
Smiltenes novada pašvald�bas informat�vais izdevums 12.02.2016. Nr. 2 (49)

Lab�kie Smiltenes novada 
10.-12.klašu skol�ni sa�em pašvald�bas stipendijas

19.janvārī Smiltenes pilsētas Kultūras centrā apliecinājumu 
par Smiltenes novada pašvaldības stipendijas piešķiršanu saņēma 
Smiltenes novada vispārizglītojošo skolu skolēni. Piecdesmit viens 
Smiltenes ģimnāzijas un Smiltenes Centra vidusskolas skolēns ik 
mēnesi saņems stipendiju, atbilstoši savam sekmēm un sabiedris-
kajai aktivitātei.

“Jūs esat pirmie, kuri saņems Smiltenes novada domes stipen-
diju, tāpēc šis mirklis ir vēsturisks. Vēlam jums būt zinātkāriem, 
mērķtiecīgiem un veiksmīgiem, jo atzīmes un panākumi ietekmēs 
jūsu tālāko dzīves ceļu, ļaujot īstenot savus sapņus,” godinot 
skolēnus, sacīja Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints 
Kukainis. 

Pašvaldības mērķis ir motivēt Smiltenes novada vispārizglīto-
jošo skolu izglītojamos sasniegt iespējami augstākos individuālos 
intelektuālos rezultātus, apgūstot izglītības programmas, stimulēt 
izglītojamo vēlmi apgūt augstvērtīgas zināšanas, atbildīgi, ieintere-
sēti un daudzveidīgi, uzcītīgi un patstāvīgi darboties padziļinātai 
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 atzīmi un skolas vērtējumu par izglītojamā sabiedrisko aktivitāti. Stipendijas 
apmērs atkarīgs no izglītojamā sasniegtajiem rezultātiem; jo tie augstāki, jo stipendija 
lielāka – sākot ar 15 eiro, ja sasniegumu vidējais vērtējums bijis 7 balles, līdz 40 eiro, 
ja sasniegumu vidējais vērtējums bijis 9,5 balles un vairāk. 

2015.gada 26.novembrī Smiltenes novada domes deputāti lēma par nolikuma 
Nr.12/15 “Stipendijas Smiltenes novada vispārizglītojošo skolu izglītojamajiem” ap-
stiprināšanu, paredzot, ka līdz 2015./2016. mācību gada beigām 51 skolēns ik mēnesi 
saņems stipendiju.

Līga Hofmane, Sabiedrisko attiecību speciāliste

Smukulis trešo reizi p�c k�rtas 
atz�ts par Smiltenes novada gada lab�ko sportistu 

Ar svinīgu apbalvošanas ceremoniju piektdienas vakarā tika godināti Smiltenes 
novada gada balvas sportā izcilnieki. Trešo gadu pēc kārtas par novada gada 
labāko sportistu tika atzīsts riteņbraucējs Gatis Smukulis, bet balvu par mūža 
ieguldījumu saņēma sporta aktīvists Pēteris Tiļčiks.

Smiltenes novada gada balva sportā tika rīkota piekto gadu pēc kārtas. Šajā reizē 
labākie un populārākie sportisti tika noskaidroti astoņās nominācijās, no kurām sešās 
norisinājās arī līdzjutēju balsojums. Pēc ilgāka pārtraukuma tika noteikta gada labākā 
jaunā sportiste, bet otro reizi pēc kārtas tika piešķirta balva par mūža ieguldījumu 
Smiltenes novada sportā. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, šoreiz balvu saņēmēji 
nebija zināmi līdz pat apbalvošanas ceremonijai.

Smiltenes novada sporta sabiedrība, 15. janvāra vakarā pulcējās Smiltenes kultūras 
centrā. Klātesošos ar lielisku kultūras programmu priecēja Latvijas populārā dziedātā 
Jenny May, kā arī vietējās mūzikas skolas pūtēji Pētera Vilka vadībā.

Trešo gadu pēc kārtas par Smiltenes novada gada labāko sportistu tika atzīts pro-
fesionālais šosejas riteņbraucējs Gatis Smukulis, kurš aizvadītajā sezonā izcīnīja Lat-
vijai vietu uz vasaras Olimpiskajām spēlēm, kas šajā vasarā norisināsies Riodeženeiro. 
Smukulis arī izcīnīja septīto vietu Eiropas spēlēs, kā arī kārtējo reizi kļuva par Latvijas 
čempionu individuālajā braucienā. Lai arī pats sportists jau atrodas treniņnometnē 
ārpus Latvijas, tomēr Gatis saviem novadniekiem pateicās video uzrunā. Šajā nominā-
cijā balvu pasniedza atraktīvā Smiltenes tautas teātra aktrise Dace Purvlīce.

Smilteniešu novadnieks, Latvijas Volejbola federācijas prezidents un Latvijas Sporta 
federāciju padomes viceprezidents Atis Sausnītis godināja labāko jauno sportistu. Šo 
godu otro gadu pēc kārtas izpelnījās vieglatlēts Matīss Velps, kurš 2015. gadā kļuva 
par Eiropas Olimpiskā festivāla vicečempionu un ieguva virkni godalgu Latvijas 
sacensībās. BMX braucēja Vineta Pētersone, kura izcīnīja Eiropas čempiones titulu un 
pasaules čempionāta ceturto vietu G16 grupā, kļuva par labāko jauno sportisti. Viņai 
balvu pasniedza ilggadējais Smiltenes novada domes priekšsēdētājs, šobrīd Saeimas 
deputāts Ainārs Mežulis.

Īpaši sirsnīgi tika sveikts balvas saņēmējs par mūža ieguldījumu. Smiltenes novada 
domes darbinieks, futbola dzīves organizators un daudzu citu sporta veidu lietpratējs 
Uldis Rudzītis dalījās sirsnīgos un emocionālos atmiņu stāstos, pasniedzot balvu 
Pēterim Tiļčikam. Draugu aprindās sauktais Peksis labākos sportiskos rezultātus sa-
sniedzis ugunsdzēsības sportā. Viņš piedalījies pie orientēšanās sporta izveidošanas un 
futbola atdzimšanas Smiltenē. Smiltenieši Pēteri arī atceras ar viņa rīkotajiem tūrisma 
pārgājieniem un tālākām sporta tūrisma ekspedīcijām ārpus mūsu valsts robežām.

Par Smiltenes novada gada populārāko komandu tika atzīta Grundzāles pamatskolas 
meiteņu orientēšanās vienība, kuras sastāvā startēja Elīna Skopāne, Zanda Stabiņa un 
Agnija Caune, bet viņu treneris bija Māris Stabiņš. Balvu šajā nominācijā pasniedza 
Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis. Aizvadītā gada populārākais 
sporta notikums mūsu novadā bija orientēšanās sacensības “Mazā balva”. Šo sacensību 
rīkotāju Aldi Lapiņu sveica veterānu sporta aktīviste Mārīte Saldūksne.

Portāla “Ziemeļlatvija” galvenā redaktore Sarmīte Ozola pasniedza specbalvu 
Smiltenes novada gada sporta veterānam. Šo titulu izpelnījās vieglatlēts Viktors Vējiņš. 
Tikmēr par populārāko amatieru sportisti kļuva riteņbraucēja, vieglatlēte un orientieriste 
Iveta Kazaine. Viņu sirsnīgi godināja ilggadējā medicīnas jomas darbiniece un bijušā 
Latvijas izlases vieglatlēta Gata Spundes mamma Biruta Spunde.

SPORTS Smiltenē vadītājs Toms Markss: “Vēlos pateikt lielu paldies visiem 
balsotājiem, Smiltenes novada domei, Smiltenes novada sporta pārvaldei, Smiltenes 
kultūras centram, STV studijai, laikrakstam un portālam “Ziemeļlatvija”, kā arī visiem 
citiem, kas piecu gadu laikā ir pielikuši savu roku Smiltenes novada gada balvas sportā 
sekmīgai norisei. Novēlu mūsu novada sportistiem un komandām gūt savus lielākos 
panākumus 2016. gada sezonā!”

Toms Markss, 
“SPORTS Smiltenē” vadītājs
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Smiltenes novada Domes l�mumi
2016.gada 19.janvārī notika ārkārtas Smiltenes novada domes sēde, kurā tika pie-

ņemts lēmums par domes priekšsēdētāja komandējumu uz Ukrainu laikā no 24.-31.
janvārim.

2016.gada 27.janvārī notika kārtējā Smiltenes novada domes sēde, kurā tika iz-
skatīti 80 jautājumu un pieņemts 79 lēmums, tai skaitā:

1. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 1/16 “Par dzīvokļa pabalstu bārenim un 
bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības” projektu.

2. Atcelt Smiltenes novada domes 2015. gada 26. novembra lēmuma (sēdes pro-
tokols Nr. 16, 1.§.) “Par saistošo noteikumu Nr. 19/15 “Noteikumi par Smiltenes 
novada pašvaldības zemes nomu”” projekta apstiprināšanu.

3. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 2/16 “Noteikumi par neapbūvētas pašval-
dības zemes nomas maksas noteikšanu” projektu.

4. Apstiprināt noteikumus Nr. 1/16 “Noteikumi par Smiltenes novada pašvaldības 
zemes iznomāšanas kārtību ” projektu.

5. Apstiprināt grozījumus Smiltenes novada domes 2011.gada 27.janvāra Smiltenes 
pašvaldības iestādes “Smiltenes novada bibliotēka” nolikumā. 

6. Grozīt Smiltenes novada domes 2009.gada 26.novembra noteikumus “Kases 
operāciju uzskaites noteikumi”, grozot minēto noteikumu 1.4.punktu.

7. Par SIA “Smiltenes NKUP“ vidēja termiņa darbības stratēģiju 2016.-2018. 
gadam.

8. Par SIA “Līvena aptieka” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2016.-2018. gadam.
9. Par SIA “Sarkanā krusta Smiltenes slimnīca“ vidēja termiņa darbības stratēģiju 

2016.-2018. gadam.
10. Par pašvaldības sniegtā galvojuma termiņa pagarināšanu SIA “Smiltenes 

NKUP”.
11. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Valsts ieņēmumu dienestu par informācijas 

sniegšanu tiešsaistes režīmā, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras 
E-pakalpojumu infrastruktūru.

12. Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma noslēgšanu ar Apes novada domi  
par būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanās Apes novada teritorijā.

13. Atbalstīt Smiltenes novada domes sociālā dienesta iestāšanos biedrībā 
“Latvijas pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība”.

14. Apstiprināt aktualizēto Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.
gadam Rīcības plānu un Investīciju plānu.

15. Atbalstīt peldošā strūklakas Tepera ezerā izveidošanu par kopējo summu 
39473,69 EUR (trīsdesmit deviņi tūkstoši četri simti septiņdesmit trīs eiro un 69 
centi), nosakot sekojošu finansēšanas kārtību.

• Nodibinājuma “Rietumu Bankas labdarības fonds” līdzfinansējums 15000,00 EUR 
(piecpadsmit tūkstoši eiro un 00 centi) apmērā, ar nosacījumu, ka Fonda līdz-
finansējums nepārsniedz 38% no kopējām īstenošanas izmaksām.

• Smiltenes novada domes līdzfinansējums 24476,69 EUR (divdesmit četri tūkstoši 
četri simti septiņdesmit seši eiro un 69 centi) apmērā.
16. Par mērķdotāciju sadali pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu peda-

goģisko darbinieku darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām Smiltenes novadā.

17. Par mērķdotāciju sadali pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu 
vecuma izglītošanā nodarbināto pedagoģisko darbinieku darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Smiltenes novadā.

18. Par mērķdotācijas sadali pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, 
internātskolām, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas 
centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības 
traucējumiem.

19. Par mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmām un sporta skolu peda-
gogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

20. Par Smiltenes novada izglītības iestāžu vadītāju un viņu vietnieku amatalgām.
21. Par mēneša amatalgu noteikšanu pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas 

grupās pie skolām ar 2016. gada 1. janvāri.
22. Par Smiltenes ģimnāzijas maksas pakalpojumu apstiprināšanu.
23. Par grozījumiem Smiltenes novada domes 2015.gada 30.decembra lēmumā 

“Par izmaiņām Smiltenes novada Pašvaldības policijas amatu sarakstā”.
24. Par komunālo pakalpojumu parādu norakstīšanu.
25. Atļaut atsavināt Smiltenes novada domes īpašumā un uzskaitē esošo kustamo 

mantu – vieglo automašīnu Volvo S80, 2001.izlaiduma gads, valsts reģistrācijas numura 
zīme FD 9224, atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

26. Atļaut atsavināt Smiltenes novada domes īpašumā un uzskaitē esošo kustamo 
mantu – vieglo automašīnu SKODA FABIA, 2006.izlaiduma gads, valsts reģistrācijas 
numura zīme FT 7134, atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 

27. Par īres līguma pārslēgšanu.
28. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma objekta 

“Veclazdiņi”, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā (kadastra numurs 9458 008 0306), 
kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9458 008 0305 0.4430 ha 
platībā un pagraba ar kadastra apzīmējumu 9458 008 0160 003 2016.gada 12.janvāra 
izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem īpašuma objektu par 850,00 euro (astoņi trīs simti 
piecdesmit euro un 00 centi) nosolīja D.L.–V.

29. Slēgt pirkuma līgumu ar A.G. par Smiltenes novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma – zemes starpgabala Atmodas iela 4D, Smiltenē, kadastra numurs 9415 
004 0007, kas sastāv no zemes starpgabala ar kopējo platību 395 m2 pirkšanu par 
nekustamā īpašuma nosacīto cenu 1350,00 euro (viens tūkstotis trīs simti piecdesmit 
euro un 00 centi).

30. Atzīt par nenotikušu 2015.gada 28.oktobra (lēmums Nr.15, 14.§.2.) apstiprināto 
pašvaldības nekustamā īpašuma “Lazdiņu pils”, Variņu pagastā, Smiltenes novadā, 
trešo izsoli, jo izsolei nebija pieteicies neviens dalībnieks.

31. Par nekustamā īpašuma “Stūrīši” Brantu pagastā, Smiltenes novadā atsavinā-
šanu.

32. Uzsākt nekustamā īpašuma “Bilskas veikals”, Bilskas pagastā, Smiltenes no-
vadā, kadastra numurs 9444 004 0316, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 9444 004 0316, atsavināšanas procedūru.

33. Piekrist dzīvokļa īpašuma “Viļņi” – 3, Blomes pagastā, Smiltenes novadā, 
kadastra numurs 9446 900 0056, kas sastāv no dzīvokļa un kopīpašuma 564/1622 
domājamās daļas no būvēm ar kadastra apzīmējumu 9494460060253001, 
94460060253002, 94460060253003 un kopīpašuma 564/1622 domājamās daļas no 
zemes, atsavināšanai.

34. Par nekustamā īpašuma “Jaunpriedaines” – 4, Silvā, Launkalnes pagastā, 
Smiltenes novadā atsavināšanu. 

35. Par nekustamā īpašuma “Ūdrupīte” Variņu pagastā, Smiltenes novadā atsavi-
nāšanu.

36. Atstāt spēkā Smiltenes novada domes 2015.gada 26.novembra lēmumu Nr.16, 
19.§.3.9. “Par nekustamo īpašumu “Bez adreses” un “Bērzzemnieki”, Bilskas pagastā 
nomu”.

37. Pārtraukt zemes nomas tiesības Dz.J. par zemes vienību Ezera iela 6, Smiltenē, 
kadastra apzīmējums 9415 010 0301 603 m2 platībā.

38. Pārtraukt zemes nomas tiesības A.B. par zemes vienības “Pašvaldības zemes 
gabals Nr.4”, Launkalnes pagastā, daļu, kadastra apzīmējums 9470 010 0099 0.0188 
ha platībā.

39. Pārtraukt zemes nomas tiesības A.G. par zemes vienību Vidzemes iela 16, 
Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415 008 1414 525 m2 platībā.

40. Pārtraukt zemes nomas tiesības P.B.m par zemes vienību Daugavas iela 39, 
Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415 008 1603 590 m2 platībā.

41. Iznomāt I.B. nekustamo īpašumu Līvu iela 18, Smiltenē, kadastra numurs 
9415 006 0409, 2150 m2 platībā.

42. Iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Vidzemīte” zemes vienības 
“Jaunmurri”, Brantu pagastā, kadastra apzīmējums 9448 002 0241, 5.76 ha un 9448 
002 0240 1.63 ha platībā. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – lauksaimnieciskai 
izmantošanai.

43. Iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Palsmane” zemes vienības 
“Veckļavaisi”, Palsmanes pagastā, kadastra apzīmējums 9474 006 0041, daļu 4.3 ha 
platībā. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – lauksaimnieciskai izmantošanai.

44. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Blomes pagasta zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 9446 003 0218 0.0271 ha platībā – zeme dzelzceļa infra-
struktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods  1101).

45. Atļaut no Grundzāles pagasta nekustamā īpašuma Smilšu iela 30, kadastra 
numurs 9458 008 0128, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9458 007 
0062 6.8 ha platībā un mainīt nosaukumu no Smilšu iela 30 uz “Kalnbirznieki 1”, 
Grundzāles pagasts, Smiltenes novads, jo paredzēts pievienot esošajam īpašumam 
“Kalnbirznieki 1”.

46. Atļaut no Bilskas pagasta nekustamā īpašuma “Lauki”, kadastra numurs 9444 
004 0373, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9444 006 0069 8.2 ha platībā 
un mainīt nosaukumu no “Lauki” uz “Jaunlauki”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads.

47. Atļaut no Grundzāles pagasta nekustamā īpašuma “Lejaskades”, kadastra nu-
murs 9458 008 0008, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9458 008 0009 
3.4 ha platībā un mainīt nosaukumu no “Lejaskades” uz “Auras”, Grundzāles pagasts, 
Smiltenes novads, jo paredzēts pievienot esošajam īpašumam “Auras”.

48. Sadalīt nekustamā īpašuma “Veckļavaisi” zemes vienību ar kadastra apzīmē-
jumu 9474 006 0041 4 (četrās) zemes vienībās.

49. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar 
kadastra apzīmējumu 9415 007 0502 012, piešķirt nosaukumu Valmieras iela 11B 
k-12, Smiltene, Smiltenes novads. 

50. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Silenieki”, Brantu pagasts, Smiltenes 
novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 9448 004 0008.

51. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Kaktiņi”, Blomes pagasts, Smiltenes 
novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 9446 006 0009.

52. Pieņemti 23 lēmumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršau.
53. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu par kopējo summu EUR 275,14 

(divi simti septiņdesmit pieci eiro 14 centi), t.sk. pamatparāds EUR 214,82 un izslēgt 
no debitoru saraksta 

54. Atzīt nekustamā īpašuma Dakteru iela 2, Smiltenē, Smiltenes novadā, nomas 
maksas parāda piedziņu no sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Mārtiņš VR”, 
reģistrācijas Nr.44102013411, par neiespējamu un Smiltenes novada domei norakstīt 
zemes nomas maksas 18876.85 euro (astoņpadsmit tūkstoši astoņi simti septiņdesmit 
seši euro un 85 centi) apmērā.

55. piedzīt no J.E. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 1095,51 (viens tūkstotis 
deviņdesmit pieci euro 51 cents) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka 
naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

56. Piedalīties un dibināt nodibinājumu “Smiltenes evaņģēliski luteriskās baznīcas 
atbalsta fonds”.

57. Pilnvarot Smiltenes novada domes priekšsēdētāju izdot Smiltenes vidusskolas 
direktora amata pretendentu atlases konkursa nolikumu, kurā ietvert pretendentu 
vērtēšanas metodiku, un izveidot pretendentu atlases komisiju.

Sagatavoja 
Kancelejas nodaļas vadītāja Dina Kaupe
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Smiltenes NKUP aktualit�tes
Pašvald�b�

APTAUJAS ANKETA SMILTENES NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM 
Cienījamais SMILTENES novada iedzīvotāj!
Smiltenes novada dome aicina iedzīvotājus no 2016.gada 8.līdz 29.februārim piedalīties aptaujā, kuras mērķis ir 
noskaidrot iedzīvotāju viedokli par pašvaldības darbu un sekmēt iedzīvotāju līdzdalību Smiltenes novada attīstības 
programmas 2012.-2018.gadam īstenošanā.
Aptauja ir anonīma, un iegūtie rezultāti tiks izmantoti un publicēti apkopotā veidā. Ar tiem varēs iepazīties 
izdevumā „Smiltenes Novada Domes Vēstis”, kā arī interneta portālā www.smiltene.lv sadaļā „Attīstības 
plānošana”. 

Dati par respondentu
Jūsu dzimums: Jūsu izglītība: (Iespējama tikai 1 atbilde) Jūsu dzīvesvieta atrodas: (Iespējama tikai 

1 atbilde)
 Sieviete Augstākā  Pamata Smiltenes pilsētā   
 Vīrietis Mācos skolā  Vidējā Bilskas pagastā 

Studēju Vidējā speciālā Blomes pagastā
Jūsu vecums: Jūsu nodarbošanās: (Iespējama tikai 1 atbilde) Brantu pagastā

 līdz 17 (ieskaitot) Skolēns   Pensionārs   Grundzāles pagastā 
 18 – 25   Students  Privāta uzņēmuma darbinieks Launkalnes pagastā 
 26 – 35   Uzņēmējs Valsts, pašv. iestādes darbinieks Palsmanes pagastā 

36 – 45 Mājsaimniece Pašnodarbināta persona Variņu pagastā
 46 – 55  Bezdarbnieks Cits variants  Smiltenes pagastā 
 56 – 65   (lūdzu, norādiet)                                .  Citur (lūdzu, miniet)                                       .    
 66 un vairāk   

1.Vai Jūs esat apmierināts(-a) ar dzīves kvalitāti Smiltenes novadā? (Atzīmējiet ar „X”)

Pilnīgi apmierināts Drīzāk neapmierināts Nav viedokļa
Drīzāk apmierināts Pilnīgi neapmierināts

2. Lūdzu, novērtējiet, kāda ir šo pakalpojumu un jomu KVALITĀTE un PIEEJAMĪBA Jūsu 
pilsētā/pagastā? (Atzīmējiet ar „X”)

TEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA UN 
PAKALPOJUMI

Pilnīgi 
apmierina 

Drīzāk 
apmierina 

Drīzāk 
neapmierina 

Pilnīgi 
neapmierina 

Nav 
viedokļa 

Attīstības plānu vai būvniecības ieceru sabiedriskās 
apspriešanas organizēšana  
Gājējiem un velobraucējiem domātu ielu infrastruktūra 
Ielu/ceļu infrastruktūra pilsētā 
Ielu/ceļu infrastruktūra pagastos
Ielu apgaismojums
Tūrisma infrastruktūra
Atkritumu apsaimniekošana (t.sk. eko punkti, eko laukums)
Publisko teritoriju labiekārtojums (parki, apstādījumi, dabas 
aizsargājamās teritorijas un to infrastruktūra)
Publisko ūdeņu izmantošana
Centrālā siltumapgāde 
Kanalizācija un ūdensapgāde 
Kapsētu saimniecība 
Namu apsaimniekošanas pakalpojumi (SIA „Smiltenes NKUP”)

IEDZĪVOTĀJU DZĪVES VIDE
Pilnīgi 

apmierina 
Drīzāk 

apmierina 
Drīzāk 

neapmierina 
Pilnīgi 

neapmierina 
Nav 

viedokļa 
Pirmsskolas izglītība 
Pamatizglītība un vidējā izglītība
Profesionālā izglītība
Profesionālās ievirzes izglītība (Mūzikas, Mākslas un Sporta 
skola)
Interešu izglītība (pulciņi, deju kolektīvi u.c)
Mūžizglītība (Pieaugušo tālākizglītība)
Sociālā palīdzība (pabalsti, dzīvokļa jaut. risināšana, u.c )
Nekustamo īpašumu jautājumu risināšana
Būvvaldes sniegtie pakalpojumi  
Veselības aprūpe (Sociālā aprūpe, poliklīnika, feldšeru punkti)
Bērnu tiesību aizsardzība

Sākot ar šo gadu esam uzsākuši sadarbību ar AS 
“Kredītinformācijas birojs” un turpmāk saistību neiz-
pildes gadījumā ziņas par parādu tiks nodotas AS 
“Kredītinformācijas birojs” informācijas apstrādei, lai, 
saskaņā ar Kredītinformācijas biroja likumu, nodotu 
informāciju trešajām personām Jūsu kredītspējas vērtē-
šanai vai to kredītrisku pārvaldībai.

