītis gāž lielu vezumu” un 
Astrīda dungo līdzi.  “Mūsdienu jauniešiem saku – lai 
cik stundu arī naktī bija gulēts, savā mūžā nekad nees-
mu nokavējusi darbu... Bet vispār mēs saprotamies labi. 
Skolniekus bieži pabaroju arī uz parāda, jo ļoti daudziem 
bērniem nav naudiņas, lai paēstu pusdienas. Man nav 
problēmu nedz ar bērniem, nedz ar pieaugušajiem. Ja 
atnāk kāds cimperlīgāks un kāda vārdu pārmaiņa arī 

sanāk, parasti izrunājamies viss beidzas labi. Nevēlos 
aizvainot dāmas, bet visvieglāk parasti komunicēties ar 
vīriešiem, kuriem svarīgi kārtīgi paēst, lai pēc tam var 
līdz vakaram strādāt. Parasti viņi izvēlas vienkāršu, sātīgu 
ēdienu un tādi pamatā ir arī tehnikuma ēdnīcas ikdienas 
ēdienkartē. Mūsu klienti ar īpašiem kulinārajiem ekspe-
rimentiem neaizraujas un pret jaunumiem izturas diez-
gan atturīgi. Viņi novērtē, ka nestrādājam ar pusfabri-
kātiem, bet visu gatavojam paši.

Visus šos gadus ēdnīcas vadītāja regulāri papildinājusi 
zināšanas dažādos kursos un konkursos, paliekot pie 
pārliecības, ka vislabākā akadēmija ir dzīvesskola. 
Astrīda parasti ir arī galvenā gatavotāja mājās. Idejas
jauniem ēdieniem viņa visbiežāk atrod grāmatās un 
žurnālos. Savu ēdienkarti viņa nespēj iedomāties bez 
gaļas. “Rolādes, viltototais zaķis, karbonādes, cepeši –
tie ir mani ēdieni.”

Pēc grūtas darba dienas aiziejot mājās, Astrīda 
atpūšas, pārlapojot visus jaunākos žurnālos. “Tas neļauj 
ieslīgt rutīnā un atgādina, ka šī pasaule nebeidzas ar 
tehnikuma ēdnīcu”. Taču no rīta viņa atkal kā pulkstenis 
ir augšā un pošas uz darbu. Arī tad, ja ārzemēs par to 
pašu solītu miljonus, viņa nebrauktu. Labāk ēstu sāli un 
maizi, bet paliktu dzimtenē. 

Baiba Vahere

Vislabest�g�k� vad�t�ja Astr�da Pinkovska
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Izgl�t�ba

Novembra darbi�i 
Palsmanes pagasta pirmsskol�

“Mārtiņu gailītis dancīti veda”. Tā 11. novembra 
rīts iesākās Palsmanes pirmsskolas izglītības iestādē. 
Svinējām Mārtiņdienu. Ciemos bija atnācis gailis, kurš 
prata skaisti dziedāt un dejot. Gatavojoties svētkiem 
izveidojām siltu un ļoti mīļu izstādi no rakstainiem cim-
diem. Paldies vecākiem un Palsmanes rokdarbniecei 
Maijai Saldūksnei par atbalstu izstādes tapšanā. Visām 
grupām bija dots uzdevums pagatavot radošu tautasdzies-
mas gleznu. Noslēgumā bērniem bija jāatmin ,kura tau-
tasdziesma gleznā ir attēlota. Svētku dalībniekiem tas ļoti 
labi izdevās, jo bērni bija sagatavojušies un iemācījušies 
vairākas tautasdziesmas par rudeni un Mārtiņdienu. Gai-
lis cienāja bērnus ar lielām, gardām konfektēm. Paldies 
iestādes darbiniekiem par mīļām un jaukām svētku 
sajūtām. Tagad rudenīgās gleznas rotā mūsu iestādi.

Lāčplēša dienas pēcpusdiena  “Mārītes”, “Bitītes” un 
“Saulītes” grupu bērniem bija īpaša, jo notika tikšanās ar  
Palsmanes jaunsargiem – Lindu Ozolu un Tomu Ābeli . 
Viņi nodemonstrēja kā sasveicinās jaunsargi (līdzināties, 
mierā, brīvi), un iemācīja to izdarīt arī bērniem. Tad 
pastāstīja par savu darbību un aktivitātēm  jaunsargos. Kā 
arī iepazīstināja ar aprīkojumu – binokli, kompasu, sa-
piera lāpstu un citām piederošām lietām, kas nepieciešams 
katram jaunsargam. Bērniem tika dota lieliska iespēja to 

visu aptaustīt un izmēģināt kā tas darbojas. Drosmīgākie 
bērni uzlaikoja gāzmaskas un uzkrāsoja seju ar īpašām 
maskēšanās krāsām. Pēc izglītojošām sarunām lielāko 
grupu bērni, Lindas pavadībā devās misijā. Pirmais 
uzdevums bija izlīst  zem īpaša maskēšanās tīkla. 
Tālāk bija jādodas pāri mīnētam laukam, kur uzdevums 
bija neuzkāpt uz mīnām (malkas pagales). Kad lauks 
pārvarēts, tad bija  jānoslēpjas aiz kokiem un ar binokli 
jāvēro vai neredz, kur paslēpies ienaidnieks (Toms). Kad 
Toms bija ieraudzīts,tad  bērni devās tam pakaļ, sagūstīja 
un veda uz bāzi (pulcēšanās vietu).Noslēgumā visi kopā 
pulcējāmies pie iestādes karogiem, lai iedegtu svecītes 
.Bērniem bija patiess prieks par redzēto un par iespēju 
pašiem piedalīties misijas veikšanā.Paldies jaunajiem ja-
unsargiem!

Sagaidot Latvijas dzimšanas dienu,16.novembrī 
iestādē viesojās lielo masku teātris “Varavīksne” ar 
muzikālu piedzīvojumu” Ciemos pie pasakas”. Bērniem 
bija iespēja satikties ar pasaku feju , redzēt  burvju trikus, 
uzburt lielus  ziepju burbuļus.  Jautrais  zaķēns piedāvāja  
klausīties  mīļas dziesmas , bet ar  Rūķi muzikantu 
izspēlējām jautras  rotaļas. 

Iestādes notikumus novembrī apkopoja pirmsskolas 
skolotājas Lāsma Veigule un Vizbulīte Kauliņa

Novembra sākumā Smiltenes ģimnāzijā viesojās 
Valmieras pilsētas un novadu 27 matemātikas skolotāji. 
Skolotāji apskatīja skolu un tikās ar kolēģiem Āriju 
Viļumu, Veru Rāceni, Ingunu Kondratjevu.

Valmieras kolēģi jau otro gadu veiksmīgi gūst pie-
redzi, dodoties ciemos viens pie otra. Pagājušajā mācību 
gadā pieredzē dalījās pilsētas skolu matemātiķi, šogad 
– novadu skolotāji. 

Smiltenes ģimnāzijā par savu pieredzirunāja Trikātas 
pamatskolas matemātikas skolotāja Monta Konstante. 
Viņa iepazīstināja ar programmu Mouse Mischief. Ar 
šo programmuiespējams mācību stundu padarīt intere-
santāku un skolēniem aizraujošāku. Izmantojot Mouse 
Mischief, ir iespējams vienkāršu PowerPoint prezentā-
ciju apvienot ar skolēnu interaktīvu mācīšanos. Skolēni 
stundā var strādāt individuāli vai grupās un pārbaudīt 
savas zināšanas, pildot testu, zīmējot un ātri iegūstot 
atgriezenisko saiti par apgūto. Kopīgi ar skolotāju un 
klasesbiedriem ir iespēja pārrunāt uzdevumus un saprast 
radušās kļūdas.

Smiltenes ģimnāzijas matemātikas skolotāja Vera 
Rācene dalījās pieredzē, kā strādā, lai ieinteresētu skolē-
nus mācīties matemātiku. Viņa skolotājiem atgādināja 
dažādus interesantus reizināšanas paņēmienus, kas noder 
ātrai rēķināšanai. Padalījās ar aritmētikas testu, kuru var 
izmantot, lai ar joku parādītu skolēniem, kāds ir rezultāts, 
ja nepatīk izlasīt visus uzdevuma nosacījumus.

Smiltenes ģimnāzijas matemātikas skolotāja Ārija 
Viļuma stāstīja, kā stundā pamanīt skolēnus ar īpašām 
spējām un kā matemātikas stundās attīstīt vispārējās 
intelektuālās spējas. Skolotāja demonstrēja dažādus ma-
teriālus, kurus izmanto stundās.

Smiltenes ģimnāzijas matemātikas skolotāja Inguna 
Kondratjeva iepazīstināja ar Smiltenes novada matemā-
tikas skolotāju metodiskās apvienības darbību, pastāstīja, 

ar ko lepojas Smiltenes ģimnāzija, piemēram, par STEM
(dabaszinību, tehnoloģiju, ekonomikas, matemātikas) 
jomas skolotāju organizēto “Dēku vakaru”. Skolotāja 
dalījās pieredzē par balsošanas pulšu Activexpression 
izmantošanu savās mācību stundās. Ikdienas mācību 
procesā pulšu izmantošana palīdz diferencēt mācību 
darbu, kā arī veikt formatīvo vai summatīvo vērtēšanu. 
Skolēni un skolotāja ātri iegūst atgriezenisko saiti 
un veiksmīgi var plānot turpmāko mācību procesu. 
Skolēniem patīk strādāt ar pultīm, tas mācību procesu 
viņiem padara aizraujošāku.

Tā bija interesanta un idejām bagāta diena. Vēlētos, 
lai arī Smiltenes novada matemātikas skolotāji dalītos 
pieredzē ar saviem kolēģiem.

Inguna Kondratjeva,
Smiltenes ģimnāzijas matemātikas skolotāja, 

novada metodiskās apvienības vadītāja

Pieredzes apmai�as semin�rs 
Smiltenes �imn�zij�

Latvijas dzimšanas dienas svinības ģimnāzijā vienmēr 
ir nopietni organizētas. Sagaidot Latvijas 97. gadadienu, 
svētku pasākumi bija veltīti strēlniekiem, viņu svētajām 
cīņām par brīvību, tāpēc skolēni rakstīja radošos dar-
bus par šo tēmu, skolā tika iekārtota izstāde “Smiltenes 
novada strēlnieki – Lāčplēša ordeņa kavalieri”, īpaši 
akcentējot tos, kas sasitīti ar Smiltenes vārdu – proti, 
reiz mācījušies Smiltenes tirdzniecības skolā, strādājuši 
Smiltenē vai apglabāti Smiltenes kapos.

Valsts jubileja skolā tika svinēta 17. novembrī. 
Ar gaismas ceļu pie skolas un sārtām sveču gaismām 
logos iesākās šīs dienas rīts Smiltenes ģimnāzijā. To, 
kā ierasts, iededza skolēnu pašpārvalde. Skanot valsts 
himnai, skolas zālē sākās Stunda Latvijai – veltīta 
latviešu strēlniekiem. Strēlnieku dziesmas, Čaka dzeja 
11. un 12. klašu skolēnu izpildījumā mijās ar skarbiem 
un patriotiskiem vēstures faktiem. Tekstus vizualizēja tā 
laika dokumentālo fotogrāfiju prezentācija. 

Pēc svinīgā pasākuma skolēni darbojās 10 dažādās 
radošās darbnīcās. Darba grupās bija dažādu klašu 
skolēni, tā labāk iepazīstot skolas biedrus, radot drau-
dzīgu un atbalstošu skolas vidi. Es dziedu, dejoju, stāstu, 
mācos, izzinu, iemūžinu, vēlu, radu, garšoju, pazīstu 
Latvijā – tik daudz iespēju un aktīvu darbošanos piedā-
vāja radošās darbnīcas, kuras vadīja skolēni un skolotāji. 
Izskaņā skolēni bija gandarīti par darīto. Gan patriotiska 
dziesma un deja, gan valsts un novada vēstures faktu 
izzināšana, gan kolāžas un vēlējumu mākoņu veidošana, 
kā arī dažādu medus šķirņu izgaršošana atkal un atkal 
apliecināja, ka nekur nav tik labi kā mājās.

Lai nezūd šī sajūta arī ikdienas gaitās!