Informācija par AS Kredītinformācijas birojs ir 
atrodama šeit: www.kib.lv

Informācija par Jūsu kredītvesturi (2 atskaites gadā 
bez maksas) pieejama šeit: www.manakreditvesture.lv

1.februārī noslēdzās SIA Smiltenes NKUP iepirkums
projektam “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu papla-
šināšana Smiltenē. 3.kārta, projektēšana un autoruzrau-
dzība.”Projekta kopējās izmaksas 62774.80 eiro ar PVN. 
Pieteikumu iesniedza tikai viens pretendents, šobrīd 
iepirkums ir izskatīšanas stadijā. Šī projekta mērķis ir, lai 
Smiltenes ūdenssaimniecības pakalpojumu jomā pilnībā 

tiktu izpildītas ES un LR normatīvu prasības: esošās 
ūdensapgādes sistēmas paplašināšanu un atjaunošanu, lai 
nodrošinātu pilsētas iedzīvotāju ūdensapgādi atbilstoši 
ES direktīvu 98/83/EC “Dzeramā ūdens kvalitātes 
direktīva” prasībām, kā arī esošās kanalizācijas sistēmas 
paplašināšanu un atjaunošanu, lai nodrošinātu pilsētas 
notekūdens savākšanu, attīrīšanu un novadīšanu atbilstoši 
ES direktīvu 91/271/EEC “Pilsētu notekūdeņu attīrīšanas 
direktīva” prasībām. Tāpat ļoti svarīga ir neuzskaitītā 
ūdens daudzuma kontrole, sakārtojot ūdensapgādes tīklus 
un izmantojot ūdens patēriņa uzskaiti pie patērētājiem 
ar ūdens skaitītāju palīdzību. “Ūdensapgādes un kanali-
zācijas tīklu paplašināšana Smiltenē. 3.kārta skars Drandu,
Līvu, Ceriņu, Raiņa, Cēsu – Līkā ielas, kā arī Stadionu, 
Līgo ielu un Ābeļu, Lazdu, Kalēju, Augsto, Priežu, Zaķu, 
Cērtenes, Krasta, Mazo Jauno un Valmieras ielas. 

VARAM nodrošina nacionālo programmu projektu 
izstrādi prioritāro pasākumu līdzfinansēšanai no ES 

fondiem. Šī tehniskā projekta izmaksas plānots līdz-
finansēt no KF fonda projekta “Ūdensapgādes un 
kanalizācijas tiklu paplašināšana Smiltenē”. VARAM 
nodrošina 85% no kanalizācijas izmaksām, starpību par 
kanalizāciju maksās Smiltenes NKUP, bet ūdensapgādi 
finansēs Smiltenes Novada Dome.

Informējam, ka Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa 
Nr.96 zvērināts tiesu izpildītājs Māris Vanags rīko 
B.Jirgensonei piederošā dzīvokļa Nr.47 (2 istabu 
dzīvoklis, platība 46.50 m2) Dakteru ielā 24, Smiltenē  
otro izsoli, izsoles sākumcena: 8250,00 EUR. Izsole 
notiek elektroniski, izsoles sākuma datums, laiks: 2016.
gada 15.janvāris pulksten 10:00, izsoles noslēguma 
datums, laiks 2015.gada 15.februāris pulksten 10:00. Par 
izsoles kārtību un pieteikšanos interesēties pie zvērināta 
tiesu izpildītāja Māra Vanaga tālrunis 27631776, epasts: 
maris.vanags@lzti.lv”

SIA Smiltenes NKUP

PĀRKĀPUMA VEIDS KOPĀ

VISA REĢISTRĒTĀ 
INFORMĀCIJA 108

Personas alkohola 
reibuma stāvoklī 
sabiedriskā vietā 

10

Nepilngadīgo 
pārkāpumi 6

Ģimenes konflikti 5

Aizdomīgas personas 2
Klaiņojoši, pamesti 
dzīvnieki 11

Naktsmiera traucēšana, 
trokšņošana 1

Dabisko vajadzību 
nokārtošana publiskās 
vietās

2

Zādzības 2

Huligāniski konflikti 6
Ceļu satiksmes 
pārkāpumi 3

Palīdzība NMP 
dienestam 4

Pazudušas personas 3
Makšķerēšanas un 
zvejas pārkāpumi 1

Sab.kārtības 
nodrošināšana 
pasākumos

4

Personas nogādātas 
dzīvesvietā 8

Personas nogādātas 
atskurbšanai ĪAI 5

Sniegta palīdzība valsts/
pašvaldības iestādēm 9

Smēķēšanas 
ierobežojumu 
neievērošana

2

Gulēšana publiskās 
vietās 6

Citi notikumi, 
pārkāpumi 11

Alkohola lietošana 
sabiedriskās vietās 1

Reidi makšķerēšanas 
vietās: 3

*reidos izņemti 
nelikumīgi zvejas rīki 3

Informāciju sagatavoja: SNPP 
priekšnieks N.Liepa

SNPP sa�emt� 
un re�istr�t� 
inform�cija 

2016.gada janv�r�
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Smiltenes novada Domes l�mumi
2016.gada 19.janvārī notika ārkārtas Smiltenes novada domes sēde, kurā tika pie-

ņemts lēmums par domes priekšsēdētāja komandējumu uz Ukrainu laikā no 24.-31.
janvārim.

2016.gada 27.janvārī notika kārtējā Smiltenes novada domes sēde, kurā tika iz-
skatīti 80 jautājumu un pieņemts 79 lēmums, tai skaitā:

1. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 1/16 “Par dzīvokļa pabalstu bārenim un 
bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības” projektu.

2. Atcelt Smiltenes novada domes 2015. gada 26. novembra lēmuma (sēdes pro-
tokols Nr. 16, 1.§.) “Par saistošo noteikumu Nr. 19/15 “Noteikumi par Smiltenes 
novada pašvaldības zemes nomu”” projekta apstiprināšanu.

3. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 2/16 “Noteikumi par neapbūvētas pašval-
dības zemes nomas maksas noteikšanu” projektu.

4. Apstiprināt noteikumus Nr. 1/16 “Noteikumi par Smiltenes novada pašvaldības 
zemes iznomāšanas kārtību ” projektu.

5. Apstiprināt grozījumus Smiltenes novada domes 2011.gada 27.janvāra Smiltenes 
pašvaldības iestādes “Smiltenes novada bibliotēka” nolikumā. 

6. Grozīt Smiltenes novada domes 2009.gada 26.novembra noteikumus “Kases 
operāciju uzskaites noteikumi”, grozot minēto noteikumu 1.4.punktu.

7. Par SIA “Smiltenes NKUP“ vidēja termiņa darbības stratēģiju 2016.-2018. 
gadam.

8. Par SIA “Līvena aptieka” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2016.-2018. gadam.
9. Par SIA “Sarkanā krusta Smiltenes slimnīca“ vidēja termiņa darbības stratēģiju 

2016.-2018. gadam.
10. Par pašvaldības sniegtā galvojuma termiņa pagarināšanu SIA “Smiltenes 

NKUP”.
11. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Valsts ieņēmumu dienestu par informācijas 

sniegšanu tiešsaistes režīmā, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras 
E-pakalpojumu infrastruktūru.

12. Par pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma noslēgšanu ar Apes novada domi  
par būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšanās Apes novada teritorijā.

13. Atbalstīt Smiltenes novada domes sociālā dienesta iestāšanos biedrībā 
“Latvijas pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība”.

14. Apstiprināt aktualizēto Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.
gadam Rīcības plānu un Investīciju plānu.

15. Atbalstīt peldošā strūklakas Tepera ezerā izveidošanu par kopējo summu 
39473,69 EUR (trīsdesmit deviņi tūkstoši četri simti septiņdesmit trīs eiro un 69 
centi), nosakot sekojošu finansēšanas kārtību.

• Nodibinājuma “Rietumu Bankas labdarības fonds” līdzfinansējums 15000,00 EUR 
(piecpadsmit tūkstoši eiro un 00 centi) apmērā, ar nosacījumu, ka Fonda līdz-
finansējums nepārsniedz 38% no kopējām īstenošanas izmaksām.

• Smiltenes novada domes līdzfinansējums 24476,69 EUR (divdesmit četri tūkstoši 
četri simti septiņdesmit seši eiro un 69 centi) apmērā.
16. Par mērķdotāciju sadali pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu peda-

goģisko darbinieku darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām Smiltenes novadā.

17. Par mērķdotāciju sadali pašvaldības izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu 
vecuma izglītošanā nodarbināto pedagoģisko darbinieku darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Smiltenes novadā.

18. Par mērķdotācijas sadali pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, 
internātskolām, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas 
centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības 
traucējumiem.

19. Par mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmām un sporta skolu peda-
gogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

20. Par Smiltenes novada izglītības iestāžu vadītāju un viņu vietnieku amatalgām.
21. Par mēneša amatalgu noteikšanu pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas 

grupās pie skolām ar 2016. gada 1. janvāri.
22. Par Smiltenes ģimnāzijas maksas pakalpojumu apstiprināšanu.
23. Par grozījumiem Smiltenes novada domes 2015.gada 30.decembra lēmumā 

“Par izmaiņām Smiltenes novada Pašvaldības policijas amatu sarakstā”.
24. Par komunālo pakalpojumu parādu norakstīšanu.
25. Atļaut atsavināt Smiltenes novada domes īpašumā un uzskaitē esošo kustamo 

mantu – vieglo automašīnu Volvo S80, 2001.izlaiduma gads, valsts reģistrācijas numura 
zīme FD 9224, atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

26. Atļaut atsavināt Smiltenes novada domes īpašumā un uzskaitē esošo kustamo 
mantu – vieglo automašīnu SKODA FABIA, 2006.izlaiduma gads, valsts reģistrācijas 
numura zīme FT 7134, atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 

27. Par īres līguma pārslēgšanu.
28. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma objekta 

“Veclazdiņi”, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā (kadastra numurs 9458 008 0306), 
kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9458 008 0305 0.4430 ha 
platībā un pagraba ar kadastra apzīmējumu 9458 008 0160 003 2016.gada 12.janvāra 
izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem īpašuma objektu par 850,00 euro (astoņi trīs simti 
piecdesmit euro un 00 centi) nosolīja D.L.–V.

29. Slēgt pirkuma līgumu ar A.G. par Smiltenes novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma – zemes starpgabala Atmodas iela 4D, Smiltenē, kadastra numurs 9415 
004 0007, kas sastāv no zemes starpgabala ar kopējo platību 395 m2 pirkšanu par 
nekustamā īpašuma nosacīto cenu 1350,00 euro (viens tūkstotis trīs simti piecdesmit 
euro un 00 centi).

30. Atzīt par nenotikušu 2015.gada 28.oktobra (lēmums Nr.15, 14.§.2.) apstiprināto 
pašvaldības nekustamā īpašuma “Lazdiņu pils”, Variņu pagastā, Smiltenes novadā, 
trešo izsoli, jo izsolei nebija pieteicies neviens dalībnieks.

31. Par nekustamā īpašuma “Stūrīši” Brantu pagastā, Smiltenes novadā atsavinā-
šanu.

32. Uzsākt nekustamā īpašuma “Bilskas veikals”, Bilskas pagastā, Smiltenes no-
vadā, kadastra numurs 9444 004 0316, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 9444 004 0316, atsavināšanas procedūru.

33. Piekrist dzīvokļa īpašuma “Viļņi” – 3, Blomes pagastā, Smiltenes novadā, 
kadastra numurs 9446 900 0056, kas sastāv no dzīvokļa un kopīpašuma 564/1622 
domājamās daļas no būvēm ar kadastra apzīmējumu 9494460060253001, 
94460060253002, 94460060253003 un kopīpašuma 564/1622 domājamās daļas no 
zemes, atsavināšanai.

34. Par nekustamā īpašuma “Jaunpriedaines” – 4, Silvā, Launkalnes pagastā, 
Smiltenes novadā atsavināšanu. 

35. Par nekustamā īpašuma “Ūdrupīte” Variņu pagastā, Smiltenes novadā atsavi-
nāšanu.

36. Atstāt spēkā Smiltenes novada domes 2015.gada 26.novembra lēmumu Nr.16, 
19.§.3.9. “Par nekustamo īpašumu “Bez adreses” un “Bērzzemnieki”, Bilskas pagastā 
nomu”.

37. Pārtraukt zemes nomas tiesības Dz.J. par zemes vienību Ezera iela 6, Smiltenē, 
kadastra apzīmējums 9415 010 0301 603 m2 platībā.

38. Pārtraukt zemes nomas tiesības A.B. par zemes vienības “Pašvaldības zemes 
gabals Nr.4”, Launkalnes pagastā, daļu, kadastra apzīmējums 9470 010 0099 0.0188 
ha platībā.

39. Pārtraukt zemes nomas tiesības A.G. par zemes vienību Vidzemes iela 16, 
Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415 008 1414 525 m2 platībā.

40. Pārtraukt zemes nomas tiesības P.B.m par zemes vienību Daugavas iela 39, 
Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415 008 1603 590 m2 platībā.

41. Iznomāt I.B. nekustamo īpašumu Līvu iela 18, Smiltenē, kadastra numurs 
9415 006 0409, 2150 m2 platībā.

42. Iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Vidzemīte” zemes vienības 
“Jaunmurri”, Brantu pagastā, kadastra apzīmējums 9448 002 0241, 5.76 ha un 9448 
002 0240 1.63 ha platībā. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – lauksaimnieciskai 
izmantošanai.

43. Iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Palsmane” zemes vienības 
“Veckļavaisi”, Palsmanes pagastā, kadastra apzīmējums 9474 006 0041, daļu 4.3 ha 
platībā. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – lauksaimnieciskai izmantošanai.

44. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Blomes pagasta zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 9446 003 0218 0.0271 ha platībā – zeme dzelzceļa infra-
struktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods  1101).

45. Atļaut no Grundzāles pagasta nekustamā īpašuma Smilšu iela 30, kadastra 
numurs 9458 008 0128, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9458 007 
0062 6.8 ha platībā un mainīt nosaukumu no Smilšu iela 30 uz “Kalnbirznieki 1”, 
Grundzāles pagasts, Smiltenes novads, jo paredzēts pievienot esošajam īpašumam 
“Kalnbirznieki 1”.

46. Atļaut no Bilskas pagasta nekustamā īpašuma “Lauki”, kadastra numurs 9444 
004 0373, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9444 006 0069 8.2 ha platībā 
un mainīt nosaukumu no “Lauki” uz “Jaunlauki”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads.

47. Atļaut no Grundzāles pagasta nekustamā īpašuma “Lejaskades”, kadastra nu-
murs 9458 008 0008, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9458 008 0009 
3.4 ha platībā un mainīt nosaukumu no “Lejaskades” uz “Auras”, Grundzāles pagasts, 
Smiltenes novads, jo paredzēts pievienot esošajam īpašumam “Auras”.

48. Sadalīt nekustamā īpašuma “Veckļavaisi” zemes vienību ar kadastra apzīmē-
jumu 9474 006 0041 4 (četrās) zemes vienībās.

49. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar 
kadastra apzīmējumu 9415 007 0502 012, piešķirt nosaukumu Valmieras iela 11B 
k-12, Smiltene, Smiltenes novads. 

50. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Silenieki”, Brantu pagasts, Smiltenes 
novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 9448 004 0008.

51. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Kaktiņi”, Blomes pagasts, Smiltenes 
novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 9446 006 0009.

52. Pieņemti 23 lēmumi par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršau.
53. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu par kopējo summu EUR 275,14 

(divi simti septiņdesmit pieci eiro 14 centi), t.sk. pamatparāds EUR 214,82 un izslēgt 
no debitoru saraksta 

54. Atzīt nekustamā īpašuma Dakteru iela 2, Smiltenē, Smiltenes novadā, nomas 
maksas parāda piedziņu no sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Mārtiņš VR”, 
reģistrācijas Nr.44102013411, par neiespējamu un Smiltenes novada domei norakstīt 
zemes nomas maksas 18876.85 euro (astoņpadsmit tūkstoši astoņi simti septiņdesmit 
seši euro un 85 centi) apmērā.

55. piedzīt no J.E. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 1095,51 (viens tūkstotis 
deviņdesmit pieci euro 51 cents) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka 
naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

56. Piedalīties un dibināt nodibinājumu “Smiltenes evaņģēliski luteriskās baznīcas 
atbalsta fonds”.

57. Pilnvarot Smiltenes novada domes priekšsēdētāju izdot Smiltenes vidusskolas 
direktora amata pretendentu atlases konkursa nolikumu, kurā ietvert pretendentu 
vērtēšanas metodiku, un izveidot pretendentu atlases komisiju.

Sagatavoja 
Kancelejas nodaļas vadītāja Dina Kaupe

32016. gada 12. febru�ris

Smiltenes NKUP aktualit�tes
Pašvald�b�

APTAUJAS ANKETA SMILTENES NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM 
Cienījamais SMILTENES novada iedzīvotāj!
Smiltenes novada dome aicina iedzīvotājus no 2016.gada 8.līdz 29.februārim piedalīties aptaujā, kuras mērķis ir 
noskaidrot iedzīvotāju viedokli par pašvaldības darbu un sekmēt iedzīvotāju līdzdalību Smiltenes novada attīstības 
programmas 2012.-2018.gadam īstenošanā.
Aptauja ir anonīma, un iegūtie rezultāti tiks izmantoti un publicēti apkopotā veidā. Ar tiem varēs iepazīties 
izdevumā „Smiltenes Novada Domes Vēstis”, kā arī interneta portālā www.smiltene.lv sadaļā „Attīstības 
plānošana”. 

Dati par respondentu
Jūsu dzimums: Jūsu izglītība: (Iespējama tikai 1 atbilde) Jūsu dzīvesvieta atrodas: (Iespējama tikai 

1 atbilde)
 Sieviete Augstākā  Pamata Smiltenes pilsētā   
 Vīrietis Mācos skolā  Vidējā Bilskas pagastā 

Studēju Vidējā speciālā Blomes pagastā
Jūsu vecums: Jūsu nodarbošanās: (Iespējama tikai 1 atbilde) Brantu pagastā

 līdz 17 (ieskaitot) Skolēns   Pensionārs   Grundzāles pagastā 
 18 – 25   Students  Privāta uzņēmuma darbinieks Launkalnes pagastā 
 26 – 35   Uzņēmējs Valsts, pašv. iestādes darbinieks Palsmanes pagastā 

36 – 45 Mājsaimniece Pašnodarbināta persona Variņu pagastā
 46 – 55  Bezdarbnieks Cits variants  Smiltenes pagastā 
 56 – 65   (lūdzu, norādiet)                                .  Citur (lūdzu, miniet)                                       .    
 66 un vairāk   

1.Vai Jūs esat apmierināts(-a) ar dzīves kvalitāti Smiltenes novadā? (Atzīmējiet ar „X”)

Pilnīgi apmierināts Drīzāk neapmierināts Nav viedokļa
Drīzāk apmierināts Pilnīgi neapmierināts

2. Lūdzu, novērtējiet, kāda ir šo pakalpojumu un jomu KVALITĀTE un PIEEJAMĪBA Jūsu 
pilsētā/pagastā? (Atzīmējiet ar „X”)

TEHNISKĀ INFRASTRUKTŪRA UN 
PAKALPOJUMI

Pilnīgi 
apmierina 

Drīzāk 
apmierina 

Drīzāk 
neapmierina 

Pilnīgi 
neapmierina 

Nav 
viedokļa 

Attīstības plānu vai būvniecības ieceru sabiedriskās 
apspriešanas organizēšana  
Gājējiem un velobraucējiem domātu ielu infrastruktūra 
Ielu/ceļu infrastruktūra pilsētā 
Ielu/ceļu infrastruktūra pagastos
Ielu apgaismojums
Tūrisma infrastruktūra
Atkritumu apsaimniekošana (t.sk. eko punkti, eko laukums)
Publisko teritoriju labiekārtojums (parki, apstādījumi, dabas 
aizsargājamās teritorijas un to infrastruktūra)
Publisko ūdeņu izmantošana
Centrālā siltumapgāde 
Kanalizācija un ūdensapgāde 
Kapsētu saimniecība 
Namu apsaimniekošanas pakalpojumi (SIA „Smiltenes NKUP”)

IEDZĪVOTĀJU DZĪVES VIDE
Pilnīgi 

apmierina 
Drīzāk 

apmierina 
Drīzāk 

neapmierina 
Pilnīgi 

neapmierina 
Nav 

viedokļa 
Pirmsskolas izglītība 
Pamatizglītība un vidējā izglītība
Profesionālā izglītība
Profesionālās ievirzes izglītība (Mūzikas, Mākslas un Sporta 
skola)
Interešu izglītība (pulciņi, deju kolektīvi u.c)
Mūžizglītība (Pieaugušo tālākizglītība)
Sociālā palīdzība (pabalsti, dzīvokļa jaut. risināšana, u.c )
Nekustamo īpašumu jautājumu risināšana
Būvvaldes sniegtie pakalpojumi  
Veselības aprūpe (Sociālā aprūpe, poliklīnika, feldšeru punkti)
Bērnu tiesību aizsardzība

Sākot ar šo gadu esam uzsākuši sadarbību ar AS 
“Kredītinformācijas birojs” un turpmāk saistību neiz-
pildes gadījumā ziņas par parādu tiks nodotas AS 
“Kredītinformācijas birojs” informācijas apstrādei, lai, 
saskaņā ar Kredītinformācijas biroja likumu, nodotu 
informāciju trešajām personām Jūsu kredītspējas vērtē-
šanai vai to kredītrisku pārvaldībai.

Informācija par AS Kredītinformācijas birojs ir 
atrodama šeit: www.kib.lv

Informācija par Jūsu kredītvesturi (2 atskaites gadā 
bez maksas) pieejama šeit: www.manakreditvesture.lv

1.februārī noslēdzās SIA Smiltenes NKUP iepirkums
projektam “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu papla-
šināšana Smiltenē. 3.kārta, projektēšana un autoruzrau-
dzība.”Projekta kopējās izmaksas 62774.80 eiro ar PVN. 
Pieteikumu iesniedza tikai viens pretendents, šobrīd 
iepirkums ir izskatīšanas stadijā. Šī projekta mērķis ir, lai 
Smiltenes ūdenssaimniecības pakalpojumu jomā pilnībā 

tiktu izpildītas ES un LR normatīvu prasības: esošās 
ūdensapgādes sistēmas paplašināšanu un atjaunošanu, lai 
nodrošinātu pilsētas iedzīvotāju ūdensapgādi atbilstoši 
ES direktīvu 98/83/EC “Dzeramā ūdens kvalitātes 
direktīva” prasībām, kā arī esošās kanalizācijas sistēmas 
paplašināšanu un atjaunošanu, lai nodrošinātu pilsētas 
notekūdens savākšanu, attīrīšanu un novadīšanu atbilstoši 
ES direktīvu 91/271/EEC “Pilsētu notekūdeņu attīrīšanas 
direktīva” prasībām. Tāpat ļoti svarīga ir neuzskaitītā 
ūdens daudzuma kontrole, sakārtojot ūdensapgādes tīklus 
un izmantojot ūdens patēriņa uzskaiti pie patērētājiem 
ar ūdens skaitītāju palīdzību. “Ūdensapgādes un kanali-
zācijas tīklu paplašināšana Smiltenē. 3.kārta skars Drandu,
Līvu, Ceriņu, Raiņa, Cēsu – Līkā ielas, kā arī Stadionu, 
Līgo ielu un Ābeļu, Lazdu, Kalēju, Augsto, Priežu, Zaķu, 
Cērtenes, Krasta, Mazo Jauno un Valmieras ielas. 

VARAM nodrošina nacionālo programmu projektu 
izstrādi prioritāro pasākumu līdzfinansēšanai no ES 

fondiem. Šī tehniskā projekta izmaksas plānots līdz-
finansēt no KF fonda projekta “Ūdensapgādes un 
kanalizācijas tiklu paplašināšana Smiltenē”. VARAM 
nodrošina 85% no kanalizācijas izmaksām, starpību par 
kanalizāciju maksās Smiltenes NKUP, bet ūdensapgādi 
finansēs Smiltenes Novada Dome.

Informējam, ka Vidzemes apgabaltiesas iecirkņa 
Nr.96 zvērināts tiesu izpildītājs Māris Vanags rīko 
B.Jirgensonei piederošā dzīvokļa Nr.47 (2 istabu 
dzīvoklis, platība 46.50 m2) Dakteru ielā 24, Smiltenē  
otro izsoli, izsoles sākumcena: 8250,00 EUR. Izsole 
notiek elektroniski, izsoles sākuma datums, laiks: 2016.
gada 15.janvāris pulksten 10:00, izsoles noslēguma 
datums, laiks 2015.gada 15.februāris pulksten 10:00. Par 
izsoles kārtību un pieteikšanos interesēties pie zvērināta 
tiesu izpildītāja Māra Vanaga tālrunis 27631776, epasts: 
maris.vanags@lzti.lv”

SIA Smiltenes NKUP

PĀRKĀPUMA VEIDS KOPĀ

VISA REĢISTRĒTĀ 
INFORMĀCIJA 108

Personas alkohola 
reibuma stāvoklī 
sabiedriskā vietā 

10

Nepilngadīgo 
pārkāpumi 6

Ģimenes konflikti 5

Aizdomīgas personas 2
Klaiņojoši, pamesti 
dzīvnieki 11

Naktsmiera traucēšana, 
trokšņošana 1

Dabisko vajadzību 
nokārtošana publiskās 
vietās

2

Zādzības 2

Huligāniski konflikti 6
Ceļu satiksmes 
pārkāpumi 3

Palīdzība NMP 
dienestam 4

Pazudušas personas 3
Makšķerēšanas un 
zvejas pārkāpumi 1

Sab.kārtības 
nodrošināšana 
pasākumos

4

Personas nogādātas 
dzīvesvietā 8

Personas nogādātas 
atskurbšanai ĪAI 5

Sniegta palīdzība valsts/
pašvaldības iestādēm 9

Smēķēšanas 
ierobežojumu 
neievērošana

2

Gulēšana publiskās 
vietās 6

Citi notikumi, 
pārkāpumi 11

Alkohola lietošana 
sabiedriskās vietās 1

Reidi makšķerēšanas 
vietās: 3

*reidos izņemti 
nelikumīgi zvejas rīki 3

Informāciju sagatavoja: SNPP 
priekšnieks N.Liepa

SNPP sa�emt� 
un re�istr�t� 
inform�cija 

2016.gada janv�r�
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IEDZĪVOTĀJU DZĪVES VIDE Pilnīgi 
apmierina 

Drīzāk 
apmierina 

Drīzāk 
neapmierina 

Pilnīgi 
neapmierina 

Nav 
viedokļa 

Kultūras nozares un pasākumu organizēšana      
Bibliotēku sniegtie pakalpojumi un pieejamība      
Sporta nozares un pasākumu organizēšana      
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana (Pašvaldības policija)      
Sabiedriskais transports (Skolēnu pārvadājumi)      
Civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšana      
Atbalsts uzņēmējdarbībai, nodarbinātības veicināšana      
Ainavas vizuāli estētiskais novērtējums      
Vides stāvokļa (ūdens, gruntsūdens, troksnis, gaiss, u.c.) 
novērtējums 

     

PAŠVALDĪBAS DARBĪBA       

3. Kā Jūs vērtējat Smiltenes 
novada pašvaldības darbu 
pēdējā gada laikā? 
 

4. Jūsuprāt, trīs labāk paveiktie 
pašvaldības darbi 2015.gadā? 

5. Jūsuprāt, trīs neveiksmīgākie 
pašvaldības darbi 2015.gadā? 

 

 Ļoti Pozitīvi 1.  1.   
 Pozitīvi  2.  2.   
 Apmierinoši  3.  3.   

Negatīvi     
Ļoti negatīvi     

 Nav viedokļa     
6. Kā Jūs vērtējat šādus pašvaldības darba aspektus? (Atzīmējiet ar „X”)  
 Pilnīgi 

apmierina 
Drīzāk 

apmierina 
Drīzāk 

neapmierina 
Pilnīgi 

neapmierina 
Nav 

viedokļa 
Pašvaldības darbinieku zināšanas, kompetence      
Pašvaldības darbinieku attieksme pret iedzīvotājiem      
Termiņi, kādos iespējams nokārtot lietas pašvaldībā      

     
7.Vai Jūs saņemat pietiekami daudz informācijas par 
pašvaldības darbu?

8. No kāda informācijas avota Jūs visvairāk 
uzzināt par pašvaldības darbu? (Atzīmējiet 3 atbilžu 
variantus) 

 

Pilnībā pietiekami  Informatīvais izdevums „Smiltenes Novada Domes Vēstis”
Pietiekami  Novada mājas lapa www.smiltene.lv
Nepietiekami  Sociālie tīkli (draugiem.lv, Twiter, Facebook)

 Nav viedokļa  Radio Tev

9. Kādu informāciju, Jūsuprāt, vajadzētu vairāk no 
pašvaldības? (Atzīmējiet 3 atbilžu variantus)

 STV studijas Smiltenes novada ziņu izlaidums 
 Laikraksts „Ziemeļlatvija”un portāls www.ziemeļlatvija.lv
 Pilsētas 24 portāls www.smiltene24.lv 

Par novada attīstības projektiem  Pagastu mājas lapa (www.palsmane.lv) 
Par domes pieņemtajiem lēmumiem  Cita atbilde (Lūdzu, norādiet)                                                    .
Par izglītības jautājumiem 10. Lūdzu, uzrakstiet trīs svarīgākos darbus, kas 

pašvaldībai ir jāveic 2016.gadā Jūsu 
pilsētā/pagastā? 

 
Par novadā notiekošajiem kultūras un sporta pasākumiem

Par novadā pieejamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem 1._________________________________________ 
2.______________________________________ 
3._________________________________________ 

 
Par pašvaldības uzņēmumu sniegtajiem komunālajiem 
pakalpojumiem 

 

Par sociāliem pakalpojumiem 10. Jūsu IETEIKUMI pašvaldības darba un 
pakalpojumu pieejamības uzlabošanai Jūsu 
pilsētā/pagastā? 

 
Ar nekustamo īpašumu saistītiem jautājumiem  

Ar uzņēmējdarbību saistītiem jautājumiem  
 
 
 
 
 

Par sabiedriskās kārtības aktualitātēm
Par notikumiem citos novados un Latvijā 
Cits variants (Lūdzu, miniet)                                  .   

      
PALDIES JUMS PAR ATVĒLĒTO LAIKU APTAUJAS ANKETAS AIZPILDĪŠANAI! 

Anketas lūdzam iesniegt līdz 29.02.2016. Smiltenes novada pagastu pārvaldēs vai Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, LV-4729. 
Aptaujas rezultātu apkopojums būs pieejams Smiltenes novada mājas lapas www.smiltene.lv sadaļā ATTĪSTĪBA  

Uzs�kta Palsmanes luter��u bazn�cas 
arhitektoniski m�ksliniecisk� inventariz�cija

Palsmanes evaņģēliski luteriskā draudze īsteno projektu 
“Palsmanes luterāņu baznīcas arhitektoniski mākslinieciskā 
inventarizācija”. Projekta mērķis ir veikt arhitektoniski māksli-
niecisko inventarizāciju Palsmanes luterāņu baznīcai, lai vēlāk 
varētu uzsākt nepieciešamos darbus ēkas saglabāšanai. Saskaņā 
ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr.474 pirms kultūras pie-
minekļa restaurācijas vai rekonstrukcijas projekta izstrādes 
nepieciešams veikt kultūrvēsturisko izpēti un inventarizāciju. 
2016.gada janvāri Palsmanes evaņģēliski luteriskā draudze no-
slēdza līgumu ar SIA “Arhitekta L.Šmita darbnīca” par arhitek-
toniski mākslinieciskās izpētes veikšanu.

Projekta kopējās izmaksas ir 2154, 77 EUR (divi tūkstoši 
viens simts piecdesmit četri eiro un 77 centi). Projekta reali-
zācija kļuva iespējama piesaistot Valsts Kultūrkapitāla fonda 
līdzfinansējumu Kultūras mantojuma nozares projektu kon-
kursā, kur projekts guva atbalstu un fonds piešķīra finansējumu 
1500,00 (viens tūkstotis pieci simti eiro un 00 centi) apmērā. 
Tāpat projekta atbalstu draudze ieguva Smiltenes novada domes 

rīkotajā 2015.gada projektu līdzfinansēšanas konkursā. Kon-
kursa komisija izvērtēja līdzfinansējuma pieteikumu un nolēma 
piešķirt 646,43 EUR (seši simti četrdesmit seši eiro un 43 centi) 
projekta īstenošanai. Palsmanes evaņģēliski luteriskās draudzes 
līdzfinansējums ir 8,34 EUR (astoņi eiro un 34 centi).

Projektu plānots īstenot līdz 2016.gada 30.jūnijam.

Informāciju sagatavoja: 
L.Kalniņa

2015.gada 26.novembrī Smil-
tenes novada dome (turpmāk – 
Dome) ir pieņēmusi lēmumu 
Nr.16, 6.§. Par Smiltenes ģim-
nāzijas, Smiltenes Centra vidus-
skolas un Smiltenes Trīs pakalnu
sākumskolas reorganizāciju. Lē-
mumā noteikts uzsākt pašvaldī-
bas izglītības iestāžu – Smiltenes 
ģimnāzijas, Smiltenes Centra 
vidusskolas un Smiltenes Trīs 
pakalnu sākumskolas reorganizā-
ciju, tās apvienojot un uz reor-
ganizējamo skolu bāzes izveidot 
Smiltene novada pašvaldības pa-
kļautībā esošu izglītības iestādi – 
Smiltenes vidusskolu.

Pamatojoties uz Izglītības 
likuma 17.panta trešās daļas 
1.punktu, Izglītības un zinātnes 
ministrija 2016.gada 20.janvārī 
ir saskaņojusi Smiltenes novada 
domes 2015.gada 26.novembra 
sēdes lēmumu par Smiltenes ģim-
nāzijas, Smiltenes Centra vidus-
skolas un Smiltenes Trīs pakalnu 
sākumskolas reorganizāciju, tās 
apvienojot un izveidojot izglītības 
iestādi ar nosaukumu Smiltenes 
vidusskola.

Darām zināmu, ka saskaņā 
ar Domes pieņemto lēmumu 
skolu reorganizācija pabeidzama 
ne vēlāk kā līdz 2016. gada 31. 
jūlijam.

Smiltenes novada domes 
Izglītības pārvaldes vadītāja 

Gunta Grigore

Par Smiltenes 
�imn�zijas,
Smiltenes

Centra
vidusskolas

un Smiltenes 
Tr�s pakalnu 
s�kumskolas

reorganiz�ciju

Kult�ra
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Pieteikties plat�bu maks�jumiem 
šogad var�s tikai elektroniski

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka, sākot ar
šo gadu, pieteikties uz platību maksājumiem varēs tikai 
elektroniski, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās 
sistēmu (EPS).

Lai varētu lietot minēto sistēmu un iesniegt tajā 
iesniegumu, lauksaimniekiem jānoslēdz līgums par 
LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu 
izmantošanu. LAD aicina visus lauksaimniekus, kuri 
jau nav kļuvuši par EPS lietotājiem līdz šim, noslēgt 
lietotāja līgumu tuvākajā laikā, lai pavasarī savlai-
cīgi varētu sākt lietot EPS un iesniegt iesniegumu 
maksājumu saņemšanai. Līguma forma ir pieejama gan 
elektroniski LAD mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē 
“Kā kļūt par EPS lietotāju”, gan arī jebkurā LAD klientu 
apkalpošanas centrā. Aizpildītu līgumu var iesniegt gan 
personīgi LAD klientu centros.

LAD šobrīd sūta klientiem oficiālas vēstules ar uz-
aicinājumu noslēgt līgumus. 

LAD speciālisti plāno informatīvo tikšanos ar 
klientiem uz vietas pagastos, pagasta pārvaldes telpās, 
sekojošos laikos: 

Pagasts Datums Laiks

Branti 22.02. 10.00

Blome 22.02. 13.00

Launkalne 25.02. 10.00

Smiltene 25.02. 13.00

Grundzāle 29.02. 10.00

Palsmane 1.03. 10.00.

Variņi 1.03. 13.00

Bilska 8.03. 10.00

Katrs LAD klients var izvēlēties sev piemērotāko laiku un vietu līguma slēgšanai. Lai noslēgtu līgumu par 
EPS lietošanu, klientam ir nepieciešama sava e-pasta adrese. Plašāka informācija pie saviem lauku attīstības 
speciālistiem pagastos.
Lauku attīstības speciālistu apmeklētāju pieņemšanas laiki pagastu pārvaldēs:

Konsultante Pagasts Darba diena Darba laiks Kontakttālrunis

Gunta Mangale
Blome Pirmdiena

900 – 1500 26445482
Launkalne Ceturtdiena

Dzintra Medne
Grundzāle Pirmdiena

800 – 1400 29268576Variņi Otrdiena
Palsmane Trešdiena

Laima Āboltiņa

Brantu Pirmdiena

800 – 1400 26402963
29113631Bilskas Otrdiena

Smiltenes Trešdiena, ceturtdiena

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka līdz šī 
gada 1.aprīlim Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS)
ir iespējams iesniegt lauku bloku un ainavu elementu 
precizēšanas pieprasījumus 2016.gada Platību maksā-
jumu sezonai.

Lauku bloku precizēšana ir jāveic, ja LAD lauku 
bloku kartē zemei, kuru lauksaimnieks apstrādā:

•  nav uzrādīts lauku bloks;
• situācija LAD lauku bloku kartē un dabā atšķiras, 

piemēram, dabā ir izrakts dīķis, uzcelta ēka, izcirsti 
krūmi un sakopta platība;

• ja apsaimniekotā platība šobrīd ir labā lauksaim-
niecības un vides stāvoklī, bet tā līdz šim nav iekļauta 
LAD lauku blokos.

Ainavu elementi ir viens no veidiem, kā nodrošināt 
zaļināšanas prasību izpildi. Ainavu elementu (dīķu un 
koku, krūmu grupas) precizēšanas pieprasījums jā-
iesniedz LAD, ja kadastrā Lauku reģistra ģeogrāfiskajā 
informācijas sistēmā, kurā LAD ir izveidojis ainavu 
elementu slāni ar iekļautiem dīķiem un koku, krūmu 
grupām:

• nav norādīts dabā esošs ainavu elements (dīķis vai 
koku, krūmu grupa);

• ir norādīts neatbilstoša lieluma vai izvietojuma ainavu 
elements.

Ja situācija LAD lauku bloku karšu slānī atbilst situā-
cijai dabā un nav nepieciešams veikt izmaiņas ainavu 
elementiem, tad lauku bloku precizēšanas pieprasījums 
nav jāiesniedz. Ar aktuālo LAD lauku bloku karšu slāni un 
šobrīd tajā iekļautajiem ainavu elementiem ir iespējams 
iepazīties, izmantojot saiti – http://karte.lad.gov.lv.

Jautājumu un neskaidrību gadījumos lauksaimnieki 
var saņemt konsultācijas pie novada lauku attīstības 
speciālistiem, kā arī LAD klientu centros.

Pēc LAD informācijas sagatavoja 
Gunta Mangale, lauku attīstības speciāliste

LAD aicina veikt 
Lauku bloku un 
ainavu elementu 

preciz�šanu

Smiltenes novada domes pārstāvji piedalījās delegācijas sastāvā, kura devās uz 
Ukrainu. Smiltenes novadu pārstāvēja Saeimas deputāts, bijušais Smiltenes mērs 
Ainārs Mežulis, kā arī pašreizējais Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints 
Kukainis. Delegācija tikās arī ar Latvijas vēstnieku Ukrainā Juri Poikānu.  

Delegācijas mērķis bija apmeklēt goda konsulāta Čerņigovā atklāšanu, goda 
konsulāta Lvivā 10 gadu pastāvēšanas svinīgo pasākumu. Delegācija apmeklēja arī 
Smiltenes novada sadraudzības pilsētas Drogobiču un Pustomiti, kā arī citu novada 
pašvaldību sadraudzības pilsētas, kā, piemēram, Truskavecu un Shodnicu.

Delegācijas darba kārtība Ukrainā bija ļoti piepildīta. Černigovā notika tikšanās ar 
vietējo uzņēmēju pārstāvjiem, kuru mērķis bija veidot sadarbību ar Latvijas uzņēmu-
miem un iepazīt Latvijas pieredzi produkcijas sertifikācijas jautājumos. Kijevā tika 
apmeklēta Visukrainas ciemu un lauku pašvaldību asociācija, kur mazo pašvaldību 
vadītājus ļoti interesēja Latvijas pieredze reģionālās reformas veidošanā un tās ievie-
šanas gaita. Ukrainas puse izteica vēlmi klātienē apmeklēt kādu no Latvijas pašval-
dībām un redzēt klātienē reformas ieviešanas rezultātus. Ukrainas mazo pašvaldību 
vadītājus ļoti uztrauc pieaugošais bezdarbs lauku apvidos un speciālistu trūkums 
dažādās nozarēs.

Tikšanās arī notika ar Ukrainas Augstākās Radas parlamentārās grupas sadarbībai 
ar Latvijas Republikas Saeimu dalībniekiem. Tika pārrunāta Ukrainas tālāka virzība 
Eiropas Savienībā. Ukrainas Augstākās Radas deputāti izteica pateicību par Latvijas 
parlamentāriešu un delegācijas dalībnieku atbalstu Ukrainai tik smagajā laikā. 

Latvijas Goda konsulāts Ļvovā šogad atzīmē 10 gadadienu, kam par godu tika 
organizēta svinīga tikšanas, uz kuru tika aicināti abu pušu sadraudzības pilsētu vadītāji. 
Uzrunu šajā pasākumā teica Latvijas vēstnieks Ukrainā Juris Poikāns, Latvijas goda 
konsuls Ļvivā Volodimirs Gorcula, Saeimas deputāts Ainārs Mežulis. Kā pārsteigums 
visiem klātesošiem skanēja latviešu dziesma “Circenīša Ziemassvētki” gan ukraiņu, 
gan latviešu valodā. Atdzejojis Jurko Sadlovskijs. 

Smiltenes novada sadraudzības pilsētās Pustomiti un Drogobičā notika ļoti sir-
snīga sagaidīšana. Kopš 2015. gada Pašvaldību vēlēšanām abās pašvaldībās ir jauni
pašvaldību vadītāji – Drogobičas pilsētā Tarass Kučma, Pustomitu pilsētā – Olehs
Serņaks Pašvaldības pārstāvjus ļoti interesēja Smiltenes pieredze reģionālajā reformā. 
Kā arī pašvaldības sniegto pakalpojumu pieredze, it sevišķi komunālajā nozarē un 
atkritumu savākšanā. Vizīšu laikā tika arī pārrunāta iespēja par Ukrainas bērnu, kuru 
radinieki gājuši bojā kara darbības zonā, sociālās rehabilitācijas iespējām Latvijā 
un Smiltenē. Turklāt Drogobičas pilsētas sociālā darba speciālistus ļoti interesēja 
rehabilitācijas darbs ar ģimenēm, kur kāds no ģimenes locekļiem cietis kara darbībā. 

Tikšanās nobeigumā notika vienošanās par Drogobičas un Pustomitu pilsētu 
pašvaldību pārstāvju vizīti Smiltenes novadā, kur konkrēti datumi tiks precizēti.     

Smiltenes novada p�rst�vju viz�te Ukrain�

Saistībā ar remontu Smiltenes novada domes ēkā Dārza ielā 3, Smiltenes novada domes priekšsēdētājs, izpild-
direktors un sekretāre apmeklētājus un dokumentus pieņem domes ēkā Pils ielā 2, 2.stāvā.

Ieeja domes ēkā, Dārza ielā 3, no pagalma puses. Šajā ēkā pieejami sekojoši speciālisti: Sociālais dienests, 
Dzīvesvietas deklarēšanas speciāliste, Dzimtsarakstu nodaļa, Bāriņtiesa, Attīstības un plānošanas nodaļa, Juridiskā 
nodaļa, tai skaitā iepirkumu speciāliste, Kancelejas nodaļas vadītāja, Personāla speciāliste.

Savukārt Dārza ielā 11 atrodas sekojoši speciālisti: Izglītības pārvalde, Būvvalde, Nekustamo īpašumu nodaļa.
Tāpat kā līdz šim, Pils ielā 2 atrodas Finanšu nodaļa, Saimnieciskās darbības nodaļa, IT nodaļa un Sabiedrisko 

attiecību speciāliste.

Main�tas pie�emšanas vietas 
Smiltenes novada dom�
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IEDZĪVOTĀJU DZĪVES VIDE Pilnīgi 
apmierina 

Drīzāk 
apmierina 

Drīzāk 
neapmierina 

Pilnīgi 
neapmierina 

Nav 
viedokļa 

Kultūras nozares un pasākumu organizēšana      
Bibliotēku sniegtie pakalpojumi un pieejamība      
Sporta nozares un pasākumu organizēšana      
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana (Pašvaldības policija)      
Sabiedriskais transports (Skolēnu pārvadājumi)      
Civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšana      
Atbalsts uzņēmējdarbībai, nodarbinātības veicināšana      
Ainavas vizuāli estētiskais novērtējums      
Vides stāvokļa (ūdens, gruntsūdens, troksnis, gaiss, u.c.) 
novērtējums 

     

PAŠVALDĪBAS DARBĪBA       

3. Kā Jūs vērtējat Smiltenes 
novada pašvaldības darbu 
pēdējā gada laikā? 
 

4. Jūsuprāt, trīs labāk paveiktie 
pašvaldības darbi 2015.gadā? 

5. Jūsuprāt, trīs neveiksmīgākie 
pašvaldības darbi 2015.gadā? 

 

 Ļoti Pozitīvi 1.  1.   
 Pozitīvi  2.  2.   
 Apmierinoši  3.  3.   

Negatīvi     
Ļoti negatīvi     

 Nav viedokļa     
6. Kā Jūs vērtējat šādus pašvaldības darba aspektus? (Atzīmējiet ar „X”)  
 Pilnīgi 

apmierina 
Drīzāk 

apmierina 
Drīzāk 

neapmierina 
Pilnīgi 

neapmierina 
Nav 

viedokļa 
Pašvaldības darbinieku zināšanas, kompetence      
Pašvaldības darbinieku attieksme pret iedzīvotājiem      
Termiņi, kādos iespējams nokārtot lietas pašvaldībā      

     
7.Vai Jūs saņemat pietiekami daudz informācijas par 
pašvaldības darbu?

8. No kāda informācijas avota Jūs visvairāk 
uzzināt par pašvaldības darbu? (Atzīmējiet 3 atbilžu 
variantus) 

 

Pilnībā pietiekami  Informatīvais izdevums „Smiltenes Novada Domes Vēstis”
Pietiekami  Novada mājas lapa www.smiltene.lv
Nepietiekami  Sociālie tīkli (draugiem.lv, Twiter, Facebook)

 Nav viedokļa  Radio Tev

9. Kādu informāciju, Jūsuprāt, vajadzētu vairāk no 
pašvaldības? (Atzīmējiet 3 atbilžu variantus)

 STV studijas Smiltenes novada ziņu izlaidums 
 Laikraksts „Ziemeļlatvija”un portāls www.ziemeļlatvija.lv
 Pilsētas 24 portāls www.smiltene24.lv 

Par novada attīstības projektiem  Pagastu mājas lapa (www.palsmane.lv) 
Par domes pieņemtajiem lēmumiem  Cita atbilde (Lūdzu, norādiet)                                                    .
Par izglītības jautājumiem 10. Lūdzu, uzrakstiet trīs svarīgākos darbus, kas 

pašvaldībai ir jāveic 2016.gadā Jūsu 
pilsētā/pagastā? 