Smiltenes ģimnāzijas skolotāja Dagnija Feldhūne

Valsts sv�tku 
ned��a Smiltenes 

�imn�zij�
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“Erasmus +” projekta ietvaros 4. viesnīcu pakalpo-
jumu kursa audzēknes Airita Ribakova, Jolanta Miezīte, 
Madara Jurkāne, Estere Arbidāne, Klinta Balgalve un 
Laura Karpinska pirms lielās kvalifikācijas prakses 
Latvijā pieņēma izaicinājumu likt lietā savas tehnikumā 
gūtās zināšanas un profesionālās prasmes tūristu iecie-
nītajā Menorkas salā Spānijā. Lasīt tālāk...

Jaunietes uz Spāniju devās ar “Erasmus+” projekta 
atbalstu. Skolas projektu vadītāja Inguna Avota no sirds 
priecājas par jauniešu iespējām: “Gandrīz vienmēr pēc 
šāda veida praksēm ievērojami uzlabojušās skolēnu 
svešvalodu zināšanas un komunikācijas prasmes, pa-
plašinājies redzesloks, biklākie – kļuvuši drošāki un 
atvērtāki, bet pats galvenais – jaunieši guvuši priekšstatu 
par citu darba stilu, jo Latvijas viesnīcās nav iespējams 
gūt tādu pieredzi, kā var piedāvāt darbs tūristu iecienītā 
pieczvaigžņu viesnīcā Spānijā.”  

Airita Ribakova prakses laikā strādājusi viesnīcā 
“Hotel Casas del Lago”. Viņas galvenais uzdevums bijis 
sagaidīt un apkalpot viesus viesnīcas bārā. Airitu vis-
vairāk fascinējusi cilvēku lielā sirsnība, atsaucība, sati-
cība un korektā attieksme citam pret citu. “Neviens bez 
pamatota iemesla necentās izraisīt konfliktus. Attiecības 
krasi nemainījās arī tad, ja kādam kādreiz gadījās kāda 

ķibele un kaut kas neizdevās tā, kā iecerēts. Uz ielas 
un tāpat viesnīcā sirsnīgi sasveicinās pat tie, kuri viens 
otru redz pirmoreiz. Arī darba kolēģi bija ļoti pozitīvi, 
ar lielisku humora izjūtu. Uzskatu, ka vislielākais iegu-
vums no šādas prakses ir jauni draugi, iespēja iepazīt 
citas kultūras un dažādu tautību cilvēkus. Arī spāņu 
valoda ir ļoti skaista. 

Ieradāmies karstākajā darba laikā, kad vislielākais 
tūristu pieplūdums. Līdz ar to daudz laika vaļoties nebija. 
Nevaru teikt, ka kādā brīdī justu, ka skolā nebūtu iedotas 
kādas zināšanas, lai varētu pilnvērtīgi strādāt. Šajā ziņā 
viss bija kārtībā. Bet pati vērtīgākā pieredze vienmēr 
rodas strādājot.”

Šobrīd Airita iziet kvalifikācijas praksi Latvijā, bet 
pēc tehnikuma beigšanas, visticamāk, dosies uz Rīgas 
Policijas koledžu. “Arī tad, ja visu turpmāko dzīvi ar 
tehnikumā apgūto specialitāti nesaistīšu, skolā gūtās 
zināšanas noteikti noderēs gan ikdienā, gan strādājot 
savā nākotnes profesijā.”

Arī Airitas kursabiedrene Jolanta Miezīte prakses 
laikā Spānijā strādājusi bārā. No Menorkas salā pavadītā 
laika viņai visvairāk paliks atmiņā skaistā daba un 
iespēja komunicēt ar tūristiem no gandrīz visām pasaules 

valstīm. “Tā kā darba bija ļoti daudz, gāja visādi, bet 
kopumā šos trīs mēnešus uztveru kā ļoti vērtīgu pieredzi. 
Nevaru teikt, ka kaut kas no redzētā īpaši pārsteigtu, 
bet brīžiem skolā mācītais mazliet atšķīrās no turienes 
darba ikdienas. Taču tajā pašā laikā – šajā pasaulē nav 
divu vienādu uzņēmumu – katram tomēr ir sava specifi-
ka, stratēģija, taču jaunajiem kolēģiem tas paver iespēju 
paraudzīties uz šo pasauli citādāk. Vismaz es to uztveru 
kā labu izaicinājumu savai profesionālajai izaugsmei. 
Šobrīd Jolanta ir praksē viesnīcā “Jolanta” Alūksnē, 
bet arī pēc tehnikuma beigšanas viņa noteikti izmantos 
“Erasmus+” projekta piedāvātās absolventu iespējas pa-
pildināt zināšanas un pilnveidot profesionālās iemaņas 
ārzemēs. Arī citiem skolasbiedriem viņa iesaka nebai-
dīties un braukt paplašināt redzesloku. 

Madara Jurkāne prakses laikā strādājusi kādā 
Menorkas salas restorānā. “Darbs bija ļoti intensīvs, 
viss notika citādāk, nekā to iztēlojos skolas solā. Taču tā 
bija fantastiska pieredze un laba dzīvesskola, kas būtiski 
paplašināja redzesloku, pilnveidoja praktiskās iemaņas 
un palīdzēja apzināties – lai savā izvēlētajā profesijā 
sasniegtu augstākās virsotnes, vēl ļoti daudz jāmācās...”

Baiba Vahere

Smiltenes tehnikuma jaunieši praks� Menorkas sal�

Astrīda Pinkovska ir Smiltenes tehnikuma ēdnīcas 
vadītāja jau vairāk nekā trīsdemit gadus. Augusi deviņu 
bērnu ģimenē, viņa kopā ar brāļiem un māsām palīdzējusi 
mammai gatavot jau no bērnības. Astrīdai ir svarīgi radīt 
ap sevi atmosfēru, kurā visi justos labi. Par sava darba 
visskaistāko novērtējumu viņa uzskata no sirds pateiktu 
paldies.

“Astrīda ir labestības iemiesojums,” saka Smiltenes 
tehnikuma direktors Andris Miezītis. “Pieļauju, ka tāpēc 
viņai nav viegli kā vadītājai, taču Astrīda lieliski tiek galā 
arī ar vislielākajiem pasūtījumiem. Lai cik daudz viesu 
arī būtu jāuzņem, viņi visi ar Astrīdas gādību vienmēr 
aizbrauc apmierināti un priecīgi.” 

“Ļoti sirsnīga un izpalīdzīga, grūtā brīdī atradīs 
īstos vārdus katram,” kolēģi raksturo direktora vietniece 
ārpusklases darbā Ingrīda Paegle. 

“Īsts darba rūķis,” par Astrīdu saka skolas projektu 
vadītāja Inguna Avota. “Viņa ir savā īstajā vietā – gan 
garšīgi gatavo, gan prot ideāli komunicēt ar skolēniem, 
kuri ļoti labprāt sadarbojas ar Astrīdu.”

Saņemot Smiltenes novada Goda rakstu par nopel-
niem un ieguldījumu tautsaimniecībā, Astrīda Pinkovska, 
priecājas, ka viņas darbs pamanīts un novērtēts. “Vien-
laikus to uztveru arī kā apliecinājumu, ka savulaik 
izvēlētais profesionālais ceļš bijis mansīstais.”

Pavāra profesiju Astrīda apguvusi Valmierā. Pirms tam 
stājusies Smiltenes tehnikumā, vēlējusies savu nākotni 
saistīt ar agronomiju, bet izkritusi iestājeksāmenos un 
pieņēmusi to kā zīmi, ka lauksaimniecība laikam nav 
viņas lauciņš. “Labi vien ir, ka tā notika, citādi tagad, 
droši vien ar savu izglītību apliecinošo dokumentu sēdētu 
mājās.

“Tiklīdz sāku mācīties par pavāri, visi ceļi pašķīrās.”
Darbi Astrīdai allaž iet no rokas. “Vienīgi būt priekšniece 
pa šiem trīsdesmit darba gadiem gan tā arī neesmu 
iemācījusies,” viņa smaida. “Man svarīgākais, lai raiti rit 
darbs un cilvēki, ar kuriem kopā strādāju, jūtos laimīgi 
un priecīgi.”

Astrīdas sirdslieta jau no jaunības ir ēdienu dekorē-
šana. Darbi sokas vislabāk, ja apkārt skan jauniešu čalas 
un latviešu šlāgermūzika, kas atgādina par lustīgajām 
ballēm, kurās savulaik noplēsts ne viens vien kurpju 
pāris.  Radio 2 skan “Mazs cinītis gāž lielu vezumu” un 
Astrīda dungo līdzi.  “Mūsdienu jauniešiem saku – lai 
cik stundu arī naktī bija gulēts, savā mūžā nekad nees-
mu nokavējusi darbu... Bet vispār mēs saprotamies labi. 
Skolniekus bieži pabaroju arī uz parāda, jo ļoti daudziem 
bērniem nav naudiņas, lai paēstu pusdienas. Man nav 
problēmu nedz ar bērniem, nedz ar pieaugušajiem. Ja 
atnāk kāds cimperlīgāks un kāda vārdu pārmaiņa arī 

sanāk, parasti izrunājamies viss beidzas labi. Nevēlos 
aizvainot dāmas, bet visvieglāk parasti komunicēties ar 
vīriešiem, kuriem svarīgi kārtīgi paēst, lai pēc tam var 
līdz vakaram strādāt. Parasti viņi izvēlas vienkāršu, sātīgu 
ēdienu un tādi pamatā ir arī tehnikuma ēdnīcas ikdienas 
ēdienkartē. Mūsu klienti ar īpašiem kulinārajiem ekspe-
rimentiem neaizraujas un pret jaunumiem izturas diez-
gan atturīgi. Viņi novērtē, ka nestrādājam ar pusfabri-
kātiem, bet visu gatavojam paši.

Visus šos gadus ēdnīcas vadītāja regulāri papildinājusi 
zināšanas dažādos kursos un konkursos, paliekot pie 
pārliecības, ka vislabākā akadēmija ir dzīvesskola. 
Astrīda parasti ir arī galvenā gatavotāja mājās. Idejas
jauniem ēdieniem viņa visbiežāk atrod grāmatās un 
žurnālos. Savu ēdienkarti viņa nespēj iedomāties bez 
gaļas. “Rolādes, viltototais zaķis, karbonādes, cepeši –
tie ir mani ēdieni.”

Pēc grūtas darba dienas aiziejot mājās, Astrīda 
atpūšas, pārlapojot visus jaunākos žurnālos. “Tas neļauj 
ieslīgt rutīnā un atgādina, ka šī pasaule nebeidzas ar 
tehnikuma ēdnīcu”. Taču no rīta viņa atkal kā pulkstenis 
ir augšā un pošas uz darbu. Arī tad, ja ārzemēs par to 
pašu solītu miljonus, viņa nebrauktu. Labāk ēstu sāli un 
maizi, bet paliktu dzimtenē. 

Baiba Vahere

Vislabest�g�k� vad�t�ja Astr�da Pinkovska
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Konkurss 
“A/S “Smiltenes piens” 

balva novada 
7.-12. klašu skol�niem 

par uzc�t�bu un 
sasniegumiem 
dabaszin�tn�s”

Smiltenes novada dome apstiprinājusi konkursa 
“A/S “Smiltenes piens” balva novada 7.-12. klašu sko-
lēniem par uzcītību un sasniegumiem dabaszinātnēs” 
nolikumu. Pasākuma mērķis ir sekmēt novada jauniešu 
karjeras izvēles saistību ar ražošanu pārtikas rūpniecībā 
un atbalstīt novada 7.  – 12. klašu skolēnus – uzcītīgākos 
un labākos rezultātus dabas zinību apguvē sasniegušos, 
brīvprātīgajā darbā un dažādās sabiedriskajās aktivitātēs 
novada sakārtošanai darbojušos, patriotiskos pasākumos 
piedalījušos un organizējušos.

Novada izglītības iestādes, izvērtējot skolēnu sasnie-
gumus, pieteiks konkursam pa 1 izglītojamam no katras 
7. – 12.klases, ieskaitot paralēlklases Smiltenes novada 
vispārizglītojošās skolās, un 10 audzēkņus no Smiltenes 
tehnikuma.

Sagaidot Ziemassvētkus, konkursa laureāti saņems 
50 eiro prēmiju, un A/S “Smiltenes piens” organizēs 
viņiem mācību ekskursiju un karjeras izglītības nodar-
bību uzņēmumā 2016. gada 1.ceturksnī.

Nolikums – www.smiltene.lv

“Stipendijas 
Smiltenes novada 

visp�rizgl�tojošo skolu 
izgl�tojamajiem”

Smiltenes novada dome no budžeta līdzekļiem, sākot 
ar 2016.gadu, piešķirs stipendijas Smiltenes novada 
vispārizglītojošo skolu izglītojamajiem par labiem, tei-
camiem un izciliem mācību rezultātiem un sabiedrisko 
aktivitāti. 

Pašvaldības mērķis ir motivēt Smiltenes novada 
vispārizglītojošo skolu izglītojamos sasniegt iespējami 
augstākos individuālos intelektuālos rezultātus, apgūstot 
izglītības programmas, stimulēt izglītojamo vēlmi 
apgūt augstvērtīgas zināšanas, atbildīgi, ieinteresēti un 
daudzveidīgi, uzcītīgi unpatstāvīgi darboties padziļi-
nātai prasmju apguvei, radošas pieejas izmantošanai 
ārpus izglītības programmas un mācību priekšmetu 
programmām.

Atbalstu skolēni saņems katru mācību gada mēnesi.
Stipendijas tiks piešķirtas, ņemot vērā 1.semestra un 
mācību gada noslēguma vidējo balli un skolas vērtējumu 
par izglītojamā sabiedrisko aktivitāti. Stipendijas ap-
mērs atkarīgs no izglītojamā sasniegtajiem rezultātiem; 
jo tie augstāki, jo stipendija lielāka. 

Nolikums – www.smiltene.lv

Smilten� svin�s 
Ziemas saulgriežus

21. decembrī Smiltenes pilsētas Kultūras centrā 
notiks Ziemas saulgriežiem veltīts pasākums “Iesim, 
bērni, čigānos Ziemassvētku vakarā”. 

No plkst. 17.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra
foajē darbosies Ziemassvētku rotājumu radošās
darbnīcas. Tās vadīs Tautas lietišķās mākslas studijas 
“Smiltene” dalībnieces.

Plkst. 18.00 dziedāšana, danči, rotaļas, mas-
košanās, bluķa vilkšana un dedzināšana, nākotnes 
zīlēšana un zvaigžņu skaitīšana kopā ar folkloras 
kopu “Rudzupuķe”Uz pasākumu aicinām ierasties 
ar maskām un dažādiem skanošiem instrumentiem 
(katlu vākiem, karotēm, kociņiem un tml.)

Ieeja bez maksas.

Madara Mūrniece, Smiltenes pilsētas 
Kultūras centra mākslinieciskā vadītāja

Pašvald�b�

Izstādes:
•  No  1. decembra Smiltenes Mākslas skolas absolventu darbu izstāde “Sapņi un īstenība”.
•  1. – 31. Decembrim Pastkaršu izstāde “Ziemassvētki pastkartēs”
•  Līdz 30. decembrim Iras Ērmanes gleznu izstāde “Sajūtu mirkļi”. 

Bērnu apkalpošanas nodaļā (Gaujas ielā 1):
•  1.12. – 21.12. Konkurss “APSVEIKUMS ZIEMAS SVĒTKU VECĪTIM” – dāvanas pie eglītes.
• 23.12. Rakstniecei Zentai Ērglei – 95 izstāde – pārruna “JA MAN BŪTU BURVJU VARA...”

Piedāvājums:
Datu bāzes news.lv, NAIS, letonika.lv
http://cinema.mosfilm.ru/films – skatāmas 500 “Mosfiļm” filmas, kuras var  skatīties bez reģistrācijas un bez 
maksas.
Valkas, Smiltenes, Strenču novadu bibliotēku kopkatalogs – grāmatu rezervēšana un lasīšanas termiņa 
pagarināšana internetā: http://valka.biblioteka.lv/Alise/lv/4/home.aspx
Par jaunākajām grāmatām un pasākumiem bibliotēkā skatieties: http://www.smiltenesbiblio.blogspot.com

Smiltenes novada bibliot�k�

•  Plkst. 14:00, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā, 
Smiltenes novada domes sēžu zālē 2.stāvā, rīko at-
kārtotu pašvaldības nekustamā īpašuma – “Lazdiņu 
pils”, Variņu pagastā, Smiltenes novadā, (kadastra 
numurs 9490 004 0090), atkārtotu mutisku izsoli ar 
augšupejošu soli.
Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no vienas 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9490 004 0126 
0.9 ha platībā, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmē-
jumu 9490 004 0090 001 un kūts ar kadastra apzīmē-
jumu 9490 004 0090 002.
Izsoles objekta sākumcena noteikta 3000,00 euro (trīs 
tūkstoši euro un 00 centi). Maksājumi par objektu 
veicami 100% euro. Nosolītājam sava piedāvātā 
augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma 
naudu, jāsamaksā ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc 
izsoles dienas.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģis-
trācijai dalībai izsolē, jāiemaksā Smiltenes novada 
domes norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, 
banka: AS “SEB banka”, kods UNLALV2X:
- izsoles reģistrācijas maksa 25,00 euro (divdesmit 

pieci euro) ar maksājuma mērķi “Reģistrācijas 
maksa nekustamā īpašuma “Lazdiņu pils”, Variņu 
pagastā izsolei”;

- nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta 
nosacītās cenas – 300,00 euro (trīs simti euro un 00 
centi) ar maksājuma mērķi “Nodrošinājuma maksa 
nekustamā īpašuma “Lazdiņu pils”, Variņu pagastā 
izsolei”.

Par nekustamā īpašuma izsolāmās mantas apskates 
vietu un laiku sazināties ar Variņu pagasta pārvaldes 
vadītāju pa tālr. 64722368 vai mob. tālr. 29132721.

•  Plkst. 15:00, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā,
Smiltenes novada domes sēžu zālē 2.stāvā, rīko atkār-
totu pašvaldības nekustamā īpašuma – “Veclazdiņi”, 
Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā, kadastra 
numurs 9458 008 0306, atkārtotu mutisku izsoli ar 
augšupejošu soli.
Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no vienas 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9458 008 0305 
0.4430 ha platībā un būves ar kadastra apzīmējumu 
9458 008 0160 003.
Izsoles objekta sākumcena noteikta 800,00 euro (astoņi 
simti euro).
Maksājumi par objektu veicami 100% euro saskaņā 
ar izsoles noteikumos noteikto kārtību.
Nekustamais īpašums tiek pārdots uz nomaksu, sa-
maksu veicot 2 (divu) gadu laikā no pirkuma līguma 
noslēgšanas brīža.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģis-
trācijai dalībai izsolē, jāiemaksā Smiltenes novada 
domes norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, 
banka: AS “SEB banka”, kods UNLALV2X:

- izsoles reģistrācijas maksa 25,00 euro (divdesmit 
pieci euro) ar maksājuma mērķi “Reģistrācijas 
maksa īpašuma “Veclazdiņi”, Grundzāles pagastā, 
izsolei””;

- nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta 
nosacītās cenas – 80,00 euro (astoņdesmit euro) ar 
maksājuma mērķi “Nodrošinājuma maksa īpašuma 
“Veclazdiņi”, Grundzāles pagastā, izsolei”.

Par nekustamā īpašuma izsolāmās mantas apskates 
vietu un laiku sazināties ar Grundzāles pagasta pār-
valdes vadītāju mob.tālr.29449680.

• Plkst. 16:00, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā, 
Smiltenes novada domes sēžu zālē 2.stāvā, rīko at-
kārtotu pašvaldības nekustamā īpašuma – “Brantu 
skola”, Brantu pagastā, Smiltenes novadā, kadastra 
numurs 9448 004 0133, mutisku izsoli ar augšupejošu 
soli.
Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no vienas 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9448 004 0133 
2.94 ha platībā, skolas ēkas un trīs palīgēkām.
Izsoles objekta sākumcena noteikta 50000,00 euro 
(piecdesmit tūkstoši euro).
Maksājumi par objektu veicami 100% euro saskaņā 
ar izsoles noteikumos noteikto kārtību.
Nekustamais īpašums tiek pārdots uz nomaksu, sa-
maksu veicot 5 (piecu) gadu laikā no pirkuma līguma 
noslēgšanas brīža.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģis-
trācijai dalībai izsolē, jāiemaksā Smiltenes novada 
domes norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, 
banka: AS “SEB banka”, kods UNLALV2X:
- izsoles reģistrācijas maksa 25,00 euro (divdesmit 

pieci euro) ar maksājuma mērķi “Reģistrācijas 
maksa īpašuma “Brantu skola”, Brantu pagastā, 
izsolei””; 

- nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta 
nosacītās cenas – 5000,00 euro (pieci tūkstoši euro) 
ar maksājuma mērķi “Nodrošinājuma maksa īpašuma 
“Brantu skola”, Brantu pagastā, izsolei”.

Par nekustamā īpašuma izsolāmās mantas apskates 
vietu un laiku sazināties ar pagasta pārvaldes vadītāju 
mob.tālr.26164671.

Pirmpirkuma tiesību uz atsavināmajiem nekusta-
majiem īpašumiem nav. 

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv
un 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. 

Izsoles dalībnieku reģistrācija saskaņā ar izsoles no-
teikumiem 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 2016.gada 11.janvārim plkst.17.00.”

“Smiltenes novada dome 
2016.gada 12.janv�r� r�kos atk�rtotas 

nekustamo �pašumu izsoles:
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Smiltenes tehnikuma 3. a transporta kursa audzēkņi 
Helmuts Lapiņš, Vitālijs Kilaru, Rinalds Ķivīte un 
Mihails Pavļišins pilnveido savas profesionālās prasmes 
un zināšanas tehnikuma jaunajā simulatoru klasē. At-
šķirībā no pirmo kursu jauniešiem, kurivispirms dar-
bosies uz simulatoriem, šie audzēkņi apmācību sāka uz 
īstajām tehnikas vienībām. 

“Strādājot uz simulatora, iespējams noteikt gan, ar cik 
lielu atdevi un cik efektīvi jaunietis gatavs strādāt, gan 
konstatēt darbā patērēto degvielas daudzumu un tāpat 
redzams, cik ilgā laikā konkrētais cilvēks spēj paveikt 
viņam doto uzdevumu,” stāsta skolas Celtniecības un 
ceļu būves mašīnu mehāniķu mācību bāzes vadītājs 
Zigurds Purmalis. 

Helmutam dots uzdevums – frontālā iekrāvēja kausa 
pozīcijas regulēšana atbilstoši dažādiem iekraušanas 
materiāliem, Vitālijs uz ekskavatora simulatora trenējas 
darbībām ar vadības ierīcēm, bet Mihails uz greidera 
simulatora līdzina ceļa pamatni. Puisis ļoti novērtē 
iespēju strādāt ar jaunajām tehnoloģijām. “Uz simulatora
ātri, turklāt netērējot degvielu un nebojājot tehniku, 
iespējams novērtēt savas prasmes un zināšanas.” Pa-
gaidām jaunietis vēl nevar izšķirties, vai pēc tehnikuma 
beigšanas strādās par skaņotāju vai arī dosies meklēt 
darbu kādā ceļu būves uzņēmumā. Par vislielāko vērtību 
viņš uzskata darba tirgū augstu novērtētās vairāku 
kategoriju ceļu būves mašīnu tiesības. Mihaila kursa-
biedrs Rinalds atzīst, ka uz simulatora jūtas drošāk, nekā 
strādājot ar īstajām tehnikas vienībām, kuras, izdarot ko 
nepareizi, lielāks risks salauzt. Puisis novērtē to, ka pēc 

mācību vietas renovācijas tagad var mācīties siltās telpās 
un vairs nav jāsalst aukstā angārā. “Tāpat liels prieks 
darboties ar jaunajiem un mūsdienīgajiem instrumen-
tiem un mācību stendiem.” Vasarā nākamais “ceļinieks”, 
izmantojot “Erasmus+” piedāvātās iespējas, dosies praksē 
uz Maltu, kur kādā ceļu būves uzņēmumā apgūs asfalta 
klāšanu, ceļu seguma atjaunošanu un ceļu būves mašīnu 
remontēšanu. Puisis jau tagad intensīvi mācās angļu 
valodu, lai pavasarī varētu veiksmīgi nolikt eksāmenu. 
Lai arī tik ilgu laiku būs ārzemēs pirmoreiz, Rinalds īpaši 
neuztraucas, jo zina, ka jebkurā brīdī varēs sazvanīties 
ar savējiem. “Pēc skolas beigšanas, ja pavērsies tāda 
iespēja, kādu laiku pastrādāšu ārzemēs. Kad sapelnīšu 
naudu, tad gan noteikti braukšu mājās, jo ģimeni vēlos 
veidot Latvijā.”