 
Par novadā notiekošajiem kultūras un sporta pasākumiem

Par novadā pieejamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem 1._________________________________________ 
2.______________________________________ 
3._________________________________________ 

 
Par pašvaldības uzņēmumu sniegtajiem komunālajiem 
pakalpojumiem 

 

Par sociāliem pakalpojumiem 10. Jūsu IETEIKUMI pašvaldības darba un 
pakalpojumu pieejamības uzlabošanai Jūsu 
pilsētā/pagastā? 

 
Ar nekustamo īpašumu saistītiem jautājumiem  

Ar uzņēmējdarbību saistītiem jautājumiem  
 
 
 
 
 

Par sabiedriskās kārtības aktualitātēm
Par notikumiem citos novados un Latvijā 
Cits variants (Lūdzu, miniet)                                  .   

      
PALDIES JUMS PAR ATVĒLĒTO LAIKU APTAUJAS ANKETAS AIZPILDĪŠANAI! 

Anketas lūdzam iesniegt līdz 29.02.2016. Smiltenes novada pagastu pārvaldēs vai Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, LV-4729. 
Aptaujas rezultātu apkopojums būs pieejams Smiltenes novada mājas lapas www.smiltene.lv sadaļā ATTĪSTĪBA  

Uzs�kta Palsmanes luter��u bazn�cas 
arhitektoniski m�ksliniecisk� inventariz�cija

Palsmanes evaņģēliski luteriskā draudze īsteno projektu 
“Palsmanes luterāņu baznīcas arhitektoniski mākslinieciskā 
inventarizācija”. Projekta mērķis ir veikt arhitektoniski māksli-
niecisko inventarizāciju Palsmanes luterāņu baznīcai, lai vēlāk 
varētu uzsākt nepieciešamos darbus ēkas saglabāšanai. Saskaņā 
ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr.474 pirms kultūras pie-
minekļa restaurācijas vai rekonstrukcijas projekta izstrādes 
nepieciešams veikt kultūrvēsturisko izpēti un inventarizāciju. 
2016.gada janvāri Palsmanes evaņģēliski luteriskā draudze no-
slēdza līgumu ar SIA “Arhitekta L.Šmita darbnīca” par arhitek-
toniski mākslinieciskās izpētes veikšanu.

Projekta kopējās izmaksas ir 2154, 77 EUR (divi tūkstoši 
viens simts piecdesmit četri eiro un 77 centi). Projekta reali-
zācija kļuva iespējama piesaistot Valsts Kultūrkapitāla fonda 
līdzfinansējumu Kultūras mantojuma nozares projektu kon-
kursā, kur projekts guva atbalstu un fonds piešķīra finansējumu 
1500,00 (viens tūkstotis pieci simti eiro un 00 centi) apmērā. 
Tāpat projekta atbalstu draudze ieguva Smiltenes novada domes 

rīkotajā 2015.gada projektu līdzfinansēšanas konkursā. Kon-
kursa komisija izvērtēja līdzfinansējuma pieteikumu un nolēma 
piešķirt 646,43 EUR (seši simti četrdesmit seši eiro un 43 centi) 
projekta īstenošanai. Palsmanes evaņģēliski luteriskās draudzes 
līdzfinansējums ir 8,34 EUR (astoņi eiro un 34 centi).

Projektu plānots īstenot līdz 2016.gada 30.jūnijam.

Informāciju sagatavoja: 
L.Kalniņa

2015.gada 26.novembrī Smil-
tenes novada dome (turpmāk – 
Dome) ir pieņēmusi lēmumu 
Nr.16, 6.§. Par Smiltenes ģim-
nāzijas, Smiltenes Centra vidus-
skolas un Smiltenes Trīs pakalnu
sākumskolas reorganizāciju. Lē-
mumā noteikts uzsākt pašvaldī-
bas izglītības iestāžu – Smiltenes 
ģimnāzijas, Smiltenes Centra 
vidusskolas un Smiltenes Trīs 
pakalnu sākumskolas reorganizā-
ciju, tās apvienojot un uz reor-
ganizējamo skolu bāzes izveidot 
Smiltene novada pašvaldības pa-
kļautībā esošu izglītības iestādi – 
Smiltenes vidusskolu.

Pamatojoties uz Izglītības 
likuma 17.panta trešās daļas 
1.punktu, Izglītības un zinātnes 
ministrija 2016.gada 20.janvārī 
ir saskaņojusi Smiltenes novada 
domes 2015.gada 26.novembra 
sēdes lēmumu par Smiltenes ģim-
nāzijas, Smiltenes Centra vidus-
skolas un Smiltenes Trīs pakalnu 
sākumskolas reorganizāciju, tās 
apvienojot un izveidojot izglītības 
iestādi ar nosaukumu Smiltenes 
vidusskola.

Darām zināmu, ka saskaņā 
ar Domes pieņemto lēmumu 
skolu reorganizācija pabeidzama 
ne vēlāk kā līdz 2016. gada 31. 
jūlijam.

Smiltenes novada domes 
Izglītības pārvaldes vadītāja 

Gunta Grigore

Par Smiltenes 
�imn�zijas,
Smiltenes

Centra
vidusskolas

un Smiltenes 
Tr�s pakalnu 
s�kumskolas

reorganiz�ciju

Kult�ra
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Pieteikties plat�bu maks�jumiem 
šogad var�s tikai elektroniski

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka, sākot ar
šo gadu, pieteikties uz platību maksājumiem varēs tikai 
elektroniski, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās 
sistēmu (EPS).

Lai varētu lietot minēto sistēmu un iesniegt tajā 
iesniegumu, lauksaimniekiem jānoslēdz līgums par 
LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu 
izmantošanu. LAD aicina visus lauksaimniekus, kuri 
jau nav kļuvuši par EPS lietotājiem līdz šim, noslēgt 
lietotāja līgumu tuvākajā laikā, lai pavasarī savlai-
cīgi varētu sākt lietot EPS un iesniegt iesniegumu 
maksājumu saņemšanai. Līguma forma ir pieejama gan 
elektroniski LAD mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē 
“Kā kļūt par EPS lietotāju”, gan arī jebkurā LAD klientu 
apkalpošanas centrā. Aizpildītu līgumu var iesniegt gan 
personīgi LAD klientu centros.

LAD šobrīd sūta klientiem oficiālas vēstules ar uz-
aicinājumu noslēgt līgumus. 

LAD speciālisti plāno informatīvo tikšanos ar 
klientiem uz vietas pagastos, pagasta pārvaldes telpās, 
sekojošos laikos: 

Pagasts Datums Laiks

Branti 22.02. 10.00

Blome 22.02. 13.00

Launkalne 25.02. 10.00

Smiltene 25.02. 13.00

Grundzāle 29.02. 10.00

Palsmane 1.03. 10.00.

Variņi 1.03. 13.00

Bilska 8.03. 10.00

Katrs LAD klients var izvēlēties sev piemērotāko laiku un vietu līguma slēgšanai. Lai noslēgtu līgumu par 
EPS lietošanu, klientam ir nepieciešama sava e-pasta adrese. Plašāka informācija pie saviem lauku attīstības 
speciālistiem pagastos.
Lauku attīstības speciālistu apmeklētāju pieņemšanas laiki pagastu pārvaldēs:

Konsultante Pagasts Darba diena Darba laiks Kontakttālrunis

Gunta Mangale
Blome Pirmdiena

900 – 1500 26445482
Launkalne Ceturtdiena

Dzintra Medne
Grundzāle Pirmdiena

800 – 1400 29268576Variņi Otrdiena
Palsmane Trešdiena

Laima Āboltiņa

Brantu Pirmdiena

800 – 1400 26402963
29113631Bilskas Otrdiena

Smiltenes Trešdiena, ceturtdiena

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka līdz šī 
gada 1.aprīlim Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS)
ir iespējams iesniegt lauku bloku un ainavu elementu 
precizēšanas pieprasījumus 2016.gada Platību maksā-
jumu sezonai.

Lauku bloku precizēšana ir jāveic, ja LAD lauku 
bloku kartē zemei, kuru lauksaimnieks apstrādā:

•  nav uzrādīts lauku bloks;
• situācija LAD lauku bloku kartē un dabā atšķiras, 

piemēram, dabā ir izrakts dīķis, uzcelta ēka, izcirsti 
krūmi un sakopta platība;

• ja apsaimniekotā platība šobrīd ir labā lauksaim-
niecības un vides stāvoklī, bet tā līdz šim nav iekļauta 
LAD lauku blokos.

Ainavu elementi ir viens no veidiem, kā nodrošināt 
zaļināšanas prasību izpildi. Ainavu elementu (dīķu un 
koku, krūmu grupas) precizēšanas pieprasījums jā-
iesniedz LAD, ja kadastrā Lauku reģistra ģeogrāfiskajā 
informācijas sistēmā, kurā LAD ir izveidojis ainavu 
elementu slāni ar iekļautiem dīķiem un koku, krūmu 
grupām:

• nav norādīts dabā esošs ainavu elements (dīķis vai 
koku, krūmu grupa);

• ir norādīts neatbilstoša lieluma vai izvietojuma ainavu 
elements.

Ja situācija LAD lauku bloku karšu slānī atbilst situā-
cijai dabā un nav nepieciešams veikt izmaiņas ainavu 
elementiem, tad lauku bloku precizēšanas pieprasījums 
nav jāiesniedz. Ar aktuālo LAD lauku bloku karšu slāni un 
šobrīd tajā iekļautajiem ainavu elementiem ir iespējams 
iepazīties, izmantojot saiti – http://karte.lad.gov.lv.

Jautājumu un neskaidrību gadījumos lauksaimnieki 
var saņemt konsultācijas pie novada lauku attīstības 
speciālistiem, kā arī LAD klientu centros.

Pēc LAD informācijas sagatavoja 
Gunta Mangale, lauku attīstības speciāliste

LAD aicina veikt 
Lauku bloku un 
ainavu elementu 

preciz�šanu

Smiltenes novada domes pārstāvji piedalījās delegācijas sastāvā, kura devās uz 
Ukrainu. Smiltenes novadu pārstāvēja Saeimas deputāts, bijušais Smiltenes mērs 
Ainārs Mežulis, kā arī pašreizējais Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints 
Kukainis. Delegācija tikās arī ar Latvijas vēstnieku Ukrainā Juri Poikānu.  

Delegācijas mērķis bija apmeklēt goda konsulāta Čerņigovā atklāšanu, goda 
konsulāta Lvivā 10 gadu pastāvēšanas svinīgo pasākumu. Delegācija apmeklēja arī 
Smiltenes novada sadraudzības pilsētas Drogobiču un Pustomiti, kā arī citu novada 
pašvaldību sadraudzības pilsētas, kā, piemēram, Truskavecu un Shodnicu.

Delegācijas darba kārtība Ukrainā bija ļoti piepildīta. Černigovā notika tikšanās ar 
vietējo uzņēmēju pārstāvjiem, kuru mērķis bija veidot sadarbību ar Latvijas uzņēmu-
miem un iepazīt Latvijas pieredzi produkcijas sertifikācijas jautājumos. Kijevā tika 
apmeklēta Visukrainas ciemu un lauku pašvaldību asociācija, kur mazo pašvaldību 
vadītājus ļoti interesēja Latvijas pieredze reģionālās reformas veidošanā un tās ievie-
šanas gaita. Ukrainas puse izteica vēlmi klātienē apmeklēt kādu no Latvijas pašval-
dībām un redzēt klātienē reformas ieviešanas rezultātus. Ukrainas mazo pašvaldību 
vadītājus ļoti uztrauc pieaugošais bezdarbs lauku apvidos un speciālistu trūkums 
dažādās nozarēs.

Tikšanās arī notika ar Ukrainas Augstākās Radas parlamentārās grupas sadarbībai 
ar Latvijas Republikas Saeimu dalībniekiem. Tika pārrunāta Ukrainas tālāka virzība 
Eiropas Savienībā. Ukrainas Augstākās Radas deputāti izteica pateicību par Latvijas 
parlamentāriešu un delegācijas dalībnieku atbalstu Ukrainai tik smagajā laikā. 

Latvijas Goda konsulāts Ļvovā šogad atzīmē 10 gadadienu, kam par godu tika 
organizēta svinīga tikšanas, uz kuru tika aicināti abu pušu sadraudzības pilsētu vadītāji. 
Uzrunu šajā pasākumā teica Latvijas vēstnieks Ukrainā Juris Poikāns, Latvijas goda 
konsuls Ļvivā Volodimirs Gorcula, Saeimas deputāts Ainārs Mežulis. Kā pārsteigums 
visiem klātesošiem skanēja latviešu dziesma “Circenīša Ziemassvētki” gan ukraiņu, 
gan latviešu valodā. Atdzejojis Jurko Sadlovskijs. 

Smiltenes novada sadraudzības pilsētās Pustomiti un Drogobičā notika ļoti sir-
snīga sagaidīšana. Kopš 2015. gada Pašvaldību vēlēšanām abās pašvaldībās ir jauni
pašvaldību vadītāji – Drogobičas pilsētā Tarass Kučma, Pustomitu pilsētā – Olehs
Serņaks Pašvaldības pārstāvjus ļoti interesēja Smiltenes pieredze reģionālajā reformā. 
Kā arī pašvaldības sniegto pakalpojumu pieredze, it sevišķi komunālajā nozarē un 
atkritumu savākšanā. Vizīšu laikā tika arī pārrunāta iespēja par Ukrainas bērnu, kuru 
radinieki gājuši bojā kara darbības zonā, sociālās rehabilitācijas iespējām Latvijā 
un Smiltenē. Turklāt Drogobičas pilsētas sociālā darba speciālistus ļoti interesēja 
rehabilitācijas darbs ar ģimenēm, kur kāds no ģimenes locekļiem cietis kara darbībā. 

Tikšanās nobeigumā notika vienošanās par Drogobičas un Pustomitu pilsētu 
pašvaldību pārstāvju vizīti Smiltenes novadā, kur konkrēti datumi tiks precizēti.     

Smiltenes novada p�rst�vju viz�te Ukrain�

Saistībā ar remontu Smiltenes novada domes ēkā Dārza ielā 3, Smiltenes novada domes priekšsēdētājs, izpild-
direktors un sekretāre apmeklētājus un dokumentus pieņem domes ēkā Pils ielā 2, 2.stāvā.

Ieeja domes ēkā, Dārza ielā 3, no pagalma puses. Šajā ēkā pieejami sekojoši speciālisti: Sociālais dienests, 
Dzīvesvietas deklarēšanas speciāliste, Dzimtsarakstu nodaļa, Bāriņtiesa, Attīstības un plānošanas nodaļa, Juridiskā 
nodaļa, tai skaitā iepirkumu speciāliste, Kancelejas nodaļas vadītāja, Personāla speciāliste.

Savukārt Dārza ielā 11 atrodas sekojoši speciālisti: Izglītības pārvalde, Būvvalde, Nekustamo īpašumu nodaļa.
Tāpat kā līdz šim, Pils ielā 2 atrodas Finanšu nodaļa, Saimnieciskās darbības nodaļa, IT nodaļa un Sabiedrisko 

attiecību speciāliste.

Main�tas pie�emšanas vietas 
Smiltenes novada dom�
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Izgl�t�ba

No 23. līdz 30.janvārim Smiltenes ģimnāzijas skolēni 
Dārta Cīrule, Laura Rubene, Arta Anna Mūrniece un 
Kaspars Pakulis, kā arī skolotāja Inga Savicka devās 
uz Erasmus+ projekta “SELFY – Save Earth Life For 
Youth” (SELFY – saglabāsim Zemi jaunatnei) tikšanos 
uz Atēnu priekšpilsētu Pallini, kur spraigā darbā pava-
dīja visu nedēļu.

Atēnas smilteniešus sagaidīja ar saulainu, bet vēsu 
laiku. Kā teica paši grieķi, tāds aukstums (ap +3 grādiem) 
viņiem nekad neesot bijis, pat, kad Ziemassvētkus 
svinējuši, bijuši +22 grādi. 

Katrai dalībskolai bija uzdots sagatavot trīs pre-
zentācijas par iespējamajiem apdraudējumiem dabai, 
īpašu uzsvaru liekot tieši uz savā valstī sastopamajiem. 
Kaspars Pakulis stāstīja par mirušo zonu Baltijas jūrā. 
Dārtas Cīrules prezentācijā projekta dalībnieki uzzināja 
par invazīvajām augu un dzīvnieku sugām Latvijā. 
Savukārt Laura Rubene un Arta Anna Mūrniece bija iz-
pētījušas Zemeslodes magnētisko polu maiņas cēloņus 
un likumsakarības. Visu valstu jaunieši bija ļoti nopietni 
strādājuši, lai kopīgi veidotu e-grāmatu, kas projekta 
rezultātā būs pieejama ikvienam interesentam Erasmus+ 
projektu dārgumu krātuvē.

Jaunieši atzīst, ka bijis ļoti daudz interesanta. 
Visgrandiozākā viņiem likās Akropoles apskate, jo šī 
pasaules kultūras pieminekļa varenību var izjust, tikai 
nostājoties tam blakus. Dārta bija sajūsmā par fantas-
tisko jauno Akropoles muzeju, kur var aplūkot izcilus 
Akropoles mākslas paraugus. Pētot Grieķijas dabas 
parku fenomenus, tika izstaigāta arī grieķu mitoloģijā un 
reliģijā īpaša vieta, kas pieminēta arī Homēra eposā 
“Odiseja” – dievu Poseidona un Atēnas templis. Blakus 
esošā Egejas jūra savu nosaukumu ieguvusi pēc Atēnu 
karaļa Egeja nāves, viņam noslīcinoties jūrā pēc dēla 
nāves. Jauniešiem izdevās ieraudzīt arī Grieķijas Sar-
kanajā grāmatā iekļautas zosis, kas arī pašiem grieķu 
jauniešiem bija pārsteigums.

Smilteniešu pārsteidza tas, ka skola bija auksta, 
nemājīga un diezgan netīra. Tas lika novērtēt to, kas 
pašu skolā ir labs. Arī jauniešu veidotās prezentācijas 
bija labākas, salīdzinot ar citiem projekta partneriem, 
šeit viņi novērtēja skolā iegūtās prezentēšanas prasmes. 
Viņi pārliecinājās par ļoti populāra stereotipa par grieķu 
neprecizitāti patiesību. Arta Anna saka, ka neviens 
pasākums nenotika programmā plānotajā laikā, viss 
nokavējās vismaz par pāris stundām. 

Kā vislielāko ieguvumu Laura min angļu valodas
prasmju uzlabošanos. Tagad viņai vairs nav šaubu, ka 
prot runāt svešvalodā un tas nav grūti. Ģimnāzistu komu-
nikācijas prasmes prata novērtēt visi jauniegūtie draugi, 
jo latvieši bija vispopulārākie lielajā jauniešu grupā. 
Kaspars nebaidījās pat pieņemt izaicinājumu dejot solo 
grieķu tradicionālajā dejā sirtaki, kas viņam izdevās 
tiešām teicami. Mobilitātes noslēgumā katra dalībskola 
Pallini liceja dārzā iestādīja savu krūmu.

Visi jaunieši atzīst, ka šāda pieredze ir ļoti vērtīga 
un tagad ar aizrautību jau plāno projekta dalībskolu 
tikšanos Smiltenē maija sākumā.

Projekta vadītāja 
Inga Savicka

Pasaules 
kult�ras š�pul� Smiltenietis Renārs Auga ir jaunietis, kuram 2016.

gadu izdevies iesākt ar jauniem iespaidiem. Viņš, pie-
daloties “AFS Latvija” izsludinātajā konkursā, laimēja 
iespēju piedalīties starptautiskā “AFS” rīkotajā nometnē 
Krievijā. Pēc pavadītā laika nometnē, Renārs nelielā 
intervijā bija gatavs dalīties ar iespaidiem par Krieviju 
un tur pavadīto laiku.

Kas Tevi mudināja pieteikties nometnei Krievijā? 
Renārs: mani pamudināja pieteikties “AFS Latvija” 

valdes locekle Aija Rutkovska. Daļēji pieteikties mudināja 
arī tas, ka Krievija ir valsts, kura mums ir kaimiņos, bet 
tai pašā laikā mums nezināma. Mana māsa, mācoties 
Smiltenes ģimnāzijā, bija skolu apmaiņas programmā 
Kirovā, un arī viņa mani mudināja pieteikties stipendijai 
nometnei. 

Kādi bija tavi iespaidi pirms došanās uz Krieviju?
Renārs: Tā kā ne reizi pats nebiju bijis Krievijā, tad 

mani iespaidi par šo valsti bija visai nelieli, tikai tik, 
cik no preses un televīzijas. Bija mazliet bail saistībā ar 
politisko situāciju.

Kā tev šķiet, vai, ņemot vērā Latvijas un Krievijas
attiecības, jauniešiem ir nedaudz bail braukt uz 
Krieviju šādos projektos? Vai tomēr sadarbības un 
apmaiņas projektos tas netraucē? 

Renārs: Jā, arī man bija nedaudz bail braukt uz 
Krieviju. Mēs dzīvojām ārpus Maskavas slēgtā apsargātā 
teritorijā. Visu laiku biju nedaudz nemierīgs. Pēdējā 
dienā mums bija neliela ekskursija pa Maskavu. Arī 
Maskavā mūs veda pa viņuprāt drošām vietām, visur 
redzējām daudz “drošībniekus”. Pie metro un metro 
stacijās dežurēja milicija. Sadarbības un apmaiņas pro-
jektos, mēs kā dalībnieki to neizjutām, varbūt organiza-
toriem tas sagādāja kādas problēmas, jo visur tika 
vairāk padomāts par drošību. 

Kādas bija pirmās dienas un kas visvairāk pār-
steidza?

Renārs: Pirmās dienas Krievijā bija grūtas, jo viss 
nometnē notika krievu valodā un es krievu valodu pār-
zinu tikai nedaudz. To visu smagāku padarīja arī tas, 
ka Krievijā bija liels aukstums un ēkās, kurās notika 
nometne, bija ļoti auksts. Pirmās naktis gulējām pat 
virsdrēbēs. Vēlāk palika siltāks un arī krievu valodu sāku 
saprast labāk. Iepazinos ar ļoti jaukiem jauniešiem, kas 
mani iedrošināja runāt krievu valodā. 

Pastāsti vairāk par nometni. Kāda bija ikdiena, 
no kādām valstīm bijāt sabraukuši? 

Renārs: Šī bija “AFS Krievija”Ziemas nometne. 
Mēs nometnē kopā bijām 140 dalībnieki – 34 ārvalstu 
“AFS” apmaiņas programmas skolēni, kuri visā Krievijā 
ir jau no rudens un pārējie Krievijas skolēni, kuri vēlas 
kļūt par “AFS”brīvprātīgajiem vai arī gatavojas doties 
apmaiņas programmās uz kādu no valstīm. Es biju vie-
nīgais no Latvijas un vienīgais, kuram bija dota šāda 
iespēja piedalīties nometnē gan kā dalībniekam, gan 
kā brīvprātīgajam – komandas palīgam. Šajā nometnē 
ārvalstu skolēniem tika padziļinātas krievu valodas 
prasmes, ļoti daudz bija saliedētības spēles. Dalībnieki 
bija no Krievijas, Vācijas, Meksikas, Indonēzijas, Tai-
zemes un Itālijas. 

Vai bija kādas lietas, par ko nācās vilties, vai arī 
kas tāds, kas lauza tavus stereotipus/ iedomas par 
Krieviju? 