Baiba Vahere

Smiltenes tehnikuma jaunieši 
apg�st jaunos simulatorus

No septembra līdz decembrim Smiltenes novadā 
norisinās Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstīts projekts 
“Laikmeta rokraksti”, kas veltīts Raiņa un Aspazijas 
daiļrades un personību izpētei un interpretācijai. Kopumā 
projektā iesaistījās Smiltenes Centra vidusskola (projekta 
koordinējošā skola), gandrīz visas Smiltenes novada 
pamatskolas (Bilskas, Blomes, Palsmanes, Grundzāles) 
un Smiltenes ģimnāzija. Aktivitātēs iesaistījās arī izglī-
tības iestādes no blakus pašvaldībām, proti, Lejasciema 
vidusskola (Gulbenes novads) un Valmieras 2.vidus-
skola.

Jau septembrī skolēniem un skolotājiem bija iespēja 
ieraudzīt un sadzirdēt citādu Raini, jo tika organizētas 
divas izcilas lekcijas Smiltenes Centra vidusskolā: Ina 
Druviete stāstīja par Raiņa un Aspazijas daiļrades valodas
aspektiem, bet profesore Janīna Kursīte uzdeva jautā-
jumus un lika domāt, vai Raiņa luga “Zelta zirgs” ir 
baudāma arī šodienas lasītājam, aizrāva, interpretējot 
Raiņa Saulgriežu pasaku 21.gadsimta kontekstā. Paralēli 
lektors Ingus Barovskis Smiltenes ģimnāzijā iepazīsti-
nāja ar dažādiem mītiskiem Raiņa darbu motīviem u.c.

Septembrī un oktobrī skolēni veidoja grāmatzīmes 
ar Raiņa un Aspazijas dzejas citātiem un baudīja dāvinā-
šanas prieku.

Lai pilnveidotu publiskās runas un skatuves kustības 
prasmes, skolēniem bija iespēja piedalīties aktrises un 
Kultūras Akadēmijas pedagoģes Zanes Daudziņas meistar-
klasē.

Nozīmīgs darbs tika paveikts, skolām interpretējot 
Raiņa un Aspazijas daiļradi vizuālajā un teātra mākslā. 
Projekta noslēguma pasākumā novembra beigās Smil-
tenes kultūras centrā tika organizēta vizuālo darbu 
izstādes atklāšana (radošie darbi un apgleznoti logi), 
kā arī teātra uzvedumu iestudējumu izrāde. Ar interesi 
vērojām Raiņa lugas “Zelta zirgs” fragmentus, fantāziju 
kori “Aspazija”, Raiņa un Aspazijas dzejas uzvedumus, 
Raiņa lugu fragmentus, kā arī Aspazijas lugu “Mēness 
un Nakts”.

Sakām lielu paldies visām projektā iesaistītajām 
skolām un pedagogiem, kā arī visiem skolēniem, kuri 
iedziļinājās rakstnieku daiļradē, lai par to radoši izteiktos 
savos darbos.

Smiltenes Centra vidusskolas projektu koordinatore 
Inga Deigele

Smiltenes novada 
skolas iesaist�s Rai�a 
un Aspazijas jubilejas 
gadam velt�t� projekt�

Deviņus gadus vecais franču buldogs Rokijs ir viens
no pirmajiem desmit Smiltenes tehnikuma jaunās vete-
rinārās klīnikas pacientiem, kurš uz ultrasonogrāfiju 
nosūtīts no Valmieras veterinārās klīnikas “Caps”, lai 
veiktu vēdera dobuma ultrasonogrāfiju.

Viņu sagaida klīnikas vadītāja Līga Stroda un nā-
kamās veterinārārsta asistentes – 3. kursa audzēkne 
Rendija Kivkucāne un Sabīne Pugačova no 1. veterinār-
medicīnas kursa. Sabīne mazliet uztraukusies, jo šādā 
pasākumā piedalīsies pirmoreiz. Rendija atzīst, ka līdz 
ar iespēju darboties jaunajā veterinārajā klīnikā daudz 
vieglāk izprast mācību vielu. “Jaunās diagnostikas 
iekārtas ir liels ieguvums arī dzīvnieku saimniekiem, 
jo tās nodrošina iespēju iespējami ātri noskaidrot viņu 
mīluļu veselības traucējumu cēloņus, neliekot ilgstoši 
ciest sāpes. Līdz ar to daudz produktīvāka arī ārstē-
šana.” Teikto apliecina arī veterinārārstes secinājumi 
pēc ultrasonogrāfijas Rokijam. Ja pirms tam saimniece 
domāja, ka sāpes vēdera dobumā un apgrūtināto defekā-
ciju izraisa palielināta prostata, tad patiesībā problēmu 
iemeslsizrādījās pavisam cits. Pēc ultrasonogrāfijas sunim 
tika rekomendēta diagnostiskā laparatomija. Pats Rokijs 
sākumā par gaidāmo ultrasonogrāfisko izmeklēšanu 
nebūt nebija sajūsmā. Taču nākamās veterinārārsta asis-
tentes ātri atrada veidu, kā satraukto pacientu nomierināt 
– tiklīdz sunim sāka masējošām kustībām bužināt 
kažoku, franču buldogs, aizmirsdams par savu karalisko 
izcelsmi, nogāzās zemē un acumirklī šokolādes brūnajās 
acīs sāpju izteiksmi nomainīja neviltots prieks. Par to, 

ka šajā mirklī dzimusi draudzība uz mūžu, apliecināja
visu sirsnīgā atvadīšanās, pacientam dototies mājup. 

Arī suņa saimniecei Valdai brauciens uz Smilteni 
atnesis mieru – viņas mīlulim vairs nebūs jāmokās, jo 
tiks novērsts problēmas īstais cēlonis. “Agrāk, kad iz-
meklēšana ar ultraskaņu vēl nebija iespējama, dzīvniekam 
šādā situācijā nāktos samierināties ar medikamentozo 
terapiju. Sāpēm pieņemoties spēkā, ārsts, visticamāk, 
lemtu par ķirurģisku iejaukšanos, taču reizēm ciešanu 
iemesls ir fizioloģiskas, ar vecumu saistītas novirzes 
vai funkcionāli traucējumi, kuru gadījumā šādi, radikāli 
risinājumi neko nemainītu,” atzīst klīnikas vadītāja Līga 
Stroda, priecājoties par iespējām, ko dzīvniekiem un 
viņu saimniekiem pavērušās jaunās tehnoloģijas.

Baiba Vahere

Ultrasonogr�fija Rokijam

Tiks veidots Valsts un pašvald�bas vienotais klientu apkalpošanas centrs
2015.gada 10.novembrī Ministru kabinets atbalstīja Valsts un pašvaldības vienotā 

klientu apkalpošanas centra izveidi Smiltenes novada pašvaldībā. Atbalstoši Smiltenes 
novada domes sagatavotajam pieteikumam, Ministru kabinets piešķīra valsts budžeta 
dotāciju 50 000 EUR apmērā valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas 
centra izveidei Smiltenē Dārza ielā 3.

Saskaņā ar valsts budžeta saņemšanas nosacījumiem, pašvaldībai jānodrošina 
līdzfinansējums vismaz 30% apmērā un jāveic valsts un pašvaldības vienotā klientu 
apkalpošanas centra izveidošanas un aprīkošanas darbi līdz 2016.gada 1.jūlijam.

Plānots, ka bez pašvaldības pakalpojumiem klientu apkalpošanas centrā varēs saņemt 
arī Valsts zemes dienesta un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumus, 
kā arī atsevišķus Uzņēmuma reģistra un Lauku atbalsta dienesta pakalpojumus,

kas līdz šim Smiltenes novadā nebija pieejami. Pēc klientu centra izveides 2.kārtas 
īstenošanas plānots, ka valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā 
būs pieejami arī Valsts ieņēmumu dienesta pakalpojumi.

Andris Lapiņš, 
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs

Pašvald�b�
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Konkurss 
“A/S “Smiltenes piens” 

balva novada 
7.-12. klašu skol�niem 

par uzc�t�bu un 
sasniegumiem 
dabaszin�tn�s”

Smiltenes novada dome apstiprinājusi konkursa 
“A/S “Smiltenes piens” balva novada 7.-12. klašu sko-
lēniem par uzcītību un sasniegumiem dabaszinātnēs” 
nolikumu. Pasākuma mērķis ir sekmēt novada jauniešu 
karjeras izvēles saistību ar ražošanu pārtikas rūpniecībā 
un atbalstīt novada 7.  – 12. klašu skolēnus – uzcītīgākos 
un labākos rezultātus dabas zinību apguvē sasniegušos, 
brīvprātīgajā darbā un dažādās sabiedriskajās aktivitātēs 
novada sakārtošanai darbojušos, patriotiskos pasākumos 
piedalījušos un organizējušos.

Novada izglītības iestādes, izvērtējot skolēnu sasnie-
gumus, pieteiks konkursam pa 1 izglītojamam no katras 
7. – 12.klases, ieskaitot paralēlklases Smiltenes novada 
vispārizglītojošās skolās, un 10 audzēkņus no Smiltenes 
tehnikuma.

Sagaidot Ziemassvētkus, konkursa laureāti saņems 
50 eiro prēmiju, un A/S “Smiltenes piens” organizēs 
viņiem mācību ekskursiju un karjeras izglītības nodar-
bību uzņēmumā 2016. gada 1.ceturksnī.

Nolikums – www.smiltene.lv

“Stipendijas 
Smiltenes novada 

visp�rizgl�tojošo skolu 
izgl�tojamajiem”

Smiltenes novada dome no budžeta līdzekļiem, sākot 
ar 2016.gadu, piešķirs stipendijas Smiltenes novada 
vispārizglītojošo skolu izglītojamajiem par labiem, tei-
camiem un izciliem mācību rezultātiem un sabiedrisko 
aktivitāti. 

Pašvaldības mērķis ir motivēt Smiltenes novada 
vispārizglītojošo skolu izglītojamos sasniegt iespējami 
augstākos individuālos intelektuālos rezultātus, apgūstot 
izglītības programmas, stimulēt izglītojamo vēlmi 
apgūt augstvērtīgas zināšanas, atbildīgi, ieinteresēti un 
daudzveidīgi, uzcītīgi unpatstāvīgi darboties padziļi-
nātai prasmju apguvei, radošas pieejas izmantošanai 
ārpus izglītības programmas un mācību priekšmetu 
programmām.

Atbalstu skolēni saņems katru mācību gada mēnesi.
Stipendijas tiks piešķirtas, ņemot vērā 1.semestra un 
mācību gada noslēguma vidējo balli un skolas vērtējumu 
par izglītojamā sabiedrisko aktivitāti. Stipendijas ap-
mērs atkarīgs no izglītojamā sasniegtajiem rezultātiem; 
jo tie augstāki, jo stipendija lielāka. 

Nolikums – www.smiltene.lv

Smilten� svin�s 
Ziemas saulgriežus

21. decembrī Smiltenes pilsētas Kultūras centrā 
notiks Ziemas saulgriežiem veltīts pasākums “Iesim, 
bērni, čigānos Ziemassvētku vakarā”. 

No plkst. 17.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra
foajē darbosies Ziemassvētku rotājumu radošās
darbnīcas. Tās vadīs Tautas lietišķās mākslas studijas 
“Smiltene” dalībnieces.

Plkst. 18.00 dziedāšana, danči, rotaļas, mas-
košanās, bluķa vilkšana un dedzināšana, nākotnes 
zīlēšana un zvaigžņu skaitīšana kopā ar folkloras 
kopu “Rudzupuķe”Uz pasākumu aicinām ierasties 
ar maskām un dažādiem skanošiem instrumentiem 
(katlu vākiem, karotēm, kociņiem un tml.)

Ieeja bez maksas.

Madara Mūrniece, Smiltenes pilsētas 
Kultūras centra mākslinieciskā vadītāja

Pašvald�b�

Izstādes:
•  No  1. decembra Smiltenes Mākslas skolas absolventu darbu izstāde “Sapņi un īstenība”.
•  1. – 31. Decembrim Pastkaršu izstāde “Ziemassvētki pastkartēs”
•  Līdz 30. decembrim Iras Ērmanes gleznu izstāde “Sajūtu mirkļi”. 

Bērnu apkalpošanas nodaļā (Gaujas ielā 1):
•  1.12. – 21.12. Konkurss “APSVEIKUMS ZIEMAS SVĒTKU VECĪTIM” – dāvanas pie eglītes.
• 23.12. Rakstniecei Zentai Ērglei – 95 izstāde – pārruna “JA MAN BŪTU BURVJU VARA...”

Piedāvājums:
Datu bāzes news.lv, NAIS, letonika.lv
http://cinema.mosfilm.ru/films – skatāmas 500 “Mosfiļm” filmas, kuras var  skatīties bez reģistrācijas un bez 
maksas.
Valkas, Smiltenes, Strenču novadu bibliotēku kopkatalogs – grāmatu rezervēšana un lasīšanas termiņa 
pagarināšana internetā: http://valka.biblioteka.lv/Alise/lv/4/home.aspx
Par jaunākajām grāmatām un pasākumiem bibliotēkā skatieties: http://www.smiltenesbiblio.blogspot.com

Smiltenes novada bibliot�k�

•  Plkst. 14:00, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā, 
Smiltenes novada domes sēžu zālē 2.stāvā, rīko at-
kārtotu pašvaldības nekustamā īpašuma – “Lazdiņu 
pils”, Variņu pagastā, Smiltenes novadā, (kadastra 
numurs 9490 004 0090), atkārtotu mutisku izsoli ar 
augšupejošu soli.
Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no vienas 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9490 004 0126 
0.9 ha platībā, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmē-
jumu 9490 004 0090 001 un kūts ar kadastra apzīmē-
jumu 9490 004 0090 002.
Izsoles objekta sākumcena noteikta 3000,00 euro (trīs 
tūkstoši euro un 00 centi). Maksājumi par objektu 
veicami 100% euro. Nosolītājam sava piedāvātā 
augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma 
naudu, jāsamaksā ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc 
izsoles dienas.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģis-
trācijai dalībai izsolē, jāiemaksā Smiltenes novada 
domes norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, 
banka: AS “SEB banka”, kods UNLALV2X:
- izsoles reģistrācijas maksa 25,00 euro (divdesmit 

pieci euro) ar maksājuma mērķi “Reģistrācijas 
maksa nekustamā īpašuma “Lazdiņu pils”, Variņu 
pagastā izsolei”;

- nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta 
nosacītās cenas – 300,00 euro (trīs simti euro un 00 
centi) ar maksājuma mērķi “Nodrošinājuma maksa 
nekustamā īpašuma “Lazdiņu pils”, Variņu pagastā 
izsolei”.

Par nekustamā īpašuma izsolāmās mantas apskates 
vietu un laiku sazināties ar Variņu pagasta pārvaldes 
vadītāju pa tālr. 64722368 vai mob. tālr. 29132721.

•  Plkst. 15:00, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā,
Smiltenes novada domes sēžu zālē 2.stāvā, rīko atkār-
totu pašvaldības nekustamā īpašuma – “Veclazdiņi”, 
Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā, kadastra 
numurs 9458 008 0306, atkārtotu mutisku izsoli ar 
augšupejošu soli.
Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no vienas 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9458 008 0305 
0.4430 ha platībā un būves ar kadastra apzīmējumu 
9458 008 0160 003.
Izsoles objekta sākumcena noteikta 800,00 euro (astoņi 
simti euro).
Maksājumi par objektu veicami 100% euro saskaņā 
ar izsoles noteikumos noteikto kārtību.
Nekustamais īpašums tiek pārdots uz nomaksu, sa-
maksu veicot 2 (divu) gadu laikā no pirkuma līguma 
noslēgšanas brīža.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģis-
trācijai dalībai izsolē, jāiemaksā Smiltenes novada 
domes norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, 
banka: AS “SEB banka”, kods UNLALV2X:

- izsoles reģistrācijas maksa 25,00 euro (divdesmit 
pieci euro) ar maksājuma mērķi “Reģistrācijas 
maksa īpašuma “Veclazdiņi”, Grundzāles pagastā, 
izsolei””;

- nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta 
nosacītās cenas – 80,00 euro (astoņdesmit euro) ar 
maksājuma mērķi “Nodrošinājuma maksa īpašuma 
“Veclazdiņi”, Grundzāles pagastā, izsolei”.

Par nekustamā īpašuma izsolāmās mantas apskates 
vietu un laiku sazināties ar Grundzāles pagasta pār-
valdes vadītāju mob.tālr.29449680.

• Plkst. 16:00, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā, 
Smiltenes novada domes sēžu zālē 2.stāvā, rīko at-
kārtotu pašvaldības nekustamā īpašuma – “Brantu 
skola”, Brantu pagastā, Smiltenes novadā, kadastra 
numurs 9448 004 0133, mutisku izsoli ar augšupejošu 
soli.
Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no vienas 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9448 004 0133 
2.94 ha platībā, skolas ēkas un trīs palīgēkām.
Izsoles objekta sākumcena noteikta 50000,00 euro 
(piecdesmit tūkstoši euro).
Maksājumi par objektu veicami 100% euro saskaņā 
ar izsoles noteikumos noteikto kārtību.
Nekustamais īpašums tiek pārdots uz nomaksu, sa-
maksu veicot 5 (piecu) gadu laikā no pirkuma līguma 
noslēgšanas brīža.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģis-
trācijai dalībai izsolē, jāiemaksā Smiltenes novada 
domes norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, 
banka: AS “SEB banka”, kods UNLALV2X:
- izsoles reģistrācijas maksa 25,00 euro (divdesmit 

pieci euro) ar maksājuma mērķi “Reģistrācijas 
maksa īpašuma “Brantu skola”, Brantu pagastā, 
izsolei””; 

- nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta 
nosacītās cenas – 5000,00 euro (pieci tūkstoši euro) 
ar maksājuma mērķi “Nodrošinājuma maksa īpašuma 
“Brantu skola”, Brantu pagastā, izsolei”.

Par nekustamā īpašuma izsolāmās mantas apskates 
vietu un laiku sazināties ar pagasta pārvaldes vadītāju 
mob.tālr.26164671.

Pirmpirkuma tiesību uz atsavināmajiem nekusta-
majiem īpašumiem nav. 

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv
un 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. 

Izsoles dalībnieku reģistrācija saskaņā ar izsoles no-
teikumiem 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 2016.gada 11.janvārim plkst.17.00.”

“Smiltenes novada dome 
2016.gada 12.janv�r� r�kos atk�rtotas 

nekustamo �pašumu izsoles:
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Smiltenes tehnikuma 3. a transporta kursa audzēkņi 
Helmuts Lapiņš, Vitālijs Kilaru, Rinalds Ķivīte un 
Mihails Pavļišins pilnveido savas profesionālās prasmes 
un zināšanas tehnikuma jaunajā simulatoru klasē. At-
šķirībā no pirmo kursu jauniešiem, kurivispirms dar-
bosies uz simulatoriem, šie audzēkņi apmācību sāka uz 
īstajām tehnikas vienībām. 

“Strādājot uz simulatora, iespējams noteikt gan, ar cik 
lielu atdevi un cik efektīvi jaunietis gatavs strādāt, gan 
konstatēt darbā patērēto degvielas daudzumu un tāpat 
redzams, cik ilgā laikā konkrētais cilvēks spēj paveikt 
viņam doto uzdevumu,” stāsta skolas Celtniecības un 
ceļu būves mašīnu mehāniķu mācību bāzes vadītājs 
Zigurds Purmalis. 

Helmutam dots uzdevums – frontālā iekrāvēja kausa 
pozīcijas regulēšana atbilstoši dažādiem iekraušanas 
materiāliem, Vitālijs uz ekskavatora simulatora trenējas 
darbībām ar vadības ierīcēm, bet Mihails uz greidera 
simulatora līdzina ceļa pamatni. Puisis ļoti novērtē 
iespēju strādāt ar jaunajām tehnoloģijām. “Uz simulatora
ātri, turklāt netērējot degvielu un nebojājot tehniku, 
iespējams novērtēt savas prasmes un zināšanas.” Pa-
gaidām jaunietis vēl nevar izšķirties, vai pēc tehnikuma 
beigšanas strādās par skaņotāju vai arī dosies meklēt 
darbu kādā ceļu būves uzņēmumā. Par vislielāko vērtību 
viņš uzskata darba tirgū augstu novērtētās vairāku 
kategoriju ceļu būves mašīnu tiesības. Mihaila kursa-
biedrs Rinalds atzīst, ka uz simulatora jūtas drošāk, nekā 
strādājot ar īstajām tehnikas vienībām, kuras, izdarot ko 
nepareizi, lielāks risks salauzt. Puisis novērtē to, ka pēc 

mācību vietas renovācijas tagad var mācīties siltās telpās 
un vairs nav jāsalst aukstā angārā. “Tāpat liels prieks 
darboties ar jaunajiem un mūsdienīgajiem instrumen-
tiem un mācību stendiem.” Vasarā nākamais “ceļinieks”, 
izmantojot “Erasmus+” piedāvātās iespējas, dosies praksē 
uz Maltu, kur kādā ceļu būves uzņēmumā apgūs asfalta 
klāšanu, ceļu seguma atjaunošanu un ceļu būves mašīnu 
remontēšanu. Puisis jau tagad intensīvi mācās angļu 
valodu, lai pavasarī varētu veiksmīgi nolikt eksāmenu. 
Lai arī tik ilgu laiku būs ārzemēs pirmoreiz, Rinalds īpaši 
neuztraucas, jo zina, ka jebkurā brīdī varēs sazvanīties 
ar savējiem. “Pēc skolas beigšanas, ja pavērsies tāda 
iespēja, kādu laiku pastrādāšu ārzemēs. Kad sapelnīšu 
naudu, tad gan noteikti braukšu mājās, jo ģimeni vēlos 
veidot Latvijā.”

Baiba Vahere

Smiltenes tehnikuma jaunieši 
apg�st jaunos simulatorus

No septembra līdz decembrim Smiltenes novadā 
norisinās Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstīts projekts 
“Laikmeta rokraksti”, kas veltīts Raiņa un Aspazijas 
daiļrades un personību izpētei un interpretācijai. Kopumā 
projektā iesaistījās Smiltenes Centra vidusskola (projekta 
koordinējošā skola), gandrīz visas Smiltenes novada 
pamatskolas (Bilskas, Blomes, Palsmanes, Grundzāles) 
un Smiltenes ģimnāzija. Aktivitātēs iesaistījās arī izglī-
tības iestādes no blakus pašvaldībām, proti, Lejasciema 
vidusskola (Gulbenes novads) un Valmieras 2.vidus-
skola.

Jau septembrī skolēniem un skolotājiem bija iespēja 
ieraudzīt un sadzirdēt citādu Raini, jo tika organizētas 
divas izcilas lekcijas Smiltenes Centra vidusskolā: Ina 
Druviete stāstīja par Raiņa un Aspazijas daiļrades valodas
aspektiem, bet profesore Janīna Kursīte uzdeva jautā-
jumus un lika domāt, vai Raiņa luga “Zelta zirgs” ir 
baudāma arī šodienas lasītājam, aizrāva, interpretējot 
Raiņa Saulgriežu pasaku 21.gadsimta kontekstā. Paralēli 
lektors Ingus Barovskis Smiltenes ģimnāzijā iepazīsti-
nāja ar dažādiem mītiskiem Raiņa darbu motīviem u.c.

Septembrī un oktobrī skolēni veidoja grāmatzīmes 
ar Raiņa un Aspazijas dzejas citātiem un baudīja dāvinā-
šanas prieku.

Lai pilnveidotu publiskās runas un skatuves kustības 
prasmes, skolēniem bija iespēja piedalīties aktrises un 
Kultūras Akadēmijas pedagoģes Zanes Daudziņas meistar-
klasē.

Nozīmīgs darbs tika paveikts, skolām interpretējot 
Raiņa un Aspazijas daiļradi vizuālajā un teātra mākslā. 
Projekta noslēguma pasākumā novembra beigās Smil-
tenes kultūras centrā tika organizēta vizuālo darbu 
izstādes atklāšana (radošie darbi un apgleznoti logi), 
kā arī teātra uzvedumu iestudējumu izrāde. Ar interesi 
vērojām Raiņa lugas “Zelta zirgs” fragmentus, fantāziju 
kori “Aspazija”, Raiņa un Aspazijas dzejas uzvedumus, 
Raiņa lugu fragmentus, kā arī Aspazijas lugu “Mēness 
un Nakts”.

Sakām lielu paldies visām projektā iesaistītajām 
skolām un pedagogiem, kā arī visiem skolēniem, kuri 
iedziļinājās rakstnieku daiļradē, lai par to radoši izteiktos 
savos darbos.

Smiltenes Centra vidusskolas projektu koordinatore 
Inga Deigele

Smiltenes novada 
skolas iesaist�s Rai�a 
un Aspazijas jubilejas 
gadam velt�t� projekt�

Deviņus gadus vecais franču buldogs Rokijs ir viens
no pirmajiem desmit Smiltenes tehnikuma jaunās vete-
rinārās klīnikas pacientiem, kurš uz ultrasonogrāfiju 
nosūtīts no Valmieras veterinārās klīnikas “Caps”, lai 
veiktu vēdera dobuma ultrasonogrāfiju.