Renārs: Pirmais pārsteigums bija tas, ka, ierodoties 
nometnē, mumspaņēma visus dokumentus, arī pasi, kuru 
atdeva tikai pirms izbraukšanas uz mājām. Vislielākā 
un tai pašā laikā ne sliktākā vilšanās bija tā, ka es biju 
iedomājies, ka viss notiks angļu valodā, jo zināju, ka 
nometne ir starptautiska. Iesākumā grūti bija saprast 
rakstīto informāciju, kuras lielā dalībnieku skaita dēļ, 
bija daudz. 

Kādi bija tavi uzdevumi nometnē? Zinu, ka bija 
jāprezentē Latvija. Par ko stāstīji? Vai bija kādas 
lietas par Latviju, kas pārsteidza pārējos dalībniekus? 

Renārs: Nometnē visi 140 dalībnieki tika sadalīti 9 
grupās. Es biju vienas grupas palīgs. Man otrā nometnes 
dienā visiem dalībniekiem bija jāprezentē Latvija. Es 
biju paņēmis līdz dažādus prezentācijas materiālus un 

Latvijas karogu. Prezentācijas noslēgumā es visiem iemā-
cīju “Plaukstiņpolku”, par kuru visiem bija liels prieks. 
Prezentācijā es pastāstīju par Latvijas atrašanās vietu, par 
Baltijas jūru, karogu, himnu, valodu, ievērojamākajiem 
kultūras un dabas objektiem, cilvēkiem. Visus pārsteidza 
tas, ka Latvijā ir tik maz cilvēku, bet ir tik ievērojami 
sportisti un mūziķi. Krievijas skolēni visi zināja, kas ir 
Raimonds Pauls un Laima Vaikule.

Es vadīju arī latviešu valodas meistarklasi, kur divām 
grupām mācīju latviešu valodu. Par latviešu valodu bija 
ļoti liela interese, tāpēc interesenti tika sadalīti divās 
grupās. Es iemācīju latviešu alfabētu, skaitīt no 1-10, 
pieklājības frāzes un dažas sarunvalodas frāzes. Stundu 
noslēgumā es iemācīju skaitāmpantiņu “Cepu, cepu 
kukulīti!”.

Kāds ir tavs kopējais iespaids par nometni? 
Renārs: Kopējais iespaids par nometni ir ļoti labs. 

Visas dienas bija ļoti noslogotas – no agra rīta līdz vēlai 
naktij. Katru dienu bija kāds kopīgs pasākums, kuram 
visi gatavojāmies. Visinteresantākais bija 7. janvāris, kad 
Krievijā svin Ziemassvētkus. Arī nometnē tika svinēti 
Ziemassvētki pēc krievu tautas tradīcijām.

Kādas lietas esi guvis no šī brauciena? 
Renārs: Tagad man ir draugi dažādās pasaules valstīs. 

Esmu ieguvis draugus Krievijā. Noklausoties dažādu 
valstu prezentācijas, guvu neaizmirstamas atziņas par 
dažādām pasaules valstīm. Apmeklēju tajuvalodas un 
indonēziešu valodas meistarklases. Ļoti patika skanīgā 
un melodiskā indonēziešu valoda. Pirmo reizi mūžā 
prezentēju Latviju tik lielas auditorijas priekšā. Esmu 
gandarīts, ka viss ieplānotais man izdevās. Esmu kļuvis 
pārliecinātāks par savām spējām un saprotu, ka ir 
jāizmanto visas dotās iespējas, jo tā ir ļoti laba pieredze.

Kā tu pāris vārdos raksturotu Krieviju? 
Renārs: Pāris vārdos grūti raksturot Krieviju, jo es 

braucu uz Maskavu ar konkrētu mērķi – nometne. Mani 
pārsteidza plašā metro satiksme.Visi sastaptie cilvēki 
bija ļoti atsaucīgi un laipni (pretēji Latvijā sastaptajiem
krievvalodīgajiem). Es iesaku – nebaidīties un noteikti 
piedalīties visos iespējamos projektos!

Zane Ieviņa, “AFS Latvija”

Nebaid�ties un piedal�ties
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Mūsdienās pat vismazākais bērns tiek iepazīstināts 
ar ģimenes budžeta iespējām – ir vai nav iespējams 

iegādāties kādu bērna kāroto lietu. Skolas bērni ar 
naudiņu iepazīstas reāli, jo vecāki dod “kabatas naudu” 
kāda kārumiņa iegādei pēc stundām skolas ēdnīcā. 
Bērniem nākas iepazīt eiro un centus. Bet to ir tik daudz! 
Katra valsts izdod sava dizaina monētas. Lai tās iepazītu, 
Latvijas Banka izveidojusi izglītojošu vietni naudas-
skola.lv. Tā palīdz izprast ekonomikas likumsakarības, 
piedāvā skatīties filmas un TV pārraides par naudas 
lietām, diskutēt par aktuāliem notikumiem tautsaim-
niecībā, pārbaudīt savas zināšanas spēlēs un konkursos, 
kā arī piedalīties citos interesantos pasākumos. Šeit 
skolotājiem ir arī sava skolotāju istaba!

Izveidota datorspēle “Eiro skrējiens” (“Euro Run”), 
kura līdz 25. februārim ir sacensība starp eirozonas valstu 
9 līdz 12 gadus veciem skolēniem. Lai popularizētu šīs 
sacensības un palīdzētu skolēniem sagatavoties veiksmīgi 
atbildēt uz spēles jautājumiem par eiro banknotēm un 
monētām, Latvijas Banka laika posmā no oktobra līdz 
februārim organizē izglītojošas izbraukuma nodarbības. 
Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas skolēniem tādas 
notika 19. janvārī. Pie mums ieradās Latvijas Bankas 
interneta portāla galvenā redaktore Antra Slava, vairāku 
mācību līdzekļu autore, Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 
skolotāja Inta Jorniņa un personāži no spēles Anna un 
Aleksis (Jelgavas Spīdolas šimnāzijas skolēni Līga un 
Rainers). Atraktīvi un interesanti noritēja mācību stundas 
trešo, ceturto, piekto un sesto klašu skolēniem. Viņiem 
bija jāatpazīst eiro banknotēs iestrādātie pretviltošanas 
elementi, aizraujošā sacensībā jāiepazīst banknošu 
dizains. Nodarbību vadītāji īpaši uzteica 3. klašu aktīvos 
dziedātājus. Katras klases uzvarētāji saņēma vērtīgu 
balvu.

Pēc stundām notika mācību seminārs pedagogiem. 
Tajā sociālo zinību skolotāju metodiskās apvienības 
vadītāja Rita Rozīte bija aicinājusi piedalīties visus 
ieinteresētos skolotājus. 22 skolotāji tika iepazīstināti ar 
jaunākajiem mācību materiāliem, lai interesanti un aktīvi 
palīdzētu skolēniem apgūt tēmas par finanšu pratību. 
Paldies Latvijas Bankai par iespēju draudzīgā un jautrā 
atmosfērā apgūt jaunas zināšanas un prasmes.

Pēc iepazīšanās ar datorspēli “Eiroskrējiens” piektās 
klases meitenes Anda Jaunmuktāne, Agnese Jaunmuk-
tāne un Marta Sirmā pastāstīja, ka: “Spēle ir diezgan 
pagrūta. Jāizvairās no putna, ērkšķiem un vīrieša, kurš 
vilto naudu. Ir ļoti interesanti jautājumi, uz kuriem 
jāatbild par dažādām monētām un kurā valstī ir ieviests 
eiro. Spēle ir uz laiku. Var redzēt, cik ilgi spēlē. Vajadzīga 
atjautība. Spēle sadalīta 5 eiro, 10 eiro, 20 eiro, 50 eiro, 
100 eiro, 200 eiro un 500 eiro līmeņos. Pēc katra līmeņa 
iziešanas jāpiereģistrē savi pukti, lai pārietu uz nākošo 
līmeni. Mēģināsim tikt līdz pēdējam līmenim.” Savukārt 
Elīza Kauliņa un Endijs Graudiņš šajā spēlē ieinteresējuši 
arī savus tētus. Viņi palīdz atpazīt monētas un valstis, no 
kuras šis eiro ir. Endijs: “Spēlē ir sliktā lāde ar zobiem, 
no kuras jāizvairās.” Elīza informē, ka: “Ja pieskaras 
sliktajiem objektiem, spēlētājs zaudē 100 punktus un 
pusdzīvību no piecām sākumā piešķirtajām. Ja 10 eiro 
laikmetā iekrīt bezdibeņa aizā, atņem veselu dzīvību, bet, 
ja pareizi atbild uz ļoti āķīgajiem jautājumiem, spēlētājam 
tiek piešķirti 5 000 punkti.” Endijs jau ir paspējis tikt 
līdz pēdējam līmenim. Endijs un Elīza ir pārliecināti, ka 
pašam ir jābūt gudram, lai izvēlētos pareizo ceļu, atrastu 
īstos pakāpienus un neaizietu nepareizi.

Arī Jūs varat izmēģināt spēkus: http://www.jaunas-
eiro-banknotes.eu un uzzināt ko jaunu par mums zināmo, 
bet tomēr mazpazīstamo eiro.

Vita Leite, Rita Rozīte

Zināšanas ir manta un mācības – šīs mantas atslēga.    
                                                         (Reinis Kaudzīte)
Arī 2015./2016. mācību gadā Smiltenes Centra vidus-

skolas skolēni ir aktīvi piedalījušies mācību olimpiādēs.
Smiltenes Centra vidusskolā vislabākos rezultātus 

mācību priekšmetu olimpiādēs ir ieguvuši:
Ēriks Ralfs Matulis (12.kl.): 
   - angļu valodas olimpiādē – 1.vieta;
   - Vidzemes reģiona angļu val. olimpiādē – 2.vieta;
   - bioloģijas olimpiādē – 2.vieta;
   - vēstures olimpiādē – 1.vieta;
   - latviešu val. un literatūras olimpiādē – 1.vieta.
Tīna Nulle (12.kl.):
   - latviešu val. un literatūras olimpiādē – 2.vieta.
Lauma Kalnkambere (11.kl.):
   - latviešu val. un literatūras olimpiādē – 1.vieta.
Elīna Elizabete Baranovska (12.kl.):
   - angļu valodas olimpiādē – 2.vieta.
Einārs Stepītis (12.kl.): 
   - angļu valodas olimpiādē ieguva atzinību.
Anžela Halilova (9.a kl.): 
   - bioloģijas olimpiādē – 2.vieta.
Linards Ozols (11.kl.): 
   - bioloģijas olimpiādē – 1.vieta.
Jānis Kubuliņš (7.b kl.): 
   - Vidzemes atklātajā ģeogrāfijas olimpiādē – 2.vieta.
Elīza Būda (9.a kl.): 
   - atzinība vēstures olimpiādē;
   - latviešu val. un literatūras olimpiādē – 2.vieta.
Gerda Ance Rieksta (9.a kl.):
   - latviešu val. un literatūras olimpiādē – 1.vieta.
Monika Ziediņa (8.b kl.):
   - latviešu val. un literatūras olimpiādē – 1.vieta.
Amanda Pērkone (8.a kl.):
   - latviešu val. un literatūras olimpiādē – 2.vieta.
Alise Kazeka (8.b kl.):
   - latviešu val. un literatūras olimpiādē – 3.vieta.
Madara Māra Grigore (10.kl.): 
   - pirmais augstākais rezultāts latviešu val. un 
     literatūras olimpiādē. 
Lauma Melece (10.kl.): 
   - otrais augstākais rezultāts latviešu val. un 
     literatūras olimpiādē; 
Elīna Skopāne (10.kl.): 
   - trešais augstākais rezultāts latviešu val. un 
     literatūras olimpiādē. 

Visvairāk mācību olimpiādēs gūto vietu ir Smilt-
enes Centra vidusskolas 12. klases skolniekam Ērikam 
Ralfam Matulim. Aktīvais un erudītais puisis par sevi 
stāsta:

“Esmu dzimis Dobelē, pēc tam 
ar ģimeni pārcēlāmies uz dzīvi 
Mēros. Līdz 5. klasei mācījos 
Birzuļu pamatskolā, bet tad skolu 
slēdza, un tādēļ iestājos Sikšņu 
pamatskolā, kuru pabeidzu ar 
labām sekmēm. 

Jau pamatskolas laikā pie-
dalījos dažādos konkursos, pie-
mēram, erudīcijas konkursā 
“eXperiments Fizikā”, kur mūsu 
komanda uzvarēja, tāpat arī kon-
kursā “Gribu būt mobils” guvām 
ļoti labu rezultātu Vidzemes 
reģiona līmenī.

Pēc pamatskolas beigšanas mācības izvēlējos turpināt 
Smiltenes Centra vidusskolā. Šāda izvēle balstījās 
uz vecāku un draugu, kuri jau tur mācījās, labajām 
atsauksmēm.

Skolotāju pamudināts, nolēmu piedalīties mācību 
olimpiādēs. Šajā mācību gadā ar labām sekmēm esmu 
piedalījies jau piecās olimpiādēs – angļu valodas, 
bioloģijas, vēstures, latviešu valodas un literatūras, kā 
arī Vidzemes reģiona angļu valodas olimpiādē. Esmu 
jau uzaicināts uz latviešu valodas un literatūras valsts 
olimpiādi un vēstures valsts olimpiādi.

Šogad saņēmu Smiltenes Centra vidusskolas Zelta 
liecību par teicamām atzīmēm, šādu liecību no 12. klases 
vēl saņēma Tīna Nulle, mums abiem vidējās atzīmes ir 
virs astoņām ballēm. Ļoti priecājos arī par Piena balvu 
no A/S “Smiltenes Piens” 50 Eur apmērā par labiem 
sasniegumiem dabaszinībās.

Mani mīļākie mācību priekšmeti ir vēsture un angļu 
valoda. Arī brīvajā laikā cenšos apgūt dažādas valodas. 
Protu angļu, vācu, krievu valodu un pašlaik mācos ķīniešu 
valodu skolas ķīniešu valodas pulciņā. 

Pēc vidusskolas beigšanas vēlos iestāties Ventspils 
augstskolā un apgūt tulka profesiju.

Ar mācībām Smiltenes Centra vidusskolā esmu ļoti 
apmierināts, jo šeit ir atsaucīgi, laipni skolotāji, iespējas 
piedalīties interesantos projektos, patīk jaunās interak-
tīvās tāfeles, iespēja apmeklēt ārpusstundu pulciņus. 
Piemēram, pagājušajā gadā piedalījos teātra pulciņā. 
Jaukas atmiņas palikušas no brauciena uz Ungāriju kopā 
ar citiem vidusskolēniem, Ingas Deigeles koordinētā 
projekta ietvaros. Projekts bija saistīts ar profesijas izvēli 
jauniešiem nākotnē, kurā piedalījās ap 50 jauniešu no 
dažādām valstīm.

Fotogrāfija tapusi Ungārijas nometnes laikā, kurā 
iepazīstinu pārējo valstu dalībniekus ar Latviju.”

Lai Ērikam izdodas piepildīt savas ieceres!

Elīna Kubuliņa – Vilne

Smiltenes Centra vidusskolas 
skol�nu sasniegumi m�c�bu 

priekšmetu olimpi�d�s

Šā gada 12. janvārī, par godu maestro Raimondam 
Paulam, pie Palsmanes PII bērniem ciemojās pats kap-
teinis Reinis (muzikālā skolotāja Laura), kurš bija 
ieradies ar savu kuģi, lai uzrīkotu diskotēku.

Kapteinim Reinim bija arī palīgs – DJ skolotāja 
Aira, kura uzbūra dažādus animācijas klipiņus un bērni 
varēja kopā ar iemīļotiem multfilmiņu tēliem dejot 
mirgojošās gaismiņās. Tas viss radīja īstas diskotēkas 
noskaņu. Galvenokārt, mūzikas repertuārā bija R. Paula 
komponētās dziesmas bērniem, kā arī bērnu iemīļota 
populāra pasaules mūzika.

Mūzikas viļņiem pretoties nespēja ne liels, ne mazs. 
Mazo kāju dipoņa un bērnu smiekli vēl ilgi sildīs kap-
teiņa sirdi, kurš solījās nākamgad braukt atkal ciemos. 
Atvadoties kapteinis Reinis katram diskotēkas dalībnie-
kam uzdāvināja sapņu kuģīti ar saldu pārsteigumu.

Lielu paldies, sakām  Eduarda Vilkasta ģimenei  par 
atbalstu, kas palīdzēja uzburt disko noskaņu ar gaismas 
efektiem. 

Skolotāja A.Antēna

Kaptei�a Rei�a disen�te

Skol�niem jauna 
aizraušan�s

Pirmsskolas bērni iet rotaļās Raimonda Paula 
komponēto dziesmu pavadījumā
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Izgl�t�ba

No 23. līdz 30.janvārim Smiltenes ģimnāzijas skolēni 
Dārta Cīrule, Laura Rubene, Arta Anna Mūrniece un 
Kaspars Pakulis, kā arī skolotāja Inga Savicka devās 
uz Erasmus+ projekta “SELFY – Save Earth Life For 
Youth” (SELFY – saglabāsim Zemi jaunatnei) tikšanos 
uz Atēnu priekšpilsētu Pallini, kur spraigā darbā pava-
dīja visu nedēļu.

Atēnas smilteniešus sagaidīja ar saulainu, bet vēsu 
laiku. Kā teica paši grieķi, tāds aukstums (ap +3 grādiem) 
viņiem nekad neesot bijis, pat, kad Ziemassvētkus 
svinējuši, bijuši +22 grādi. 

Katrai dalībskolai bija uzdots sagatavot trīs pre-
zentācijas par iespējamajiem apdraudējumiem dabai, 
īpašu uzsvaru liekot tieši uz savā valstī sastopamajiem. 
Kaspars Pakulis stāstīja par mirušo zonu Baltijas jūrā. 
Dārtas Cīrules prezentācijā projekta dalībnieki uzzināja 
par invazīvajām augu un dzīvnieku sugām Latvijā. 
Savukārt Laura Rubene un Arta Anna Mūrniece bija iz-
pētījušas Zemeslodes magnētisko polu maiņas cēloņus 
un likumsakarības. Visu valstu jaunieši bija ļoti nopietni 
strādājuši, lai kopīgi veidotu e-grāmatu, kas projekta 
rezultātā būs pieejama ikvienam interesentam Erasmus+ 
projektu dārgumu krātuvē.

Jaunieši atzīst, ka bijis ļoti daudz interesanta. 
Visgrandiozākā viņiem likās Akropoles apskate, jo šī 
pasaules kultūras pieminekļa varenību var izjust, tikai 
nostājoties tam blakus. Dārta bija sajūsmā par fantas-
tisko jauno Akropoles muzeju, kur var aplūkot izcilus 
Akropoles mākslas paraugus. Pētot Grieķijas dabas 
parku fenomenus, tika izstaigāta arī grieķu mitoloģijā un 
reliģijā īpaša vieta, kas pieminēta arī Homēra eposā 
“Odiseja” – dievu Poseidona un Atēnas templis. Blakus 
esošā Egejas jūra savu nosaukumu ieguvusi pēc Atēnu 
karaļa Egeja nāves, viņam noslīcinoties jūrā pēc dēla 
nāves. Jauniešiem izdevās ieraudzīt arī Grieķijas Sar-
kanajā grāmatā iekļautas zosis, kas arī pašiem grieķu 
jauniešiem bija pārsteigums.

Smilteniešu pārsteidza tas, ka skola bija auksta, 
nemājīga un diezgan netīra. Tas lika novērtēt to, kas 
pašu skolā ir labs. Arī jauniešu veidotās prezentācijas 
bija labākas, salīdzinot ar citiem projekta partneriem, 
šeit viņi novērtēja skolā iegūtās prezentēšanas prasmes. 
Viņi pārliecinājās par ļoti populāra stereotipa par grieķu 
neprecizitāti patiesību. Arta Anna saka, ka neviens 
pasākums nenotika programmā plānotajā laikā, viss 
nokavējās vismaz par pāris stundām. 

Kā vislielāko ieguvumu Laura min angļu valodas
prasmju uzlabošanos. Tagad viņai vairs nav šaubu, ka 
prot runāt svešvalodā un tas nav grūti. Ģimnāzistu komu-
nikācijas prasmes prata novērtēt visi jauniegūtie draugi, 
jo latvieši bija vispopulārākie lielajā jauniešu grupā. 
Kaspars nebaidījās pat pieņemt izaicinājumu dejot solo 
grieķu tradicionālajā dejā sirtaki, kas viņam izdevās 
tiešām teicami. Mobilitātes noslēgumā katra dalībskola 
Pallini liceja dārzā iestādīja savu krūmu.

Visi jaunieši atzīst, ka šāda pieredze ir ļoti vērtīga 
un tagad ar aizrautību jau plāno projekta dalībskolu 
tikšanos Smiltenē maija sākumā.

Projekta vadītāja 
Inga Savicka

Pasaules 
kult�ras š�pul� Smiltenietis Renārs Auga ir jaunietis, kuram 2016.

gadu izdevies iesākt ar jauniem iespaidiem. Viņš, pie-
daloties “AFS Latvija” izsludinātajā konkursā, laimēja 
iespēju piedalīties starptautiskā “AFS” rīkotajā nometnē 
Krievijā. Pēc pavadītā laika nometnē, Renārs nelielā 
intervijā bija gatavs dalīties ar iespaidiem par Krieviju 
un tur pavadīto laiku.

Kas Tevi mudināja pieteikties nometnei Krievijā? 
Renārs: mani pamudināja pieteikties “AFS Latvija” 

valdes locekle Aija Rutkovska. Daļēji pieteikties mudināja 
arī tas, ka Krievija ir valsts, kura mums ir kaimiņos, bet 
tai pašā laikā mums nezināma. Mana māsa, mācoties 
Smiltenes ģimnāzijā, bija skolu apmaiņas programmā 
Kirovā, un arī viņa mani mudināja pieteikties stipendijai 
nometnei. 

Kādi bija tavi iespaidi pirms došanās uz Krieviju?
Renārs: Tā kā ne reizi pats nebiju bijis Krievijā, tad 

mani iespaidi par šo valsti bija visai nelieli, tikai tik, 
cik no preses un televīzijas. Bija mazliet bail saistībā ar 
politisko situāciju.

Kā tev šķiet, vai, ņemot vērā Latvijas un Krievijas
attiecības, jauniešiem ir nedaudz bail braukt uz 
Krieviju šādos projektos? Vai tomēr sadarbības un 
apmaiņas projektos tas netraucē? 

Renārs: Jā, arī man bija nedaudz bail braukt uz 
Krieviju. Mēs dzīvojām ārpus Maskavas slēgtā apsargātā 
teritorijā. Visu laiku biju nedaudz nemierīgs. Pēdējā 
dienā mums bija neliela ekskursija pa Maskavu. Arī 
Maskavā mūs veda pa viņuprāt drošām vietām, visur 
redzējām daudz “drošībniekus”. Pie metro un metro 
stacijās dežurēja milicija. Sadarbības un apmaiņas pro-
jektos, mēs kā dalībnieki to neizjutām, varbūt organiza-
toriem tas sagādāja kādas problēmas, jo visur tika 
vairāk padomāts par drošību. 

Kādas bija pirmās dienas un kas visvairāk pār-
steidza?

Renārs: Pirmās dienas Krievijā bija grūtas, jo viss 
nometnē notika krievu valodā un es krievu valodu pār-
zinu tikai nedaudz. To visu smagāku padarīja arī tas, 
ka Krievijā bija liels aukstums un ēkās, kurās notika 
nometne, bija ļoti auksts. Pirmās naktis gulējām pat 
virsdrēbēs. Vēlāk palika siltāks un arī krievu valodu sāku 
saprast labāk. Iepazinos ar ļoti jaukiem jauniešiem, kas 
mani iedrošināja runāt krievu valodā. 

Pastāsti vairāk par nometni. Kāda bija ikdiena, 
no kādām valstīm bijāt sabraukuši? 

Renārs: Šī bija “AFS Krievija”Ziemas nometne. 
Mēs nometnē kopā bijām 140 dalībnieki – 34 ārvalstu 
“AFS” apmaiņas programmas skolēni, kuri visā Krievijā 
ir jau no rudens un pārējie Krievijas skolēni, kuri vēlas 
kļūt par “AFS”brīvprātīgajiem vai arī gatavojas doties 
apmaiņas programmās uz kādu no valstīm. Es biju vie-
nīgais no Latvijas un vienīgais, kuram bija dota šāda 
iespēja piedalīties nometnē gan kā dalībniekam, gan 
kā brīvprātīgajam – komandas palīgam. Šajā nometnē 
ārvalstu skolēniem tika padziļinātas krievu valodas 
prasmes, ļoti daudz bija saliedētības spēles. Dalībnieki 
bija no Krievijas, Vācijas, Meksikas, Indonēzijas, Tai-
zemes un Itālijas. 

Vai bija kādas lietas, par ko nācās vilties, vai arī 
kas tāds, kas lauza tavus stereotipus/ iedomas par 
Krieviju? 

Renārs: Pirmais pārsteigums bija tas, ka, ierodoties 
nometnē, mumspaņēma visus dokumentus, arī pasi, kuru 
atdeva tikai pirms izbraukšanas uz mājām. Vislielākā 
un tai pašā laikā ne sliktākā vilšanās bija tā, ka es biju 
iedomājies, ka viss notiks angļu valodā, jo zināju, ka 
nometne ir starptautiska. Iesākumā grūti bija saprast 
rakstīto informāciju, kuras lielā dalībnieku skaita dēļ, 
bija daudz. 

Kādi bija tavi uzdevumi nometnē? Zinu, ka bija 
jāprezentē Latvija. Par ko stāstīji? Vai bija kādas 
lietas par Latviju, kas pārsteidza pārējos dalībniekus? 

Renārs: Nometnē visi 140 dalībnieki tika sadalīti 9 
grupās. Es biju vienas grupas palīgs. Man otrā nometnes 
dienā visiem dalībniekiem bija jāprezentē Latvija. Es 
biju paņēmis līdz dažādus prezentācijas materiālus un 

Latvijas karogu. Prezentācijas noslēgumā es visiem iemā-
cīju “Plaukstiņpolku”, par kuru visiem bija liels prieks. 
Prezentācijā es pastāstīju par Latvijas atrašanās vietu, par 
Baltijas jūru, karogu, himnu, valodu, ievērojamākajiem 
kultūras un dabas objektiem, cilvēkiem. Visus pārsteidza 
tas, ka Latvijā ir tik maz cilvēku, bet ir tik ievērojami 
sportisti un mūziķi. Krievijas skolēni visi zināja, kas ir 
Raimonds Pauls un Laima Vaikule.

Es vadīju arī latviešu valodas meistarklasi, kur divām 
grupām mācīju latviešu valodu. Par latviešu valodu bija 
ļoti liela interese, tāpēc interesenti tika sadalīti divās 
grupās. Es iemācīju latviešu alfabētu, skaitīt no 1-10, 
pieklājības frāzes un dažas sarunvalodas frāzes. Stundu 
noslēgumā es iemācīju skaitāmpantiņu “Cepu, cepu 
kukulīti!”.

Kāds ir tavs kopējais iespaids par nometni? 
Renārs: Kopējais iespaids par nometni ir ļoti labs. 

Visas dienas bija ļoti noslogotas – no agra rīta līdz vēlai 
naktij. Katru dienu bija kāds kopīgs pasākums, kuram 
visi gatavojāmies. Visinteresantākais bija 7. janvāris, kad 
Krievijā svin Ziemassvētkus. Arī nometnē tika svinēti 
Ziemassvētki pēc krievu tautas tradīcijām.

Kādas lietas esi guvis no šī brauciena? 
Renārs: Tagad man ir draugi dažādās pasaules valstīs. 

Esmu ieguvis draugus Krievijā. Noklausoties dažādu 
valstu prezentācijas, guvu neaizmirstamas atziņas par 
dažādām pasaules valstīm. Apmeklēju tajuvalodas un 
indonēziešu valodas meistarklases. Ļoti patika skanīgā 
un melodiskā indonēziešu valoda. Pirmo reizi mūžā 
prezentēju Latviju tik lielas auditorijas priekšā. Esmu 
gandarīts, ka viss ieplānotais man izdevās. Esmu kļuvis 
pārliecinātāks par savām spējām un saprotu, ka ir 
jāizmanto visas dotās iespējas, jo tā ir ļoti laba pieredze.

Kā tu pāris vārdos raksturotu Krieviju? 
Renārs: Pāris vārdos grūti raksturot Krieviju, jo es 

braucu uz Maskavu ar konkrētu mērķi – nometne. Mani 
pārsteidza plašā metro satiksme.Visi sastaptie cilvēki 
bija ļoti atsaucīgi un laipni (pretēji Latvijā sastaptajiem
krievvalodīgajiem). Es iesaku – nebaidīties un noteikti 
piedalīties visos iespējamos projektos!

Zane Ieviņa, “AFS Latvija”

Nebaid�ties un piedal�ties
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Mūsdienās pat vismazākais bērns tiek iepazīstināts 
ar ģimenes budžeta iespējām – ir vai nav iespējams 

iegādāties kādu bērna kāroto lietu. Skolas bērni ar 
naudiņu iepazīstas reāli, jo vecāki dod “kabatas naudu” 
kāda kārumiņa iegādei pēc stundām skolas ēdnīcā. 
Bērniem nākas iepazīt eiro un centus. Bet to ir tik daudz! 
Katra valsts izdod sava dizaina monētas. Lai tās iepazītu, 
Latvijas Banka izveidojusi izglītojošu vietni naudas-
skola.lv. Tā palīdz izprast ekonomikas likumsakarības, 
piedāvā skatīties filmas un TV pārraides par naudas 
lietām, diskutēt par aktuāliem notikumiem tautsaim-
niecībā, pārbaudīt savas zināšanas spēlēs un konkursos, 
kā arī piedalīties citos interesantos pasākumos. Šeit 
skolotājiem ir arī sava skolotāju istaba!

Izveidota datorspēle “Eiro skrējiens” (“Euro Run”), 
kura līdz 25. februārim ir sacensība starp eirozonas valstu 
9 līdz 12 gadus veciem skolēniem. Lai popularizētu šīs 
sacensības un palīdzētu skolēniem sagatavoties veiksmīgi 
atbildēt uz spēles jautājumiem par eiro banknotēm un 
monētām, Latvijas Banka laika posmā no oktobra līdz 
februārim organizē izglītojošas izbraukuma nodarbības. 
Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas skolēniem tādas 
notika 19. janvārī. Pie mums ieradās Latvijas Bankas 
interneta portāla galvenā redaktore Antra Slava, vairāku 
mācību līdzekļu autore, Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 
skolotāja Inta Jorniņa un personāži no spēles Anna un 
Aleksis (Jelgavas Spīdolas šimnāzijas skolēni Līga un 
Rainers). Atraktīvi un interesanti noritēja mācību stundas 
trešo, ceturto, piekto un sesto klašu skolēniem. Viņiem 
bija jāatpazīst eiro banknotēs iestrādātie pretviltošanas 
elementi, aizraujošā sacensībā jāiepazīst banknošu 
dizains. Nodarbību vadītāji īpaši uzteica 3. klašu aktīvos 
dziedātājus. Katras klases uzvarētāji saņēma vērtīgu 
balvu.

Pēc stundām notika mācību seminārs pedagogiem. 
Tajā sociālo zinību skolotāju metodiskās apvienības 
vadītāja Rita Rozīte bija aicinājusi piedalīties visus 
ieinteresētos skolotājus. 22 skolotāji tika iepazīstināti ar 
jaunākajiem mācību materiāliem, lai interesanti un aktīvi 
palīdzētu skolēniem apgūt tēmas par finanšu pratību. 
Paldies Latvijas Bankai par iespēju draudzīgā un jautrā 
atmosfērā apgūt jaunas zināšanas un prasmes.

Pēc iepazīšanās ar datorspēli “Eiroskrējiens” piektās 
klases meitenes Anda Jaunmuktāne, Agnese Jaunmuk-
tāne un Marta Sirmā pastāstīja, ka: “Spēle ir diezgan 
pagrūta. Jāizvairās no putna, ērkšķiem un vīrieša, kurš 
vilto naudu. Ir ļoti interesanti jautājumi, uz kuriem 
jāatbild par dažādām monētām un kurā valstī ir ieviests 
eiro. Spēle ir uz laiku. Var redzēt, cik ilgi spēlē. Vajadzīga 
atjautība. Spēle sadalīta 5 eiro, 10 eiro, 20 eiro, 50 eiro, 
100 eiro, 200 eiro un 500 eiro līmeņos. Pēc katra līmeņa 
iziešanas jāpiereģistrē savi pukti, lai pārietu uz nākošo 
līmeni. Mēģināsim tikt līdz pēdējam līmenim.” Savukārt 
Elīza Kauliņa un Endijs Graudiņš šajā spēlē ieinteresējuši 
arī savus tētus. Viņi palīdz atpazīt monētas un valstis, no 
kuras šis eiro ir. Endijs: “Spēlē ir sliktā lāde ar zobiem, 
no kuras jāizvairās.” Elīza informē, ka: “Ja pieskaras 
sliktajiem objektiem, spēlētājs zaudē 100 punktus un 
pusdzīvību no piecām sākumā piešķirtajām. Ja 10 eiro 
laikmetā iekrīt bezdibeņa aizā, atņem veselu dzīvību, bet, 
ja pareizi atbild uz ļoti āķīgajiem jautājumiem, spēlētājam 
tiek piešķirti 5 000 punkti.” Endijs jau ir paspējis tikt 
līdz pēdējam līmenim. Endijs un Elīza ir pārliecināti, ka 
pašam ir jābūt gudram, lai izvēlētos pareizo ceļu, atrastu 
īstos pakāpienus un neaizietu nepareizi.

Arī Jūs varat izmēģināt spēkus: http://www.jaunas-
eiro-banknotes.eu un uzzināt ko jaunu par mums zināmo, 
bet tomēr mazpazīstamo eiro.

Vita Leite, Rita Rozīte

Zināšanas ir manta un mācības – šīs mantas atslēga.    
                                                         (Reinis Kaudzīte)
Arī 2015./2016. mācību gadā Smiltenes Centra vidus-

skolas skolēni ir aktīvi piedalījušies mācību olimpiādēs.
Smiltenes Centra vidusskolā vislabākos rezultātus 

mācību priekšmetu olimpiādēs ir ieguvuši:
Ēriks Ralfs Matulis (12.kl.): 
   - angļu valodas olimpiādē – 1.vieta;
   - Vidzemes reģiona angļu val. olimpiādē – 2.vieta;
   - bioloģijas olimpiādē – 2.vieta;
   - vēstures olimpiādē – 1.vieta;
   - latviešu val. un literatūras olimpiādē – 1.vieta.
Tīna Nulle (12.kl.):
   - latviešu val. un literatūras olimpiādē – 2.vieta.
Lauma Kalnkambere (11.kl.):
   - latviešu val. un literatūras olimpiādē – 1.vieta.
Elīna Elizabete Baranovska (12.kl.):
   - angļu valodas olimpiādē – 2.vieta.
Einārs Stepītis (12.kl.): 
   - angļu valodas olimpiādē ieguva atzinību.
Anžela Halilova (9.a kl.): 
   - bioloģijas olimpiādē – 2.vieta.
Linards Ozols (11.kl.): 
   - bioloģijas olimpiādē – 1.vieta.
Jānis Kubuliņš (7.b kl.): 
   - Vidzemes atklātajā ģeogrāfijas olimpiādē – 2.vieta.
Elīza Būda (9.a kl.): 
   - atzinība vēstures olimpiādē;
   - latviešu val. un literatūras olimpiādē – 2.vieta.
Gerda Ance Rieksta (9.a kl.):
   - latviešu val. un literatūras olimpiādē – 1.vieta.
Monika Ziediņa (8.b kl.):
   - latviešu val. un literatūras olimpiādē – 1.vieta.
Amanda Pērkone (8.a kl.):
   - latviešu val. un literatūras olimpiādē – 2.vieta.
Alise Kazeka (8.b kl.):
   - latviešu val. un literatūras olimpiādē – 3.vieta.
Madara Māra Grigore (10.kl.): 
   - pirmais augstākais rezultāts latviešu val. un 
     literatūras olimpiādē. 
Lauma Melece (10.kl.): 
   - otrais augstākais rezultāts latviešu val. un 
     literatūras olimpiādē; 
Elīna Skopāne (10.kl.): 
   - trešais augstākais rezultāts latviešu val. un 
     literatūras olimpiādē. 

Visvairāk mācību olimpiādēs gūto vietu ir Smilt-
enes Centra vidusskolas 12. klases skolniekam Ērikam 
Ralfam Matulim. Aktīvais un erudītais puisis par sevi 
stāsta:

“Esmu dzimis Dobelē, pēc tam 
ar ģimeni pārcēlāmies uz dzīvi 
Mēros. Līdz 5. klasei mācījos 
Birzuļu pamatskolā, bet tad skolu 
slēdza, un tādēļ iestājos Sikšņu 
pamatskolā, kuru pabeidzu ar 
labām sekmēm. 

Jau pamatskolas laikā pie-
dalījos dažādos konkursos, pie-
mēram, erudīcijas konkursā 
“eXperiments Fizikā”, kur mūsu 
komanda uzvarēja, tāpat arī kon-
kursā “Gribu būt mobils” guvām 
ļoti labu rezultātu Vidzemes 
reģiona līmenī.

Pēc pamatskolas beigšanas mācības izvēlējos turpināt 
Smiltenes Centra vidusskolā. Šāda izvēle balstījās 
uz vecāku un draugu, kuri jau tur mācījās, labajām 
atsauksmēm.

Skolotāju pamudināts, nolēmu piedalīties mācību 
olimpiādēs. Šajā mācību gadā ar labām sekmēm esmu 
piedalījies jau piecās olimpiādēs – angļu valodas, 
bioloģijas, vēstures, latviešu valodas un literatūras, kā 
arī Vidzemes reģiona angļu valodas olimpiādē. Esmu 
jau uzaicināts uz latviešu valodas un literatūras valsts 
olimpiādi un vēstures valsts olimpiādi.

Šogad saņēmu Smiltenes Centra vidusskolas Zelta 
liecību par teicamām atzīmēm, šādu liecību no 12. klases 
vēl saņēma Tīna Nulle, mums abiem vidējās atzīmes ir 
virs astoņām ballēm. Ļoti priecājos arī par Piena balvu 
no A/S “Smiltenes Piens” 50 Eur apmērā par labiem 
sasniegumiem dabaszinībās.

Mani mīļākie mācību priekšmeti ir vēsture un angļu 
valoda. Arī brīvajā laikā cenšos apgūt dažādas valodas. 
Protu angļu, vācu, krievu valodu un pašlaik mācos ķīniešu 
valodu skolas ķīniešu valodas pulciņā. 

Pēc vidusskolas beigšanas vēlos iestāties Ventspils 
augstskolā un apgūt tulka profesiju.

Ar mācībām Smiltenes Centra vidusskolā esmu ļoti 
apmierināts, jo šeit ir atsaucīgi, laipni skolotāji, iespējas 
piedalīties interesantos projektos, patīk jaunās interak-
tīvās tāfeles, iespēja apmeklēt ārpusstundu pulciņus. 
Piemēram, pagājušajā gadā piedalījos teātra pulciņā. 
Jaukas atmiņas palikušas no brauciena uz Ungāriju kopā 
ar citiem vidusskolēniem, Ingas Deigeles koordinētā 
projekta ietvaros. Projekts bija saistīts ar profesijas izvēli 
jauniešiem nākotnē, kurā piedalījās ap 50 jauniešu no 
dažādām valstīm.

Fotogrāfija tapusi Ungārijas nometnes laikā, kurā 
iepazīstinu pārējo valstu dalībniekus ar Latviju.”

Lai Ērikam izdodas piepildīt savas ieceres!

Elīna Kubuliņa – Vilne

Smiltenes Centra vidusskolas 
skol�nu sasniegumi m�c�bu 

priekšmetu olimpi�d�s

Šā gada 12. janvārī, par godu maestro Raimondam 
Paulam, pie Palsmanes PII bērniem ciemojās pats kap-
teinis Reinis (muzikālā skolotāja Laura), kurš bija 
ieradies ar savu kuģi, lai uzrīkotu diskotēku.

Kapteinim Reinim bija arī palīgs – DJ skolotāja 
Aira, kura uzbūra dažādus animācijas klipiņus un bērni 
varēja kopā ar iemīļotiem multfilmiņu tēliem dejot 
mirgojošās gaismiņās. Tas viss radīja īstas diskotēkas 
noskaņu. Galvenokārt, mūzikas repertuārā bija R. Paula 
komponētās dziesmas bērniem, kā arī bērnu iemīļota 
populāra pasaules mūzika.

Mūzikas viļņiem pretoties nespēja ne liels, ne mazs. 
Mazo kāju dipoņa un bērnu smiekli vēl ilgi sildīs kap-
teiņa sirdi, kurš solījās nākamgad braukt atkal ciemos. 
Atvadoties kapteinis Reinis katram diskotēkas dalībnie-
kam uzdāvināja sapņu kuģīti ar saldu pārsteigumu.

Lielu paldies, sakām  Eduarda Vilkasta ģimenei  par 
atbalstu, kas palīdzēja uzburt disko noskaņu ar gaismas 
efektiem. 

Skolotāja A.Antēna

Kaptei�a Rei�a disen�te

Skol�niem jauna 
aizraušan�s

Pirmsskolas bērni iet rotaļās Raimonda Paula 
komponēto dziesmu pavadījumā
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12.janvārī komponists Raimonds Pauls svinēja 80 
gadu jubileju. Šajā dienā visā Latvijā pa radio stacijām 
varēja klausīties R.Paula mūziku, dzirdēt intervijas ar 
Latvijā populāriem mūziķiem – par slavenā komponista 
dzīvi ikdienā, atgadījumiem no dažādām koncerttur-
nejām un televīzijas ekrānos redzēt sarunas un iepriekš 
uzņemtām intervijām ar pašu mākslinieku.

Par cik Paula sakomponēto dziesmu pūrā ir ļoti 
daudz bērnu dziesmas (ap 70), tad īstais brīdis uzgavilēt 
māksliniekam – arī pavisam maziem ķipariem. Mazie 
pīlādzēni Raimonda Paula jubileju atzīmēja ar ballīti, 
kur bērni klausījās grupas “Dzeguzīte” ierakstus ar 
maestro sarakstītu mūziku. Lielākajiem bērniem ballītes 
ievaddaļā tika stāstīts par komponista izaugsmi no 
bērnības. Mākslinieks klavierspēli jau sācis apgūt no 4 
gadu vecuma, un komponists ir beidzis mūzikas kon-
servatoriju. R.Paula daiļradē ir ap 2000 skaņdarbu. 

Un daudzas dziesmas, ko uzrakstījis komponists – arī 
apgūstam dārziņā, kā piemēram “Cāļus skaita rudenī”, 
“Palaid puķīti pa dambi”, “Pasaule ir skaista”.

Raimonda Paula ballītē bērni izkrāsoja vienu papīra 
svecīti, ko pēc tam izgrieza, bet mazākajiem veiksmīgi 
piepalīdzēja audzinātājas. Un tad šīs izkrāsotās un 
izgrieztās papīra svecītes tika salīmētas pa 80 gabalām 
uz katras no R.Paulam domātās tortes (un iedomājāmies, 
ka šīs tortes pa pastu aizsūtam pašam komponistam). 
Vēlāk ballītē dejojām dančus. Kā neiztrūkstoša ballītes 
sastāvdaļa bija lieliskā Paula mūzika, komponista attēls 
un arī bērnu darinātās svecītes tortē! Pasākumā iesais-
tījās gan mazs, gan liels. Bet svarīgākais – ir bērnu prieks 
un mirdzums acīs! Un tā – mēs ballītes noslēgumā visi 
saucam “Daudz laimes dzimšanas dienā maestro!”

                                                                                     
              Sporta skolotāja – Ieva Klāva - Bunga

Daudz laimes maestro Raimondam 
Paulam v�l mazie p�l�dz�ni!

Šā gada 25.janvārī viesnīcā “Avalon Hotel Rīga” no-
risinājās tūrisma izstādes “Balttour 2016” preses konfe-
rence, uz kuru bija pulcējušies vairāk kā 40 dalībnieki. 
Lielākā daļa bija preses pārstāvji, kurus interesēja šā 
gada izstādes jaunumi, aktualitātes, vispārīgas tūrisma 
tendences Latvijā un ārvalstīs. 

Prezentēt savu tūrisma izstādes “Balttour 2016” pie-
dāvājumu bija aicināti tikai daži pārstāvji, tostarp, tas 
gods tika arī Smiltenes novadam. 

Ar prieku un lepnumu Smiltenes novada tūrisma 
informācijas centrs prezentēja jaunākās tūrisma aktuali-
tātes novadā, tostarp, liela interese bija par grupu eks-
kursiju piedāvājumiem nesezonā, kā arī sezonas laikā 
apskatāmiem košumdārziem. Tāpat bija interese par 
dažādām saimniecībām, kurās iespēja iemēģināt roku 
dažādos saimniekošanas procesos un izgaršot no dabī-
gām izejvielām laukos gatavota produkta garšu. Viena 
no tām bija SIA “Ozolu maize” rokām gatavotās smal-
kās, trauslās, mutē kūstošās piparkūkas.

Smiltenes novadu šajā konferencē pārstāvēja arī lauku 
mājas “Donas” pārstāve Pepija Garzeķe, kas žurnālistiem 
ļoti patika ar savu atraktivitāti un piedāvāto maizes 
degustāciju ar daudzveidīgajām piedevām – sviestu, 
zaļumu un ķiploku sviestu, kaņepju sviestu, speķīti ar 
sīpoliem, medu. 

Žurnālistus pārsteidza arī Z/S “Buliņi” saimnieks 
Jānis Krieķis ar jaunatklājumu mums, bet aizgūtu senu 
latviešu recepti – ābolu sieru, kā arī kaņepju staku un pār-
domāto ekoloģisko iepakojumu produkcijas pārdošanai. 

Līdzās Smiltenes novadam ar savu piedāvājumu pie-
dalījās Liepājas pārstāvji, kas prezentēja jauno Dzintara 
kokteili, tāpat tika pārstāvēta Aizputes vīna darītava, kas 
2015. gadā bija atzīta par labāko vīna darītavu Latvijā, 
cienājot preses konferences dalībniekus ardažāda veida 
vīniem. Turpat līdzās bija arī Gulbenes novada pārstāvji 
no “MŪ Siera”, kas piedāvāja nobaudīt dažāda veida 
sierus, siera bumbas, siera pīnītes.

Jāatzīst, ka šī bija lieliska iespēja pārstāvēt Smiltenes 
novadu šādā preses konferencē un mēs varam būt lepni 
par mūsu novada cilvēkiem, kas šeit dzīvo, strādā, uzņem 
tūristus un pārsteidz tos ar dažādiem lauku gardumiem 
un amata prasmēm!

Foto: Aivars Mackevičs, BalticTravelnews.com

Smiltenes novada TIC vadītāja
Sanda Veismane

Smiltenes novads “Balttour 2016” 
preses konferences dal�bniekus 
p�rsteidz ar lauku gardumiem

Kult�ra, t�risms

Pašvald�b�

30.janvārī Rīgā izskanēja pateicības koncerts asins-
donoriem, kuru apmeklēja arī 36 asinsdonori no Smil-
tenes novada.

Pasākums notika pateicības gaisotnē ar emocionā-
liem video stāstiem. Katrs pacients ļoti atzinīgi novērtēja 
asinsdonoru sirds darbu. Tika godināti 5 Latvijas goda 
donori, kuri asinis nodevuši vairāk nekā 100 reižu.