Viņu sagaida klīnikas vadītāja Līga Stroda un nā-
kamās veterinārārsta asistentes – 3. kursa audzēkne 
Rendija Kivkucāne un Sabīne Pugačova no 1. veterinār-
medicīnas kursa. Sabīne mazliet uztraukusies, jo šādā 
pasākumā piedalīsies pirmoreiz. Rendija atzīst, ka līdz 
ar iespēju darboties jaunajā veterinārajā klīnikā daudz 
vieglāk izprast mācību vielu. “Jaunās diagnostikas 
iekārtas ir liels ieguvums arī dzīvnieku saimniekiem, 
jo tās nodrošina iespēju iespējami ātri noskaidrot viņu 
mīluļu veselības traucējumu cēloņus, neliekot ilgstoši 
ciest sāpes. Līdz ar to daudz produktīvāka arī ārstē-
šana.” Teikto apliecina arī veterinārārstes secinājumi 
pēc ultrasonogrāfijas Rokijam. Ja pirms tam saimniece 
domāja, ka sāpes vēdera dobumā un apgrūtināto defekā-
ciju izraisa palielināta prostata, tad patiesībā problēmu 
iemeslsizrādījās pavisam cits. Pēc ultrasonogrāfijas sunim 
tika rekomendēta diagnostiskā laparatomija. Pats Rokijs 
sākumā par gaidāmo ultrasonogrāfisko izmeklēšanu 
nebūt nebija sajūsmā. Taču nākamās veterinārārsta asis-
tentes ātri atrada veidu, kā satraukto pacientu nomierināt 
– tiklīdz sunim sāka masējošām kustībām bužināt 
kažoku, franču buldogs, aizmirsdams par savu karalisko 
izcelsmi, nogāzās zemē un acumirklī šokolādes brūnajās 
acīs sāpju izteiksmi nomainīja neviltots prieks. Par to, 

ka šajā mirklī dzimusi draudzība uz mūžu, apliecināja
visu sirsnīgā atvadīšanās, pacientam dototies mājup. 

Arī suņa saimniecei Valdai brauciens uz Smilteni 
atnesis mieru – viņas mīlulim vairs nebūs jāmokās, jo 
tiks novērsts problēmas īstais cēlonis. “Agrāk, kad iz-
meklēšana ar ultraskaņu vēl nebija iespējama, dzīvniekam 
šādā situācijā nāktos samierināties ar medikamentozo 
terapiju. Sāpēm pieņemoties spēkā, ārsts, visticamāk, 
lemtu par ķirurģisku iejaukšanos, taču reizēm ciešanu 
iemesls ir fizioloģiskas, ar vecumu saistītas novirzes 
vai funkcionāli traucējumi, kuru gadījumā šādi, radikāli 
risinājumi neko nemainītu,” atzīst klīnikas vadītāja Līga 
Stroda, priecājoties par iespējām, ko dzīvniekiem un 
viņu saimniekiem pavērušās jaunās tehnoloģijas.

Baiba Vahere

Ultrasonogr�fija Rokijam

Tiks veidots Valsts un pašvald�bas vienotais klientu apkalpošanas centrs
2015.gada 10.novembrī Ministru kabinets atbalstīja Valsts un pašvaldības vienotā 

klientu apkalpošanas centra izveidi Smiltenes novada pašvaldībā. Atbalstoši Smiltenes 
novada domes sagatavotajam pieteikumam, Ministru kabinets piešķīra valsts budžeta 
dotāciju 50 000 EUR apmērā valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas 
centra izveidei Smiltenē Dārza ielā 3.

Saskaņā ar valsts budžeta saņemšanas nosacījumiem, pašvaldībai jānodrošina 
līdzfinansējums vismaz 30% apmērā un jāveic valsts un pašvaldības vienotā klientu 
apkalpošanas centra izveidošanas un aprīkošanas darbi līdz 2016.gada 1.jūlijam.

Plānots, ka bez pašvaldības pakalpojumiem klientu apkalpošanas centrā varēs saņemt 
arī Valsts zemes dienesta un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumus, 
kā arī atsevišķus Uzņēmuma reģistra un Lauku atbalsta dienesta pakalpojumus,

kas līdz šim Smiltenes novadā nebija pieejami. Pēc klientu centra izveides 2.kārtas 
īstenošanas plānots, ka valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā 
būs pieejami arī Valsts ieņēmumu dienesta pakalpojumi.

Andris Lapiņš, 
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs

Pašvald�b�
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9. decembrī, Smiltenes Kultūras centrā norisinājās 
Vidzemes Tūrisma forums, kuru rīkoja Vidzemes 
Tūrisma asociācija (VTA). Uz pasākumu tika laipni 
aicināti Vidzemes novadu pašvaldību tūrisma speciālisti, 
tūrisma uzņēmēji, kā arī citi, ar tūrisma nozari saistītu 
organizāciju pārstāvji un interesenti. Foruma pro-
grammu veidoja trīs daļas, lai aptvertu dažādas tēmas un 
ikvienam pasākuma dalībniekam būtu iespēja uzklausīt 
jaunu un saistošu informāciju par tūrisma nozares 
aktualitātēm.

Foruma pirmā daļa tika veidota kā visaptverošs 
atskats uz tūrisma nozares darbību 2015.gadā, ieskicējot 
arī 2016. gada aktualitātes. Apmeklētāji tika iepazīstināti 
ar asociācijas paveikto 2015. gadā, kā arī tūrisma Vid-
zemes statistikas tendencēm un secinājumiem. Uzmanība 
tiks vērsta žurnālistu tūrēm, to kvalitātei un atdevei, kā 
arī vienmēr aktuālo sociālo tīklu tendencēm un ko vēl 
jaunu gaidīt 2016. gadā.

Pasākuma otrā daļa tika plānota ar izglītojošu ievirzi 
no Biznesa augstskolas “Turība” un Vidzemes Augst-
skolas mācībspēku puses. Foruma apmeklētājiem bija 
iespēja noklausīties lekcijas par viesmīlības un kvali-
tātes izaicinājumiem, kā arī efektīvas vadības princip-
iem, kas mudina strādāt ātrāk, kvalitatīvāk un gudrāk. 
Klausītājiem bija iespēja uzzināt, kādus vēl resursus var 
izmantot tūrisma uzņēmēji un pašvaldības, sadarbojoties 
ar reģionālo augstskolu – Vidzemes Augstskolu.

Foruma trešā daļa tika veltīta iedvesmai. Forumā 
uzstājās uzņēmīgi jaunieši, kuri radījuši jaunu tūrisma 
produktu, kas šobrīd aptver teju jau visu Latviju. Smil-
tenes tehnikuma pārstāvji dalījās pieredzē kā profesio-
nālā izglītība var radīt pievienoto vērtību novada un 
reģiona attīstībai. Visi interesenti tika aicināti doties 
ekskursijā kopā ar firsta madāmu Lilī un iepazīt 
Kalnamuižu, kur agrāk saimniekoja Smiltenes muižas 
īpašnieks firsts Pauls Līvens un klātienē pārliecināties 
kā mūsdienās darbojas Smiltenes tehnikums. Kā arī 
viesus gaidīja kāds salds pārsteigums.

Dienas noslēgumā Vidzemes Tūrisma asociācija 
dalījās ar 2015. gada kopsavilkumu, uz kuru tika aicināti 
visi asociācijas biedri.

Pasākums tika organizēts ar Tūrisma attīstības valsts 
aģentūras finansiālo atbalstu un sadarbībā ar Smiltenes 
novada pašvaldību.

  Smiltenes novada TIC vadītāja, 
Sanda Veismane

Aizvad�ts 
Vidzemes t�risma 
forums Smilten�

DECEMBRIS
VENNERS JĀNIS (1905. g. 3. dec. – 1999. g. 1. jūn.) 
– mācījies Smiltenē. Smiltenes pilsētas pašvaldības 
vadītājs (1934. 28. maija – 1940. g. jūl.)
VALDENA MARTA (1915. d. 4. dec. – 2006. g. 
19. jūl.) – skolotāja. Dzimusi Smiltenē. Mācījusies 
Smiltenes ģimnāzijā. Skolotāja Smiltenes vidusskolā. 
1998. gadā apbalvota ar Smiltenes pilsētas Goda 
medaļu. 1999. gadā apbalvota ar Triju Zvaigžņu 
ordeni.
FRANCIS ALFONS ALEKSANDRS (1905. g. 
5. dec. – 1948.g. 13. okt.) – rakstnieks, publicists. 
Mācījies Smiltenes vidusskolā.
RŪTS ELMĀRS (1925. g. 9. decembrī – 2013. gada 
28. aprīlis) – Smiltenes 2. pamatskolas direktors 
(1954. – 2002. g.). 1998. gadā apbalvots ar Smiltenes 
Goda medaļu.
JANNERS NIKOLAJS (1900. g. 18. dec. – ?) – 
inženieris – ķīmiķis. Dzimis Smiltenē.
KALNIŅŠ KĀRLIS (1870. g. 25. dec. – ?) – 
Smiltenes sabiedrisko organizāciju darbinieks.

Novadnieku 
kalend�rs

Skolu sacens�bas tautas bumb�

Mārtiņdienā, 10.novembrī Smiltenes sporta hallē 
notika Smiltenes novada skolu sacensības tautas bumbā. 
Skolu komandas sacentās 3 vecuma grupās – 3.-4.klašu 
grupā (jauktā komanda), 5.-6.klašu grupā zēnu un 
meiteņu komandas. Sacensībās piedalījās 20 komandas. 
Ar septiņām komandām startēja Trīs pakalnu sākum-
skola, skolotāja Laila Cīrule.

3.-4. klašu grupā (8 komandas) uzvarēja Smiltenes 
Centra vidusskola (SCV). Komandas sastāvs – Paula 
Rudīte, Katrīna Kontere, Kristiāna Časka, Elīza Āķe, 
Elīza Zeiļuka, Reinis Kaņipovs, Armands Mellis, Edgars
Timermanis, Kristians Markss, Rauls Sakalauskis (skolo-
tāja Margarita Mikarta). 2.vietā Trīs pakalnu sākum-
skolas (TPS) 4.klašu II komanda un 3.vietā TPS 4.klašu 
I komanda.

5.-6.klašu meiteņu grupā (7 komandas) sīvā cīņā 
uzvarēja Grundzāles pamatskolas meitenes. Komandas 
sastāvā spēlēja Hanna Gabriela Ziemiņa, Daniela 
Karazieja, Ance Bērziņa, Amanda Dukse, Ieva Klinta 
Lagzdiņa, Līna Lapiņa, Anete Anna Strazdiņa (skolotājs 
Māris Stabiņš). 2.vietā ierindojās skolotāja Leona Peļņas 
audzēknes, Bilskas pamatskolas meitenes; 3.vietā Variņu 
pamatskolas komanda, skolotāja Zanda Beitika.

5.-6.klašu grupā zēniem (5 komandas) uzvaru izcī-
nīja SCV komanda (Niklāvs Stepītis, Mareks Baumanis, 
Jānis Rīders, Matīss Ābols, Ernests Eglītis, Tomass 
Tūcis, Roberts Bleikšs, Jānis Dišlers). 2.vietā ierindojās 
Palsmanes pamatskolas zēnu komanda, skolotāja Aina 
Pūce; 3.vietā TPS 6.klašu komanda.

Kitija Klempnere,
Smiltenes BJSS metodiķe 

Smiltenes novada skolu komandas 
sacenšas str�tbol�

Smiltenes sporta hallē 1.decembrī pulcējās Smiltenes 
novada skolu 7.-9.klašu komandas, lai noskaidrotu spē-
cīgāko meiteņu un zēnu komandu strītbolā. Piedalījās 
17 komandas – 7 meiteņu un 10 zēnu. No Smiltenes 
ģimnāzijas  (SĢ) startēja 3 zēnu komandas, Smiltenes 
Centra vidusskola (SCV) piedalījās ar 4 komandām (2 
meiteņu un 2 zēnu), Variņu, Grundzāles, Bilskas, Blomes
pamatskolas startēja ar zēnu un meiteņu komandu, bet 
Palsmanes pamatskola ar zēnu komandu.