Esam lepni, ka viņu vidū ir arī smilteniete Ilze 
Līdaka, kura asinis nodevusi 101 reizi. Donori saņēma 
īpašu autora radītu balvu un pateicību no Latvijas Sarkanā 
Krusta.

Vēlos pateikties Smiltenes novada domes priekš-
sēdētājam Gintam Kukainim par atsaucību, lai arī mēs, 
36 asinsdonori, varējām būt šai pasākumā.

Maruta Vīgante,
Smiltenes asinsdonoru kustības organizatore

Piecu Latvijas 
goda asins-

donoru vid� 
ar� smilteniete

Janvārī Smiltenē izbraukuma sēdē par “Civilās aiz-
sardzības un katastrofu pārvaldīšanas likumu” diskutēja 
pārstāvji no Latvijas Republikas Saeimas komisijām, 
ministrijām, valsts iestādēm un Latvijas pašvaldībām.

Atklājot sēdi, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta (VUGD) priekšnieka vietnieks, pulkvedis 
Kristaps Eklons norādīja, ka “Civilās aizsardzības 
un katastrofu pārvaldīšanas likuma” pilnveidošana ir 
svarīga, jo Zolitūdes traģēdija un citi notikumi ir pie-
rādījuši, ka ar civilo aizsardzību valstī viss nav kārtībā. 
“Būtiski ir strādāt preventīvi, novērstu riskus un saga-
tavoties, lai krīzes situācijā zinātu, pie kā vērsties un 
kur meklēt palīdzību problēmas risināšanai”.

Izbraukuma sēdē tika pārrunāts jaunais likumprojekts 
par katastrofu pārvaldīšanas procesu, kā arī notika dis-
kusija par atsevišķu pantu, kuri saistīti ar valsts iestāžu 
un pašvaldību kompetencēm katastrofu gadījumā un 
civilās aizsardzības jautājumos, redakciju.

Sēdē piedalījās pārstāvji no Saeimas Aizsardzības, 
Iekšlietu, un korupcijas novēršanas komisijas, Saeimas 
Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas, Iekšlietu 
ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, VUGD, kā 
arī pārstāvji no Valmieras, Smiltenes, Jūrmalas, Rīgas, 
Cēsu, Pļaviņu, Jēkabpils un Madonas pašvaldībām.

Sēdi, sadarbībā ar Smiltenes novada pašvaldību un 
VUGD, rīkoja Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija.

Līga Hofmane, Sabiedrisko attiecību speciāliste

“Civil�s aizsardz�bas 
un katastrofu 

p�rvald�šanas likuma” 
apspriešana Smilten�
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daudz bērnu dziesmas (ap 70), tad īstais brīdis uzgavilēt 
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pīlādzēni Raimonda Paula jubileju atzīmēja ar ballīti, 
kur bērni klausījās grupas “Dzeguzīte” ierakstus ar 
maestro sarakstītu mūziku. Lielākajiem bērniem ballītes 
ievaddaļā tika stāstīts par komponista izaugsmi no 
bērnības. Mākslinieks klavierspēli jau sācis apgūt no 4 
gadu vecuma, un komponists ir beidzis mūzikas kon-
servatoriju. R.Paula daiļradē ir ap 2000 skaņdarbu. 

Un daudzas dziesmas, ko uzrakstījis komponists – arī 
apgūstam dārziņā, kā piemēram “Cāļus skaita rudenī”, 
“Palaid puķīti pa dambi”, “Pasaule ir skaista”.

Raimonda Paula ballītē bērni izkrāsoja vienu papīra 
svecīti, ko pēc tam izgrieza, bet mazākajiem veiksmīgi 
piepalīdzēja audzinātājas. Un tad šīs izkrāsotās un 
izgrieztās papīra svecītes tika salīmētas pa 80 gabalām 
uz katras no R.Paulam domātās tortes (un iedomājāmies, 
ka šīs tortes pa pastu aizsūtam pašam komponistam). 
Vēlāk ballītē dejojām dančus. Kā neiztrūkstoša ballītes 
sastāvdaļa bija lieliskā Paula mūzika, komponista attēls 
un arī bērnu darinātās svecītes tortē! Pasākumā iesais-
tījās gan mazs, gan liels. Bet svarīgākais – ir bērnu prieks 
un mirdzums acīs! Un tā – mēs ballītes noslēgumā visi 
saucam “Daudz laimes dzimšanas dienā maestro!”

                                                                                     
              Sporta skolotāja – Ieva Klāva - Bunga

Daudz laimes maestro Raimondam 
Paulam v�l mazie p�l�dz�ni!

Šā gada 25.janvārī viesnīcā “Avalon Hotel Rīga” no-
risinājās tūrisma izstādes “Balttour 2016” preses konfe-
rence, uz kuru bija pulcējušies vairāk kā 40 dalībnieki. 
Lielākā daļa bija preses pārstāvji, kurus interesēja šā 
gada izstādes jaunumi, aktualitātes, vispārīgas tūrisma 
tendences Latvijā un ārvalstīs. 

Prezentēt savu tūrisma izstādes “Balttour 2016” pie-
dāvājumu bija aicināti tikai daži pārstāvji, tostarp, tas 
gods tika arī Smiltenes novadam. 

Ar prieku un lepnumu Smiltenes novada tūrisma 
informācijas centrs prezentēja jaunākās tūrisma aktuali-
tātes novadā, tostarp, liela interese bija par grupu eks-
kursiju piedāvājumiem nesezonā, kā arī sezonas laikā 
apskatāmiem košumdārziem. Tāpat bija interese par 
dažādām saimniecībām, kurās iespēja iemēģināt roku 
dažādos saimniekošanas procesos un izgaršot no dabī-
gām izejvielām laukos gatavota produkta garšu. Viena 
no tām bija SIA “Ozolu maize” rokām gatavotās smal-
kās, trauslās, mutē kūstošās piparkūkas.

Smiltenes novadu šajā konferencē pārstāvēja arī lauku 
mājas “Donas” pārstāve Pepija Garzeķe, kas žurnālistiem 
ļoti patika ar savu atraktivitāti un piedāvāto maizes 
degustāciju ar daudzveidīgajām piedevām – sviestu, 
zaļumu un ķiploku sviestu, kaņepju sviestu, speķīti ar 
sīpoliem, medu. 

Žurnālistus pārsteidza arī Z/S “Buliņi” saimnieks 
Jānis Krieķis ar jaunatklājumu mums, bet aizgūtu senu 
latviešu recepti – ābolu sieru, kā arī kaņepju staku un pār-
domāto ekoloģisko iepakojumu produkcijas pārdošanai. 

Līdzās Smiltenes novadam ar savu piedāvājumu pie-
dalījās Liepājas pārstāvji, kas prezentēja jauno Dzintara 
kokteili, tāpat tika pārstāvēta Aizputes vīna darītava, kas 
2015. gadā bija atzīta par labāko vīna darītavu Latvijā, 
cienājot preses konferences dalībniekus ardažāda veida 
vīniem. Turpat līdzās bija arī Gulbenes novada pārstāvji 
no “MŪ Siera”, kas piedāvāja nobaudīt dažāda veida 
sierus, siera bumbas, siera pīnītes.

Jāatzīst, ka šī bija lieliska iespēja pārstāvēt Smiltenes 
novadu šādā preses konferencē un mēs varam būt lepni 
par mūsu novada cilvēkiem, kas šeit dzīvo, strādā, uzņem 
tūristus un pārsteidz tos ar dažādiem lauku gardumiem 
un amata prasmēm!

Foto: Aivars Mackevičs, BalticTravelnews.com

Smiltenes novada TIC vadītāja
Sanda Veismane

Smiltenes novads “Balttour 2016” 
preses konferences dal�bniekus 
p�rsteidz ar lauku gardumiem

Kult�ra, t�risms

Pašvald�b�

30.janvārī Rīgā izskanēja pateicības koncerts asins-
donoriem, kuru apmeklēja arī 36 asinsdonori no Smil-
tenes novada.

Pasākums notika pateicības gaisotnē ar emocionā-
liem video stāstiem. Katrs pacients ļoti atzinīgi novērtēja 
asinsdonoru sirds darbu. Tika godināti 5 Latvijas goda 
donori, kuri asinis nodevuši vairāk nekā 100 reižu.

Esam lepni, ka viņu vidū ir arī smilteniete Ilze 
Līdaka, kura asinis nodevusi 101 reizi. Donori saņēma 
īpašu autora radītu balvu un pateicību no Latvijas Sarkanā 
Krusta.

Vēlos pateikties Smiltenes novada domes priekš-
sēdētājam Gintam Kukainim par atsaucību, lai arī mēs, 
36 asinsdonori, varējām būt šai pasākumā.

Maruta Vīgante,
Smiltenes asinsdonoru kustības organizatore

Piecu Latvijas 
goda asins-

donoru vid� 
ar� smilteniete

Janvārī Smiltenē izbraukuma sēdē par “Civilās aiz-
sardzības un katastrofu pārvaldīšanas likumu” diskutēja 
pārstāvji no Latvijas Republikas Saeimas komisijām, 
ministrijām, valsts iestādēm un Latvijas pašvaldībām.

Atklājot sēdi, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta (VUGD) priekšnieka vietnieks, pulkvedis 
Kristaps Eklons norādīja, ka “Civilās aizsardzības 
un katastrofu pārvaldīšanas likuma” pilnveidošana ir 
svarīga, jo Zolitūdes traģēdija un citi notikumi ir pie-
rādījuši, ka ar civilo aizsardzību valstī viss nav kārtībā. 
“Būtiski ir strādāt preventīvi, novērstu riskus un saga-
tavoties, lai krīzes situācijā zinātu, pie kā vērsties un 
kur meklēt palīdzību problēmas risināšanai”.

Izbraukuma sēdē tika pārrunāts jaunais likumprojekts 
par katastrofu pārvaldīšanas procesu, kā arī notika dis-
kusija par atsevišķu pantu, kuri saistīti ar valsts iestāžu 
un pašvaldību kompetencēm katastrofu gadījumā un 
civilās aizsardzības jautājumos, redakciju.

Sēdē piedalījās pārstāvji no Saeimas Aizsardzības, 
Iekšlietu, un korupcijas novēršanas komisijas, Saeimas 
Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas, Iekšlietu 
ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, VUGD, kā 
arī pārstāvji no Valmieras, Smiltenes, Jūrmalas, Rīgas, 
Cēsu, Pļaviņu, Jēkabpils un Madonas pašvaldībām.

Sēdi, sadarbībā ar Smiltenes novada pašvaldību un 
VUGD, rīkoja Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija.

Līga Hofmane, Sabiedrisko attiecību speciāliste

“Civil�s aizsardz�bas 
un katastrofu 

p�rvald�šanas likuma” 
apspriešana Smilten�
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27. janvārī Smiltenes tehnikumā notika konventa 
sanāksme, kurā tika spriests par profesionālās izglītības 
kompetences centra (PIKC) galvenajiem stratēģiskajiem 
virzieniem, izglītības satura pilnveidošanu un skolas 
sadarbību ar reģiona komersantiem.

Sanāksmē piedalījās LR Izglītības un zinātnes minis-
trijas Izglītības departamenta vecākā referente Dzintra 
Kalniņa, Vidzemes plānošanas reģiona administrācijas 
vadītāja Guna Kalniņa – Priede, Latvijas Ceļu būves 
asociācijas izpilddirektors Zigmārs Brunovs, Latvijas 
Viesnīcu un restorānu asociācijas izpilddirektore Santa 
Graikste, Smiltenes novada domes Izglītības pārvaldes 
vadītāja Gunta Grigore, Alūksnes novada domes priekš-
sēdētāja vietnieks Aivars Fomins, Smiltenes tehnikuma 
direktors Andris Miezītis un skolas projektu vadītājas 
ZigetaVīķele un Rudīte Grabovska.

Andris Miezītis konventa dalībniekus iepazīstināja 
ar skolas attīstības virzieniem un aktuālākajiem jau-
tājumiem, kas prasa steidzamāko risinājumu Alsviķu 
teritoriālajā struktūrvienībā. “Šajā skolā visakūtāk ne-
pieciešami lifti, lai  audzēkņi ar īpašām vajadzībām var 
nokļūt mācību telpās, dienesta viesnīcā un darbnīcās. 
Mācību iestādei vajadzīgi arī jauni, cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām piemēroti sanitārie mezgli. Savu kārtu uz 
atjaunošanas darbiem gaida stadions.”

Domājot par mūsdienu darba tirgū pieprasītu augs-
tas raudzes speciālistu sagatavošanu, konventa pirmajā 
sanākšanas reizē daudz tika runāts arī par Smiltenes 
tehnikumā iecerētajām jaunajām mācību programmām. 
No tām vislielāko klātesošo atsaucību un interesi izpel-
nījās hidrobūvju būvniecības tehniķa specialitāte. Ņemot 
vērā mūsu valstī katastrofāli novecojušās meliorācijas 
sistēmas un plānoto Eiropas Savienības (ES) fondu 
atbalstu to pārbūvei un atjaunošanai, tuvākajos gados 
Latvijas darba tirgū šie speciālisti būs ļoti pieprasīti.

Viens no konventa uzdevumiem – piedalīties profe-
sionālās izglītības iestādes pedagoģisko darbinieku atlases 

un novērtēšanas procesā. Cilvēkresursu trūkums ir viens 
no daudzu PIKC sāpīgākajiem jautājumiem, jo, ņemot 
vērā pedagogu pieticīgo atalgojumu, katastrofāli trūkst 
skolotāju ar inženiera izglītību.

Konventā tika aktualizēts arī augstākās instancēs 
risināmais jautājums par profesionāli izglītojošo skolu 
sadarbību ar audzēkņu potenciālajiem darba devējiem 
un darba vidē balstītu izglītību. Šobrīd daudzas izglītības 
iestādes veiksmīgi nodrošinājušas materiāltehnisko bāzi, 
piesaistot ES struktūrfondu līdzfinansējumu. Taču teh-
nika un iekārtas strauji noveco, tāpēc jau tagad jādomā 
par skolu sadarbību ar firmām, kas varētu atbalstīt 
izglītības iestādes ar savu jaunāko tehniku. Ar to  amata 
gudrības varētu apgūt ne tikai jaunieši, bet arī attiecīgajā 
nozarē strādājošie, kuri rūpējas par savu profesionālo 
tālākizglītību.

“Skolu sadarbība ar darba devējiem, attiecīgo nozaru 
un vietējo pašvaldību pārstāvjiem ļoti būtiska arī tāpēc, 
lai attīstītu un pilnveidotu attiecīgajā reģionā aktuālās 
mācību programmas,” atzīst LR Izglītības un zinātnes 
ministrijas Izglītības departamenta vecākā referente 
Dzintra Kalniņa. “Tā arī ir dziļākā šādu konventu būtība 
– apzināt un formulēt jautājumus, kas tālāk risināmi 
valdības līmenī. Šajā gadījumā tas būtu jautājums par 
nodokļu atlaidēm darba devējiem, lai viņus motivētu 
sadarboties ar skolām, nodrošinot audzēkņiem prakses 
vietas.”

“Liels ieguvums visam reģionam ir Smiltenes 
tehnikumā realizētās veterinārmedicīnas, transporta un 
autotransporta mācību programmas ar to ideālo materiāl-
tehnisko bāzi,” uzskata Vidzemes plānošanas reģiona 
administrācijas vadītāja Guna Kalniņa – Priede. “Vid-
zemei kā tipiskam lauksaimniecības reģionam ļoti ne-
pieciešami jaunieši, kuri varētu strādāt ar jaunāko lauk-
saimniecības tehniku. Taču, ņemot vērā “ceļinieku” 
daudzpusīgo mācību programmu, domāju, ka skolas 
absolventiem tā īpašas grūtības nesagādātu. Šobrīd vairāk 

satrauc jautājumi, kas saistīti ar to, lai nodrošinātu 
pilnvērtīgu mācību darbu PIKC audzēkņiem ar īpašām 
vajadzībām Alsviķu struktūrvienībā. To risināšanā no-
teikti neiztiksim bez Labklājības ministrijas atbalsta. 
Tāpēc šādi konventi ļoti nepieciešami, jo viens nav 
cīnītājs. Uzņēmēju sadarbību ar skolām var rosināt arī 
attiecīgo pašvaldību uzņēmēju padomes. Tāpat būtiski 
jau laikus runāt par stratēģiskajiem virzieniem, jo no 
tiem lielā mērā atkarīgs ES nākamā plānošanas perioda 
finansējums. Pirmais konvents jau vienmēr ir tāda kā 
ieskriešanās, taču galvenais – lai tajā izvirzītie jautājumi 
nonāktu attiecīgās nozares ministrijā un tur tiktu arī 
risināti.”

Smiltenes novada domes Izglītības pārvaldes vadītāja 
Gunta Grigore ļoti atzinīgi vērtē tehnikuma izvirzītos 
stratēģiskos mērķus un sadarbībai atvērto konventa 
darba grupu. Tas vieš cerību, ka arī vissarežģītākajiem 
jautājumiem tiks atrasts risinājums. “Domājot par jau-
najām mācību programmām, skolām svarīgi zināt, kādas 
specialitātes darbā tirgū būs pieprasītas pēc pieciem 
vai desmit gadiem, jo jaunu programmu ieviešana nav 
vienas dienas jautājums. Ja darba devējs šajā procesā 
piedalīsies, nodrošinot jauniešus ar prakses vietām, 
skolām pavērsies daudz lielākas iespējas sagatavot 
attiecīgajā reģionā nepieciešamus augstas raudzes spe-
ciālistus. Sarežģītākie jautājumi nekad nav atrisināmi 
vienā instancē, tāpēc šādi konventi ir ļoti lietderīgi un 
nepieciešami. Vispirms, lai apzinātos vēlamos attīstības 
virzienus.”

“Plašs informatīvās apmaiņas un darbības lauks,” 
dažādu nozaru pārstāvju tikšanos vērtē Latvijas Ceļu 
būves asociācijas izpilddirektors Zigmārs Brunovs, 
cerot uz valsts atbalstu uzņēmējiem, bez kuru līdzes-
tības jēdziens “Darba vidē balstīta izglītība” ir tukša 
skaņa.

Baiba Vahere

Smiltenes tehnikum� aizvad�ts pirmais konvents

Šogad, no 5. līdz 7. februārim, Starptautiskajā izstāžu 
centrā Ķīpsalā jau 23. Reizi notika tūrisma izstāde-
gadatirgus “Balttour 2016”.

“Balttour 2016” vienuviet varēja apskatīt vairāk nekā
470 stendus, kuros savu piedāvājumu prezentēja ap 850 
tūrisma uzņēmumu no 40 pasaules valstīm. Trīs dienas
Ķīpsalā apmeklētājiem bija iespēja iepazīt jaunus marš-
rutus un ceļojumu galamērķus, līksmot par pasaules kul-
tūru dažādību, iegādāties ceļojumus un baudīt Latvijas 
reģionu viesmīlību divās hallēs – ārzemju un Latvijas!

Pirmās dienas rīta cēlienā hallē “Apceļo Latviju” 
uz Balttour lielās skatuves notika svinīga pasākuma 
atklāšana, kuras laikā godināja labākos tūrisma nozares 
pārstāvjus. Pēc tam visi izstādes dalībnieki tika aicināti 
uz skatuves, lai kopīgi novēlētu Latvijas Valsts Prezi-
dentam labu veselību, ātru atveseļošanos. Spēka un gara 
stiprināšanai Prezidentam un viņa kundzei no Smiltenes 
novada lauku mājām Donas aizceļoja rudzu maizes klaips 
un mazs kukulītis, ko atbildīgie pasākuma organizatori 
nogādāja tālāk Prezidentam ar ģimeni.

Vēlāk, ap pusdienas laiku, Vidzemes šosejas pieturas 
stendā sākās liela rosība. Smiltenes, Raunas un Apes 
novadu tūrisma centru darbinieki kopā ar savu pašval-
dību vadītājiem, tūrisma uzņēmējiem, amatniekiem un 
mājražotājiem uzņēma kopbildi un cienājās ar katra no-
vada sarūpētajiem lauku gardumiem. Vēlāk ar gardumiem 
cienājās arī citi izstādes dalībnieki, preses pārstāvji, 
tūroperatori un apmeklētāji. Šajā dienā Smiltenes novada 
lauku mājas Donas saimniece Ilze Briede kopā ar Pepiju 
Garzeķi piedāvāja maizes degustāciju ar dažādām pie-
devām – speķi ar sīpoliem, kaņepju sviestu, sviestu ar 
ķiploku piedevu un zaļumiem, kā arī medu. Turpat līdzās 
Z/S Buliņi saimnieks Jānis Krieķis cienāja ar ābolu sieru, 
par ko izstāde apmeklētājiem bija ļoti liela interese. Citi 
našķējās ar SIA “Ozolu maize” plānajām, gardajām pi-
parkūkām. Papildus apmeklētājiem bija interese arī par 
dažādiem tūrisma materiāliem, kuros iekļauta informācija
par interesējošām tēmām mūsu novadā – velo maršru-
tiem, apskates saimniecībām ar degustācijas iespēju un 
produkcijas iegādi, dabas un aktīvās atpūtas pieturām 

un lielākajiem pasākumiem, kā arī jaunais “Vidzemes 
šosejas pieturas” ceļvedis, kas tapis kopā sadarbojoties 
Smiltenes, Raunas un Apes novadiem.

Otrajā izstādes dienā Smiltenes novads apmeklētājus 
pārsteidza ar šarmantās firstmadāmas Lili klātbūtni un 
viņas saimnieces īpaši sarūpētajiem gardumiem (vārītiem 
kartupeļiem ar siļķi, rudzu maizi ar kaņepju sviestu, 
saldo augļu strūdeli, dažādiem neparastiem džemiem 
un ievārījumiem, un citiem našķiem). Liela interese vēl 
arvien bija par ābolu sieru un, protams, – piparkūkām. 

Šajā dienā apmeklētāju skaits bija daudzreiz lielāks, 
nekā pirmajā dienā un papildus degustācijām apmeklētāji 
intensīvāk ņēma dažādus tūrisma ceļvežus, kartes un 
interesējās par atpūtas iespējām ne vien aktīvajā tūrisma 
sezonā, bet arī šobrīd, nedēļas nogalēs – kurp doties, ko 
darīt. Aizvien cilvēkiem bija interese par ezeru Latvijas 

kontūrā, kā arī, priecēja tas, ka apmeklētāju vidū bija 
pāris jauni uzņēmēji no Smiltenes novada, kas drīzumā 
plāno pie sevis uzņemt tūristus. 

Pēdējā dienā Smiltenes novada dalību izstādē pa-
pildināja mūsu novada dejotāji no tautas deju kolektīva 
“Dadži” un bērnu un pusaudžu deju kolektīva “Dadzīši” 
ar skaistu koncertu uz lielās Balttour skatuves. Tika 
uzņemta arī dejotāju kopbilde pie stenda “Vidzemes 
šosejas pieturas”.

Šī bija lieliska iespēja satikt jaunus sadarbības part-
nerus un apspriest tuvākos nākotnes plānus un sadarbību 
tūrisma attīstībā mūsu novadā, kā arī apmainīties pieredzē 
ar kolēģiem, iepazīstināt apmeklētājus ar sava novada 
tūrisma piedāvājumu, atpūtas un izklaides iespējām.

Sanda Veismane, Smiltenes novada
Tūrisma informācijas centra vadītāja

T�risma izst�des “Balttour 2016” apmekl�t�jus vilina 
Vidzemes šosejas pieturas daudzveid�gais pied�v�jums 
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FEBRUĀRIS
ZADE KĀRLIS (1881. g. 7. febr. – ?) – Smiltenes 
krājaizdevumu sabiedrības valdes loceklis (no 
1911. g.). Dzimis Smiltenes Zadēs.
DAMBERGS DĀVIDS (1841. g. 9 febr. – 1919. g. 
28. okt.) – skolotājs, Smiltenes draudzes ērģelnieks. 
No 1862. – 1912. g. Smiltenes draudzes skolas sko-
lotājs un priekšnieks. Nodibinājis Smiltenē pirmo 
vīru kori.
JAŠKOVIČS JĀNIS (1911. g. 11. febr. – 1991. g. 
23. apr.) – katoļu garīdznieks. No 1964.g. 5.sept. –
1980.g. 21. apr. bijis Raunas un Smiltenes draudžu 
prāvests.
KĻAVIŅŠ KĀRLIS (1876. g. 20. febr. – 1955. g. 
31. maijs) – skolotājs, Smiltenes pirmās sešu klašu 
pamatskolas pārzinis. Bijis Smiltenes evaņģēliski 
luteriskās baznīcas draudzes ērģelnieks.