Meitenēm pirmās divas vietas sadalīja SCV ko-
mandas: 1.vietā I komanda, kurā spēlēja Santa Alksne, 
Rasa Vītola un Marta Marksa; 2.vietā SCV II komanda 
(Sabīne Marksa, Ieva Ābola un Elvīra Miesniece, sporta 
skolotāja Margarita Mikarta), 3.vietu ieguva Blomes 

pamatskolas komanda (Dace Vilka, Annija Vilnīte, 
Ausma Bluķe un Ieva Celma, sporta skolotājs Juris 
Bērziņš). 

Puišiem, cīņā līdz pēdējam punktam, par uzvarētā-
jiem kļuva SCV I komanda (Ilvars Joksts, Edmunds 
Zālītis, Anguss Ints Dišlers, Ernests Cers, 2.vietā Blo-
mes pamatskolas komanda (Pēteris Ēberhards, Sandis 
Petrovs, Reinis Bērziņš, Artis Miks Šmits.  Spēlē par 
3.vietu uzvarēja Smiltenes ģimnāzijas III komanda, 
kuras sastāvā spēlēja Kārlis Rozītis, Kristaps Kuprišs, 
Ričards Rullis, Dāgs Kārlis Liepiņš, (sporta skolotājs 
Jurģis Jurka).

Kitija Klempnere,
Smiltenes BJSS metodiķe

112015. gada 11. decembris

Futbols

Šogad Smiltenes telpu futbola čempionāts ir mainījis nosaukumu uz Vidzemes telpu futbola 
čempionātu, lai spētu piesaistīt vairāk komandas no blakus novadiem un attīstītu telpu futbolu 
Vidzemes reģionā.

28.11.2015. Smiltenes sporta hallē notika Vidzemes telpu futbola čempionāta pirmais 
posms. Posmā piedalījās 6 komandas (Sk. Spēks (Valmiera), Fk Priekuļi (Priekuļi), Zellis 
(Gulbene), Smiltenes CSKA, Skorpions, Elektronams (Smiltene)).

Komandas izspēlēja vienu apli katra ar katru. Pēc izcīnītajiem punktiem tika sadalītas 
vietas. 

Visās spēlēs izcīnot uzvaru pirmajā posmā 1.vietu izcīnīja “Elektronams” komanda. 
Komandai ir pirmais dalības gads čempionāta, komanda veidota no Smiltenes jauniešiem, kas 
ikdienā trenējas futbolā. Komandas sastāvs: O.Mucenieks, D.Zariņš, D.Sausais, P.Ķepītis, 
J.Kauškals, J.Ērglis, A.Stūris, T.Mežulis, R.Putrālis, K.A.Puriņš, M.Rakštelis.

Otro vietā pirmajā posmā palika Sk. Spēks komanda. Trešie  Smiltenes CSKA.
Pēc pirmā posma rezultatīvākais spēlētājs ir K.Razgalis (Fk Priekuļi) ar 5 vārtu guvumiem, 

viņam seko E.Termko (CSKA) ar 4 vārtu guvumiem.

Vidzemes telpu futbola čempionāta 2.posms notiks 26.12.2015. plkst 10:00 Valmieras 
Pārgaujas ssk. sporta zāle.

19.12.2015. 10.00 Smiltenes sporta hallē notiks Smiltenes telpu futbola čempionāta 
2.līgas turnīra 1.posms. Ieeja bez maksas.  Arnis Platpīrs

Nr. Nosaukums 1 2 3 4 5 6 Punkti Vieta

1 Sk. Spēks 1:1
1

1:1
1

2:0
3

1:3
0

1:0
3

8 II

2 CSKA 1:1
1

1:3
0

4:1
3

0:1
0

4:0
3

7 III

3 Fk Priekuļi 1:1
1

3:1
3

1:3
0

1:4
0

1:1
1

5 IV

4 Skorpions 0:2
0

1:4
0

3:1
3

0:2
0

1:5
0

3 VI

5 Elektronams 3:1
3

1:0
3

4:1
3

2:0
3

2:1
3

15 I

6 Sk Zellis 0:1
0

0:4
0

1:1
1

5:1
3

1:2
0

4 V

Komandas “Elektronams”. Foto autors: G.Samučonoks

13. decembrī no plkst. 11.00 uz jautru rīta vingrošanu Smiltenes pilsētas Kultūras 
centrā bērnus aicinās kaķenīte Raķetīte un suņuks Sprintiņš. Plkst. 12.00 bērniem un viņu 
vecākiem būs iespēja noskatīties eiritmisku uzvedumu pēc brāļu Grimmu pasakas motīviem 
“Kristāla lode”. 

“Kristāla lode” ir pirmais Latvijā iestudētais eiritmiskais uzvedums. Izrāde tapusi ar 
Ādažu novada konkursa iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar dvēseli” fi nansiālu atbalstu 
un Eiritmijas biedrības biedru iniciatīvu un līdzdalību.

Nebūs nekāds brīnums, ka, izlasot vārdu “eiritmija”, radīsies asociācijas ar ritmisko 
vingrošanu. Tomēr tā nav vingrošana. Vārds eurythma cēlies no grieķu valodas un nozīmē 
“pareizas proporcijas, harmonija”, un eiritmija ir pasaulē atzīta kustību māksla. Eiritmiju 
pagājušā gadsimta sākumā Vācijā izveidoja R.Šteiners. Tas ir mākslas veids, kurā kustība, 
valoda, mūzika, kostīmi un gaismas rada vienotu skatuvisku iespaidu. Mūzikas un runas 
likumsakarības tiek attēlotas kustībā. Eiritmiskā kustība nav patvaļīga, tai pamatā ir no-
teikti valodas un mūzikas elementiem atbilstoši žesti. Tā ir specifi ska “žestu valoda”. Skaņu 
eiritmija strādā ar tekstu, caur kustību izrunājot skaņas, vārdus, gramatiskās likumsakarības. 
Toņu eiritmijas pamatā ir mūzika, un kustībā tiek pārvērsti toņi, intervāli, minors, mažors 
utt., līdz mūzika kļūst par dziesmu, kuru “dzied” ķermenis.

Ieeja: 1 Eur

Madara Mūrniece, Smiltenes pilsētas Kultūras centra mākslinieciskā vadītāja

B�rniem velt�ts r�ts
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9. decembrī, Smiltenes Kultūras centrā norisinājās 
Vidzemes Tūrisma forums, kuru rīkoja Vidzemes 
Tūrisma asociācija (VTA). Uz pasākumu tika laipni 
aicināti Vidzemes novadu pašvaldību tūrisma speciālisti, 
tūrisma uzņēmēji, kā arī citi, ar tūrisma nozari saistītu 
organizāciju pārstāvji un interesenti. Foruma pro-
grammu veidoja trīs daļas, lai aptvertu dažādas tēmas un 
ikvienam pasākuma dalībniekam būtu iespēja uzklausīt 
jaunu un saistošu informāciju par tūrisma nozares 
aktualitātēm.

Foruma pirmā daļa tika veidota kā visaptverošs 
atskats uz tūrisma nozares darbību 2015.gadā, ieskicējot 
arī 2016. gada aktualitātes. Apmeklētāji tika iepazīstināti 
ar asociācijas paveikto 2015. gadā, kā arī tūrisma Vid-
zemes statistikas tendencēm un secinājumiem. Uzmanība 
tiks vērsta žurnālistu tūrēm, to kvalitātei un atdevei, kā 
arī vienmēr aktuālo sociālo tīklu tendencēm un ko vēl 
jaunu gaidīt 2016. gadā.

Pasākuma otrā daļa tika plānota ar izglītojošu ievirzi 
no Biznesa augstskolas “Turība” un Vidzemes Augst-
skolas mācībspēku puses. Foruma apmeklētājiem bija 
iespēja noklausīties lekcijas par viesmīlības un kvali-
tātes izaicinājumiem, kā arī efektīvas vadības princip-
iem, kas mudina strādāt ātrāk, kvalitatīvāk un gudrāk. 
Klausītājiem bija iespēja uzzināt, kādus vēl resursus var 
izmantot tūrisma uzņēmēji un pašvaldības, sadarbojoties 
ar reģionālo augstskolu – Vidzemes Augstskolu.

Foruma trešā daļa tika veltīta iedvesmai. Forumā 
uzstājās uzņēmīgi jaunieši, kuri radījuši jaunu tūrisma 
produktu, kas šobrīd aptver teju jau visu Latviju. Smil-
tenes tehnikuma pārstāvji dalījās pieredzē kā profesio-
nālā izglītība var radīt pievienoto vērtību novada un 
reģiona attīstībai. Visi interesenti tika aicināti doties 
ekskursijā kopā ar firsta madāmu Lilī un iepazīt 
Kalnamuižu, kur agrāk saimniekoja Smiltenes muižas 
īpašnieks firsts Pauls Līvens un klātienē pārliecināties 
kā mūsdienās darbojas Smiltenes tehnikums. Kā arī 
viesus gaidīja kāds salds pārsteigums.

Dienas noslēgumā Vidzemes Tūrisma asociācija 
dalījās ar 2015. gada kopsavilkumu, uz kuru tika aicināti 
visi asociācijas biedri.

Pasākums tika organizēts ar Tūrisma attīstības valsts 
aģentūras finansiālo atbalstu un sadarbībā ar Smiltenes 
novada pašvaldību.

  Smiltenes novada TIC vadītāja, 
Sanda Veismane

Aizvad�ts 
Vidzemes t�risma 
forums Smilten�

DECEMBRIS
VENNERS JĀNIS (1905. g. 3. dec. – 1999. g. 1. jūn.) 
– mācījies Smiltenē. Smiltenes pilsētas pašvaldības 
vadītājs (1934. 28. maija – 1940. g. jūl.)
VALDENA MARTA (1915. d. 4. dec. – 2006. g. 
19. jūl.) – skolotāja. Dzimusi Smiltenē. Mācījusies 
Smiltenes ģimnāzijā. Skolotāja Smiltenes vidusskolā. 
1998. gadā apbalvota ar Smiltenes pilsētas Goda 
medaļu. 1999. gadā apbalvota ar Triju Zvaigžņu 
ordeni.
FRANCIS ALFONS ALEKSANDRS (1905. g. 
5. dec. – 1948.g. 13. okt.) – rakstnieks, publicists. 
Mācījies Smiltenes vidusskolā.
RŪTS ELMĀRS (1925. g. 9. decembrī – 2013. gada 
28. aprīlis) – Smiltenes 2. pamatskolas direktors 
(1954. – 2002. g.). 1998. gadā apbalvots ar Smiltenes 
Goda medaļu.
JANNERS NIKOLAJS (1900. g. 18. dec. – ?) – 
inženieris – ķīmiķis. Dzimis Smiltenē.
KALNIŅŠ KĀRLIS (1870. g. 25. dec. – ?) – 
Smiltenes sabiedrisko organizāciju darbinieks.

Novadnieku 
kalend�rs

Skolu sacens�bas tautas bumb�

Mārtiņdienā, 10.novembrī Smiltenes sporta hallē 
notika Smiltenes novada skolu sacensības tautas bumbā. 
Skolu komandas sacentās 3 vecuma grupās – 3.-4.klašu 
grupā (jauktā komanda), 5.-6.klašu grupā zēnu un 
meiteņu komandas. Sacensībās piedalījās 20 komandas. 
Ar septiņām komandām startēja Trīs pakalnu sākum-
skola, skolotāja Laila Cīrule.

3.-4. klašu grupā (8 komandas) uzvarēja Smiltenes 
Centra vidusskola (SCV). Komandas sastāvs – Paula 
Rudīte, Katrīna Kontere, Kristiāna Časka, Elīza Āķe, 
Elīza Zeiļuka, Reinis Kaņipovs, Armands Mellis, Edgars
Timermanis, Kristians Markss, Rauls Sakalauskis (skolo-
tāja Margarita Mikarta). 2.vietā Trīs pakalnu sākum-
skolas (TPS) 4.klašu II komanda un 3.vietā TPS 4.klašu 
I komanda.

5.-6.klašu meiteņu grupā (7 komandas) sīvā cīņā 
uzvarēja Grundzāles pamatskolas meitenes. Komandas 
sastāvā spēlēja Hanna Gabriela Ziemiņa, Daniela 
Karazieja, Ance Bērziņa, Amanda Dukse, Ieva Klinta 
Lagzdiņa, Līna Lapiņa, Anete Anna Strazdiņa (skolotājs 
Māris Stabiņš). 2.vietā ierindojās skolotāja Leona Peļņas 
audzēknes, Bilskas pamatskolas meitenes; 3.vietā Variņu 
pamatskolas komanda, skolotāja Zanda Beitika.

5.-6.klašu grupā zēniem (5 komandas) uzvaru izcī-
nīja SCV komanda (Niklāvs Stepītis, Mareks Baumanis, 
Jānis Rīders, Matīss Ābols, Ernests Eglītis, Tomass 
Tūcis, Roberts Bleikšs, Jānis Dišlers). 2.vietā ierindojās 
Palsmanes pamatskolas zēnu komanda, skolotāja Aina 
Pūce; 3.vietā TPS 6.klašu komanda.

Kitija Klempnere,
Smiltenes BJSS metodiķe 

Smiltenes novada skolu komandas 
sacenšas str�tbol�

Smiltenes sporta hallē 1.decembrī pulcējās Smiltenes 
novada skolu 7.-9.klašu komandas, lai noskaidrotu spē-
cīgāko meiteņu un zēnu komandu strītbolā. Piedalījās 
17 komandas – 7 meiteņu un 10 zēnu. No Smiltenes 
ģimnāzijas  (SĢ) startēja 3 zēnu komandas, Smiltenes 
Centra vidusskola (SCV) piedalījās ar 4 komandām (2 
meiteņu un 2 zēnu), Variņu, Grundzāles, Bilskas, Blomes
pamatskolas startēja ar zēnu un meiteņu komandu, bet 
Palsmanes pamatskola ar zēnu komandu.

Meitenēm pirmās divas vietas sadalīja SCV ko-
mandas: 1.vietā I komanda, kurā spēlēja Santa Alksne, 
Rasa Vītola un Marta Marksa; 2.vietā SCV II komanda 
(Sabīne Marksa, Ieva Ābola un Elvīra Miesniece, sporta 
skolotāja Margarita Mikarta), 3.vietu ieguva Blomes 

pamatskolas komanda (Dace Vilka, Annija Vilnīte, 
Ausma Bluķe un Ieva Celma, sporta skolotājs Juris 
Bērziņš). 

Puišiem, cīņā līdz pēdējam punktam, par uzvarētā-
jiem kļuva SCV I komanda (Ilvars Joksts, Edmunds 
Zālītis, Anguss Ints Dišlers, Ernests Cers, 2.vietā Blo-
mes pamatskolas komanda (Pēteris Ēberhards, Sandis 
Petrovs, Reinis Bērziņš, Artis Miks Šmits.  Spēlē par 
3.vietu uzvarēja Smiltenes ģimnāzijas III komanda, 
kuras sastāvā spēlēja Kārlis Rozītis, Kristaps Kuprišs, 
Ričards Rullis, Dāgs Kārlis Liepiņš, (sporta skolotājs 
Jurģis Jurka).

Kitija Klempnere,
Smiltenes BJSS metodiķe
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Futbols

Šogad Smiltenes telpu futbola čempionāts ir mainījis nosaukumu uz Vidzemes telpu futbola 
čempionātu, lai spētu piesaistīt vairāk komandas no blakus novadiem un attīstītu telpu futbolu 
Vidzemes reģionā.

28.11.2015. Smiltenes sporta hallē notika Vidzemes telpu futbola čempionāta pirmais 
posms. Posmā piedalījās 6 komandas (Sk. Spēks (Valmiera), Fk Priekuļi (Priekuļi), Zellis 
(Gulbene), Smiltenes CSKA, Skorpions, Elektronams (Smiltene)).

Komandas izspēlēja vienu apli katra ar katru. Pēc izcīnītajiem punktiem tika sadalītas 
vietas. 

Visās spēlēs izcīnot uzvaru pirmajā posmā 1.vietu izcīnīja “Elektronams” komanda. 
Komandai ir pirmais dalības gads čempionāta, komanda veidota no Smiltenes jauniešiem, kas 
ikdienā trenējas futbolā. Komandas sastāvs: O.Mucenieks, D.Zariņš, D.Sausais, P.Ķepītis, 
J.Kauškals, J.Ērglis, A.Stūris, T.Mežulis, R.Putrālis, K.A.Puriņš, M.Rakštelis.

Otro vietā pirmajā posmā palika Sk. Spēks komanda. Trešie  Smiltenes CSKA.
Pēc pirmā posma rezultatīvākais spēlētājs ir K.Razgalis (Fk Priekuļi) ar 5 vārtu guvumiem, 

viņam seko E.Termko (CSKA) ar 4 vārtu guvumiem.

Vidzemes telpu futbola čempionāta 2.posms notiks 26.12.2015. plkst 10:00 Valmieras 
Pārgaujas ssk. sporta zāle.

19.12.2015. 10.00 Smiltenes sporta hallē notiks Smiltenes telpu futbola čempionāta 
2.līgas turnīra 1.posms. Ieeja bez maksas.  Arnis Platpīrs

Nr. Nosaukums 1 2 3 4 5 6 Punkti Vieta

1 Sk. Spēks 1:1
1

1:1
1

2:0
3

1:3
0

1:0
3

8 II

2 CSKA 1:1
1

1:3
0

4:1
3

0:1
0

4:0
3

7 III

3 Fk Priekuļi 1:1
1

3:1
3

1:3
0

1:4
0

1:1
1

5 IV

4 Skorpions 0:2
0

1:4
0

3:1
3

0:2
0

1:5
0

3 VI

5 Elektronams 3:1
3

1:0
3

4:1
3

2:0
3

2:1
3

15 I

6 Sk Zellis 0:1
0

0:4
0

1:1
1

5:1
3

1:2
0

4 V

Komandas “Elektronams”. Foto autors: G.Samučonoks

13. decembrī no plkst. 11.00 uz jautru rīta vingrošanu Smiltenes pilsētas Kultūras 
centrā bērnus aicinās kaķenīte Raķetīte un suņuks Sprintiņš. Plkst. 12.00 bērniem un viņu 
vecākiem būs iespēja noskatīties eiritmisku uzvedumu pēc brāļu Grimmu pasakas motīviem 
“Kristāla lode”. 

“Kristāla lode” ir pirmais Latvijā iestudētais eiritmiskais uzvedums. Izrāde tapusi ar 
Ādažu novada konkursa iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar dvēseli” fi nansiālu atbalstu 
un Eiritmijas biedrības biedru iniciatīvu un līdzdalību.

Nebūs nekāds brīnums, ka, izlasot vārdu “eiritmija”, radīsies asociācijas ar ritmisko 
vingrošanu. Tomēr tā nav vingrošana. Vārds eurythma cēlies no grieķu valodas un nozīmē 
“pareizas proporcijas, harmonija”, un eiritmija ir pasaulē atzīta kustību māksla. Eiritmiju 
pagājušā gadsimta sākumā Vācijā izveidoja R.Šteiners. Tas ir mākslas veids, kurā kustība, 
valoda, mūzika, kostīmi un gaismas rada vienotu skatuvisku iespaidu. Mūzikas un runas 
likumsakarības tiek attēlotas kustībā. Eiritmiskā kustība nav patvaļīga, tai pamatā ir no-
teikti valodas un mūzikas elementiem atbilstoši žesti. Tā ir specifi ska “žestu valoda”. Skaņu 
eiritmija strādā ar tekstu, caur kustību izrunājot skaņas, vārdus, gramatiskās likumsakarības. 
Toņu eiritmijas pamatā ir mūzika, un kustībā tiek pārvērsti toņi, intervāli, minors, mažors 
utt., līdz mūzika kļūst par dziesmu, kuru “dzied” ķermenis.

Ieeja: 1 Eur

Madara Mūrniece, Smiltenes pilsētas Kultūras centra mākslinieciskā vadītāja

B�rniem velt�ts r�ts
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Izdevējs: Smiltenes novada dome, Dārza iela 3, Smiltene, LV-4729.
Reģ. nr. LV90009067337. Metiens 6000 eks. Iespiests: SIA “Valmieras tipogrāfija LAPA”.

Smiltenes novada domes oficiālā informācija: www.smiltene.lv

Smiltenes novada pas�kumi
Decembrī:

No 1. līdz 23. decembrim Variņu bibliotēkā izstāde “Adventes vainadziņi “ 
Autore – Linda Kauliņa. 
No 3. līdz 23. decembrim Variņu bibliotēkā rokdarbu izstāde “Adīti cimdi”, 
autore – Austra Kamša. No 10. decembra Ritas Strautiņas rokdarbu izstāde.
12. decembrī 16:00 Palsmanes Kultūras nama amatierteātra pirmizrāde 
“Pauks un Šmauks”, režisore Zinaida Bērza. ieeja skolēniem – 1,00 eiro; 
pieaugušajiem – 2,00 eiro. Darbosies teātra kafejnīca “Bērnības garša”.
12. decembrī plkst. 18.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centrā deju kolektīvu 
“Dadži” un “Dadzīšu” koncerts “Simtiņš nāca danča bērnu Ziemassvētku 
vakarā”. Vadītājas: Māra Leja un Dagmāra Leja. Ieeja bez maksas.
13. decembrī no plkst. 11:00 Smiltenes pilsētas Kultūras centrā Bērnu rīts. 
16. decembrī plkst.18.00 Variņu tautas namā. Atpūtas vakars Variņu pagasta 
vecākajai paaudzei. “Kad gadiem es pāri skatos...” Vakars paredzēts pie 
galdiņiem, līdzi ņemot “groziņu”. Par deju mūziku gādās kapela no Valkas 
“Vecie Turnavieši”. Lūgums iepriekš pieteikties, lai nokļūtu uz pasākumu, 
zvanīt Variņu t/n vadītājai Veltai pa tālruni 26495596.
17. decembrī plkst.17.00 SIA “Vidzemīte” zālē bērniem muzikāla izrāde 
“Ziemassvētki pie krustmātes MŪMŪ”. Ieeja 1 eiro.
19. decembrī 20:00 Palsmanes Kultūras namā Ziemassvētku balle (pie gal-
diņiem), ar grupu “Kreisais pagrieziens”. Ieejas maksa – 3,00 eiro.
20. decembrī plkst.11.00 Grundzāles kultūras namā Ziemassvētku pasākums 
pirmsskolas vecuma bērniem.
20. decembrī Smiltenes tehnikuma – skolas jaunajā zālē plkst. 11.00 tiek aicināti 
visi Smiltenes pagasta bērni, kuri vēl neapmeklē bērnudārzu palūkoties “Kādi 
brīnumi notiek Ziemassvētkos” un atrast Ziemassvētku vecīti!
20. decembrī plkst. 12.00 Variņu tautas namā Ziemassvētku pasākums pašiem 
mazākajiem pagasta bērniem.
20. decembrī plkst. 15.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centrā Senioru Ziemas-
svētki. Piedalās: Smiltenes Mūzikas skolas audzēkņi, senioru deju kolektīvs 
“Pīlādzītis” un Inga Ruka. Ieeja bez maksas.
21. decembrī plkst.14.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centrā Ziemassvētku 
eglīte Smiltenes pilsētas bērniem, kas neapmeklē pirmskolas izglītības iestādes. 
Pasākums – ar ielūgumiem.
21. decembrī No plkst. 17.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centrā Ziemas 
saulgriežu pasākums “Iesim, bērni, čigānos Ziemassvētku vakarā”.
23. decembrī plkst. 19.00 SIA “Vidzemīte” zālē pašdarbnieku koncerts “Reiz 
Ziemassvētkos”. Pasākumu vada un muzicē Ēriks Loks. Ieeja bezmaksas.
23. decembrī plkst. 19.00 Smiltenes Ev.lut. baznīcā kora “Lido” Ziemassvētku 
koncerts “Ar zvaigžņu mirdzumu dvēselē”.
26. decembrī plkst.13.00 Smiltenes Ev.lut. baznīcā Smiltenes koru Ziemas-
svētku koncerts.
31. decembrī plkst. 23.00 Jaunā gada sagaidīšana Smiltenes pilsētas centrā. 
Plkst.00.00 svētku salūts. Plkst. 00.30 Svētku balle. Ieeja: 5 Eur.

Janvārī Smiltenes pilsētas Kultūras centrā:
22. janvāris Barikāžu atceres dienai veltīts pasākums.
23. janvārī plkst.16.00 saksofonu kvarteta “N[ex]tmove” koncerts. 
30. janvārī folkloras kopas “Rudzupuķe” jubilejas pasākums.

18.decembrī plkst. 19.00 
pasākums “Ar smaidu 
pretī Ziemassvētkiem”. 

Launkalnes sākumskolas 
kolektīvs ar izrādi “Eglītes 

dziesma” un Smiltenes pagasta 
sieviešu vokālais ansamblis 

“Undīnes” ar skanīgu koncertu.