Novadnieku 
kalend�rs

Sacens�bu 
seri�la “Valkas 

�etrc��a – 2015” 
sezonas lab�ko 

apbalvošana

Sestdien, 30.janvārī, Valkas pilsētas kultūras namā 
notika aizvadītā gada sportistu godināšanas pasākums 
“Sporta laureāts – 2015” un sacensību seriāla “ Valkas 
četrcīņa – 2015” sezonas labāko apbalvošana. 

Seriālā “Valkas četrcīņa – 2015” startēja arī Smilte-
nes novada sportisti, kā arī SIA Vudlande komanda. 

Sportisti sacentās četros posmos. Pirmais posms –
šosejas riteņbraukšana (distances: Valka-Kārķi-Valka un 
Valka-Ērģeme-Valka). Otrs posms – MTB riteņbraukšana 
“Apkārt Zāģezeram” (42 km – lielā četrcīņa, 21 km – 
mazā četrcīņa, 10 km veselības trase). Trešajā posmā 
sportistiem savi spēki bija jāpierāda skrējienā “Apkārt 
Zāģezeram”, kur dalībnieki veica 9.5 km (lielā četrcīņa) 
un 5 km (mazā četrcīņa) skrējienu. Ceturtais posms, 
kā noslēdzošais, bija paredzēta distanču slēpošana, kas 
sniega trūkuma dēļ tika aizvietota ar skrējienu (8 km 
lielā četrcīņa un 4 km mazā četrcīņa). 

No Smiltenes novada, visos posmos, aktīvi startēja 
Vairis Krauklis, kas LV55 grupā izcīnīja godpilno 
2.vietu. LV45 grupā Aigars Savickis izcīnija 4.vietu. 
LV16 grupā Matīss Slikšjānis izcīnija 4.vietu un Kārlis 
Šteinbriks turpat aiz Matīsa 5.vietā. 

Komandu kopvērtējumā SIA Vudlande komanda 
grūtā cīņā izcīnīja augsto 2.vietu, piekāpjoties Igaunijas 
klubam  Hauka Veloklubi. SIA Vudlande komandā 
startēja Nadīna Kučere, Iveta Kazaine, Liene Brūvele, 
Kārlis Šteinbriks, Agnis Apse, Aigars Savickis, Uldis 
Kalniņš, Vilis Mednis un komandas kapteinis Vairis 
Krauklis.           

Liene Brūvele, 
Smiltenes pilsētas BJSS direktora vietniece

Sports

 Smiltenes BJSS devi�i jaunie 
vieglatl�ti izc�n�juši ties�bas 
start�t Latvijas �empion�t�

12.janvārī Limbažos norisinājās Latvijas 
čempionāta vieglatlētikā Limbažu zonas atlases 
sacensības U-14 vecuma grupai, kurā pieda-
lījās 115 audzēkņi no 10 pilsētu un novadu, 
tostarp Limbažu un Salacgrīvas, Alūksnes, 
Gulbenes, Siguldas, Rūjienas, Smiltenes, Valkas, 
Valmieras, Viļakas un Balvu sporta skolām. 
Atlases sacensības šai vecuma grupai notiek 
četrās zonās, noskaidrojot labākos sportistus 
dalībai finālsacensībās, kas notiks 7.februārī 
Rīgā.

Dalībnieki startēja tādās disciplīnās, kā 60m, 
60m barjerskrējiens, 300m, 1000m, tāllēkšana, 
augstlēkšana, lodes grūšana un 4x150m staf-
ete. Finālam kvalificējās 5 labākie sportisti 
katrā disciplīnā. Sacensībās piedalījās arī 11 
Smiltenes  BJSS audzēkņi, no kuriem 9 sporta 
skolas godu aizstāvēs galvaspilsētā, un tie ir:

• Hanna Gabriela Ziemiņa (1. vieta tāllēkšanā 4,16 un 3. vieta stafetē), – treneris Guntras Markss;
• Andris Miesnieks (2. vieta  tāllēkšanā 4,37, 2. vieta 60m/b 10,8 un 1. vieta stafetē), – treneris Guntars Markss;
• Eduards Svīķis (1. vieta stafetē), – treneris Guntars Markss;
• Ramona Rubņikoviča (1. vieta augstlēkšanā 1,40 un 3. vieta stafetē), – treneris Māris Stabiņš;
• Daniela Karazieja (3. vieta augstlēkšanā 1,30 un 3.vieta stafetē),  – treneris Māris Stabiņš;
• Ginters Ķelps (1. vieta 60m 8,1 un1. vieta  stafetē , 5. vieta 300m 52,7),  – treneris Māris Stabiņš;
• Ronalds Kalniņš (2. vieta augstlēkšanā 1,35 un 1. vieta stafetē), – treneris Māris Stabiņš; 
• Jurģis Penezis (5. vieta 60 m 8,7), – trenere Zanda Beitika;
• Sanija Reičela Feldmane (3. vieta stafetē), – trenere Zanda Beitika.

Veiksmīgi starti 4x150m stafetēs. Smiltenes BJSS zēnu komanda (Ginters Ķelps, Ronalds Kalniņš, Eduards 
Svīķis un Andris Miesnieks) izcīnīja 1. vietu ar rezultātu 1:33,2.

Pie medaļām un tiesībām startēt Rīgā tika arī Smiltenes BJSS meiteņu 4x150m stafešu komanda izcīnot 3. vietu 
(Sanija Reičela Feldmane, Hanna Gabriela Ziemiņa, Daniela Karazieja un Ramona Rubņikoviča). Rezultāts 1:35,9.

Novēlam jaunajiem vieglatlētiem veiksmīgu startu un turam īkšķus par izdošanos Latvijas čempionātā!
Māris Stabiņš

Sacenšas str�tbol�

Smiltenes novada skolu pirmās 2016.gada sacensības 
notika 5.-6.klašu komandām, kuras 19.janvārī Variņu 
pamatskolas sporta hallē pulcējās, lai noskaidrotu spē-
cīgāko meiteņu un zēnu komandu strītbolā. Piedalījās 
17 komandas (8 meiteņu, 9 zēnu) no Smiltenes Centra 
vidusskolas (SCV), Trīs pakalnu sākumskolas (TPS), 
Variņu, Grundzāles, Palsmanes un Blomes pamatskolas.

1.vietu meitenēm, interesantā spēlē, izcīnīja māji-
nieces, Variņu pamatskolas meitenes (Sanija Reičela 
Feldmane, Undīne Kaņipova, Keita Everte, skolotāja 
Zanda Beitika). 2.vietā ierindojās Grundzāles meitenes 
(Ramona Rubņikoviča, Līna Lapiņa, Hanna Gabriela
Ziemiņa, skolotājs Māris Stabiņš). SCV I komanda 

ieņēma 3.vietu (Kristiāna Kļaviņa, Laura Ceriņa, Ilva 
Baškere, Luīza Paula Ošiņa, skolotāja Margarita Mikarta).

Puišiem par uzvarētājiem kļuva SCV I komanda 
(Jānis Dišlers, Roberts Lazdāns, Reinis Vimba, Matīss 
Ābols, skolotāja Margarita Mikarta), 2. un 3.vietu savā 
starpā sadalīja skolotāja Jura Bērziņa Blomes pamat-
skolas I un II komanda. 2.vietā II komanda (Andis un 
Aivis Zvirbuļi, Lauris Krankovskis, Niks Caucis). 3.vieta 
I komandai (Reinis Ērmanis, Aldis Mārtinsons, Endijs 
Balodis, Dāvids Jāksons). 

Nākošās skolu sacensības plānotas 9.februārī 
slēpošanā.

Kitija Klempnere, Smiltenes BJSS metodiķe
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Izstādes:
•  No 18. janvāra Smiltenes Mākslas skolas pieaugušo studijas dalībnieku 
darbu izstāde “Aicinājums”.

Piedāvājums:
Datu bāzes news.lv, NAIS, letonika.lv
http://cinema.mosfi lm.ru/fi lms – skatāmas 500 “Mosfi ļm” fi lmas, kuras var 
skatīties bez reģistrācijas un bez maksas.
Par jaunākajām grāmatām un pasākumiem bibliotēkā skatieties: 
http://www.smiltenesbiblio.blogspot.com;
http://www.smiltene.lv/bibliotekas/open/37

Smiltenes novada bibliot�k�

Romantiska mīlas fi lma “Izvēle”
Medicīnas studente Gabijaievācas mājā blakus iekārojamam vecpuisim Trevisam. Abu 
tikšanās viņus aizved negaidītā romantiskā ceļojumā... Mīlas stāsts, kas uzdod mums 
katram jautājumu: cik tālu esi gatavs doties, lai saglabātu dzīvu cerību par mīlestību? 
(Auditorijai no 12 gadiem). 14.II sākums 16.00; 17.II – 17.30, 19.30.

Romantiska komēdija “Kā būt vienai un laimīgai”
Daži māk dzīvot vieni, daži nepavisam nemāk. Meklēt savu mīlestību pilsētā, kura 
nekad neguļ, tas ir tik aizraujoši! (Auditorijai no 16 gadiem)
14.II sākums 18.15; 15. un 16.II – 17.30, 19.30.

Animācijas komēdija pieaugušajiem un bērniem “Robinsons Krūzo” 
Papagailis Otrdienis kopā ar citiem zvēriem bauda idillisku dzīvi uz salas okeāna 
vidū. Tomēr Otrdieņa kvēlākais sapnis ir apceļot pasauli. Kādudien spēcīga vētra 
pie salas sadragā kuģi, bet pludmalē izskalo savādu radījumu – cilvēku vārdā 
Robinsons Krūzo. Filma 3D formātā. 18.II 17.30 un 19.15; 21.II – 16.00.

Romantiska komēdija “Visi ceļi ved uz Romu”
Megija ir ieplānojusi ideālu atvaļinājumu – Romas saule un Toskānas jūra. Taču viņas 
16-gadīgā meita visu laiku sapņo atgriezties Amerikā pie sava drauga, bet Megija 
nejauši satiek savu pirmo mīlestību – siržu lauzēju Luku un viņa trako māmuķīti, 
kurai prātā ir tikai viņas slepenais mīļotais. (Auditorijai no 16 gadiem)
21.II – 18.00; 22. un 23.II – 17.30, 19.15.

Spriedzes fi lma “Lūzuma punkts”
Adrenalīns, galvu reibinoša dinamika un pārdrošākie ekstrēmo sporta veidu paraug-
demonstrējumi...
24.II 17.15, 19.30 un 25.II 17.15 – 3D formātā, 25.II 19.30 – 2D formātā.

Jaunās latviešu fi lmas “Es esmu šeit” pirmizrādes!
Filma ir aizkustinošs stāsts par meiteni Raju (17) un viņas brāli Robi (12), kas 
spiesti dzīvot kopā ar ķildīgo vecmammu Olgu, jo viņu tēvs ir miris un māte aiz-
braukusi meklēt darbu Anglijā. 
28.II – 18.00; 29.II – 17.15; 1.III – 19.15; 2.III – 17.15; 3.III – 19.15; 8.III – 17.30, 
19.30.

Senās Ēģiptes mitoloģijas vizuāli krāšņā 3D formāta piedzīvojumu fi lmā 
“Ēģiptes dievi”
Brīdī, kad cilvēces nākotne balansē uz naža asmens, kāds parasts mirstīgais vārdā 
Beks nolemj doties briesmu pilnā ceļojumā, lai atpestītu pasauli un izglābtu savu mūža 
mīlestību.
3D: 28.II – 16.00; 29.II – 19.15; 1.III – 17.15; 2.III – 19.15; 2D: 3.III 17.15.

Animācijas komēdija latviski “Zootropole” 3D (Zvēru pilsēta)
Laipni lūgti Zootropolē – pilsētā, kurā mīt visdažādākie dzīvnieki. Šeit viss notiek 
tieši tāpat, kā pie cilvēkiem – pilsētas sadalījumā ir gan elitāri rajoni, gan arī tādi, 
kuros labāk nebāzt degunu. 3D formātā 6.III – 16.00 un 18.00; 7.III – 17.30 un 
19.30; 2D formātā – 10.III – 17.30.

Fantastiska spriedzes - katastrofu fi lma “Piektais vilnis”
Vispirms iestājās tumsa. Pēc tam nāca iznīcība, tad – infekcija. Nu sācies arī 
iebrukums. Četri iznīcinoši viļņi, cits par citu jaudīgāki, iet pāri Zemei, nospiežot 
cilvēci uz iznīcības sliekšņa. 9.III – 17.30, 19.30 un 10.III – 19.30 (fi lmu izrāda 
atkārtoti)

Biļetes nedēļas izrādēm (no svētdienas līdz svētdienai) pārdod KC kasē P.O.T.C no
pl. 14 un līdz pēdējā seansa sākumam, brīvdienās – 1 stundu pirms izrāžu sākuma.  
Kases telefons – 28343415. 
Jaunākā informācijapar kino seansiem: www.smilteneskino.lv

Prasības pretendentiem: 
• augstākā pedagoģiskā izglītība vai augstākā un pedagoģiskā izglītība;
• vismaz triju gadu darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības 
  darbā;
• par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze visu trīs izglītības posmu 
  (pirmsskolas, pamatskolas, vidusskolas) vadīšanā;

Ar konkursa nolikumu un pieteikumu iespējams iepazīties: www.smiltene.lv/ 
darba piedāvājumi
Iesniedzamie dokumenti: pretendenta pieteikums (nolikuma 1.pielikums), 
motivācijas vēstule, rakstisks priekšlikums par Smiltenes Vidusskolas attīstī-
bas vīziju uz 1(vienas) A4 lapas, rekomendācija(-s), pretendenta kvalifi kāciju 
apliecinoša izglītības dokumentu kopijas.
Personām, kuras vēlas piedalīties konkursā, līdz 29.02.2016. plkst.16:00 
jānosūta uz e-pastu personals@smiltene.lv vai personīgi jāiesniedz Smiltenes 
novada domes personāla speciālistei, Dārza iela 3, 2.stāvs vai sekretārei Pils 
ielā 2, 2.stāvs Smiltene.
Tālrunis informācijai: personāla speciālistei 64707584; 64707585.

IZSLUDINA ATKL�TU KONKURSU 
UZ VAKANTO 

SMILTENES VIDUSSKOLAS
 DIREKTORA AMATU

Prasības pretendentiem:
• atbilstība likuma “Par policiju” 21. panta pirmās daļas prasībām;
• vēlamā prasība augstākā izglītība (tiesību zinātnēs)
• zināšanas lietvedības organizēšanā un noformēšanā tiks uzskatītas par 
  priekšrocību;
• pieredze līdzīgā darbā tiks uzskatīta par priekšrocību;
Ar pilnu darba piedāvājumu iespējams iepazīties: www.smiltene.lv/ darba 
piedāvājumi
Iesniedzamie dokumenti: CV (dzīves apraksts), motivācijas vēstule, izglītības 
dokumentu kopijas, rekomendācijas (vēlamas).
Dokumentus līdz 25.02.2016. plkst.16:00 sūtīt uz e-pastu: personals@smiltene.lv 
vai personīgi jāiesniedz Smiltenes novada domes personāla speciālistei, Dārza 
iela 3, Smiltene.
Tālrunis informācijai: Personāla speciālistei 64707584, Pašvaldības policijas 
priekšniekam 28605669.  

SMILTENES NOVADA DOME 
AICINA DARB� 

PAŠVALD�BAS POLICIJAS 
INSPEKTORU(-I)  
(uz noteiktu laiku)
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(Sanija Reičela Feldmane, Hanna Gabriela Ziemiņa, Daniela Karazieja un Ramona Rubņikoviča). Rezultāts 1:35,9.

Novēlam jaunajiem vieglatlētiem veiksmīgu startu un turam īkšķus par izdošanos Latvijas čempionātā!
Māris Stabiņš

Sacenšas str�tbol�

Smiltenes novada skolu pirmās 2016.gada sacensības 
notika 5.-6.klašu komandām, kuras 19.janvārī Variņu 
pamatskolas sporta hallē pulcējās, lai noskaidrotu spē-
cīgāko meiteņu un zēnu komandu strītbolā. Piedalījās 
17 komandas (8 meiteņu, 9 zēnu) no Smiltenes Centra 
vidusskolas (SCV), Trīs pakalnu sākumskolas (TPS), 
Variņu, Grundzāles, Palsmanes un Blomes pamatskolas.

1.vietu meitenēm, interesantā spēlē, izcīnīja māji-
nieces, Variņu pamatskolas meitenes (Sanija Reičela 
Feldmane, Undīne Kaņipova, Keita Everte, skolotāja 
Zanda Beitika). 2.vietā ierindojās Grundzāles meitenes 
(Ramona Rubņikoviča, Līna Lapiņa, Hanna Gabriela
Ziemiņa, skolotājs Māris Stabiņš). SCV I komanda 

ieņēma 3.vietu (Kristiāna Kļaviņa, Laura Ceriņa, Ilva 
Baškere, Luīza Paula Ošiņa, skolotāja Margarita Mikarta).

Puišiem par uzvarētājiem kļuva SCV I komanda 
(Jānis Dišlers, Roberts Lazdāns, Reinis Vimba, Matīss 
Ābols, skolotāja Margarita Mikarta), 2. un 3.vietu savā 
starpā sadalīja skolotāja Jura Bērziņa Blomes pamat-
skolas I un II komanda. 2.vietā II komanda (Andis un 
Aivis Zvirbuļi, Lauris Krankovskis, Niks Caucis). 3.vieta 
I komandai (Reinis Ērmanis, Aldis Mārtinsons, Endijs 
Balodis, Dāvids Jāksons). 

Nākošās skolu sacensības plānotas 9.februārī 
slēpošanā.

Kitija Klempnere, Smiltenes BJSS metodiķe
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Izstādes:
•  No 18. janvāra Smiltenes Mākslas skolas pieaugušo studijas dalībnieku 
darbu izstāde “Aicinājums”.

Piedāvājums:
Datu bāzes news.lv, NAIS, letonika.lv
http://cinema.mosfi lm.ru/fi lms – skatāmas 500 “Mosfi ļm” fi lmas, kuras var 
skatīties bez reģistrācijas un bez maksas.
Par jaunākajām grāmatām un pasākumiem bibliotēkā skatieties: 
http://www.smiltenesbiblio.blogspot.com;
http://www.smiltene.lv/bibliotekas/open/37

Smiltenes novada bibliot�k�

Romantiska mīlas fi lma “Izvēle”
Medicīnas studente Gabijaievācas mājā blakus iekārojamam vecpuisim Trevisam. Abu 
tikšanās viņus aizved negaidītā romantiskā ceļojumā... Mīlas stāsts, kas uzdod mums 
katram jautājumu: cik tālu esi gatavs doties, lai saglabātu dzīvu cerību par mīlestību? 
(Auditorijai no 12 gadiem). 14.II sākums 16.00; 17.II – 17.30, 19.30.

Romantiska komēdija “Kā būt vienai un laimīgai”
Daži māk dzīvot vieni, daži nepavisam nemāk. Meklēt savu mīlestību pilsētā, kura 
nekad neguļ, tas ir tik aizraujoši! (Auditorijai no 16 gadiem)
14.II sākums 18.15; 15. un 16.II – 17.30, 19.30.

Animācijas komēdija pieaugušajiem un bērniem “Robinsons Krūzo” 
Papagailis Otrdienis kopā ar citiem zvēriem bauda idillisku dzīvi uz salas okeāna 
vidū. Tomēr Otrdieņa kvēlākais sapnis ir apceļot pasauli. Kādudien spēcīga vētra 
pie salas sadragā kuģi, bet pludmalē izskalo savādu radījumu – cilvēku vārdā 
Robinsons Krūzo. Filma 3D formātā. 18.II 17.30 un 19.15; 21.II – 16.00.

Romantiska komēdija “Visi ceļi ved uz Romu”
Megija ir ieplānojusi ideālu atvaļinājumu – Romas saule un Toskānas jūra. Taču viņas 
16-gadīgā meita visu laiku sapņo atgriezties Amerikā pie sava drauga, bet Megija 
nejauši satiek savu pirmo mīlestību – siržu lauzēju Luku un viņa trako māmuķīti, 
kurai prātā ir tikai viņas slepenais mīļotais. (Auditorijai no 16 gadiem)
21.II – 18.00; 22. un 23.II – 17.30, 19.15.

Spriedzes fi lma “Lūzuma punkts”
Adrenalīns, galvu reibinoša dinamika un pārdrošākie ekstrēmo sporta veidu paraug-
demonstrējumi...
24.II 17.15, 19.30 un 25.II 17.15 – 3D formātā, 25.II 19.30 – 2D formātā.

Jaunās latviešu fi lmas “Es esmu šeit” pirmizrādes!
Filma ir aizkustinošs stāsts par meiteni Raju (17) un viņas brāli Robi (12), kas 
spiesti dzīvot kopā ar ķildīgo vecmammu Olgu, jo viņu tēvs ir miris un māte aiz-
braukusi meklēt darbu Anglijā. 
28.II – 18.00; 29.II – 17.15; 1.III – 19.15; 2.III – 17.15; 3.III – 19.15; 8.III – 17.30, 
19.30.

Senās Ēģiptes mitoloģijas vizuāli krāšņā 3D formāta piedzīvojumu fi lmā 
“Ēģiptes dievi”
Brīdī, kad cilvēces nākotne balansē uz naža asmens, kāds parasts mirstīgais vārdā 
Beks nolemj doties briesmu pilnā ceļojumā, lai atpestītu pasauli un izglābtu savu mūža 
mīlestību.
3D: 28.II – 16.00; 29.II – 19.15; 1.III – 17.15; 2.III – 19.15; 2D: 3.III 17.15.

Animācijas komēdija latviski “Zootropole” 3D (Zvēru pilsēta)
Laipni lūgti Zootropolē – pilsētā, kurā mīt visdažādākie dzīvnieki. Šeit viss notiek 
tieši tāpat, kā pie cilvēkiem – pilsētas sadalījumā ir gan elitāri rajoni, gan arī tādi, 
kuros labāk nebāzt degunu. 3D formātā 6.III – 16.00 un 18.00; 7.III – 17.30 un 
19.30; 2D formātā – 10.III – 17.30.

Fantastiska spriedzes - katastrofu fi lma “Piektais vilnis”
Vispirms iestājās tumsa. Pēc tam nāca iznīcība, tad – infekcija. Nu sācies arī 
iebrukums. Četri iznīcinoši viļņi, cits par citu jaudīgāki, iet pāri Zemei, nospiežot 
cilvēci uz iznīcības sliekšņa. 9.III – 17.30, 19.30 un 10.III – 19.30 (fi lmu izrāda 
atkārtoti)

Biļetes nedēļas izrādēm (no svētdienas līdz svētdienai) pārdod KC kasē P.O.T.C no
pl. 14 un līdz pēdējā seansa sākumam, brīvdienās – 1 stundu pirms izrāžu sākuma.  
Kases telefons – 28343415. 
Jaunākā informācijapar kino seansiem: www.smilteneskino.lv

Prasības pretendentiem: 
• augstākā pedagoģiskā izglītība vai augstākā un pedagoģiskā izglītība;
• vismaz triju gadu darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības 
  darbā;
• par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze visu trīs izglītības posmu 
  (pirmsskolas, pamatskolas, vidusskolas) vadīšanā;

Ar konkursa nolikumu un pieteikumu iespējams iepazīties: www.smiltene.lv/ 
darba piedāvājumi
Iesniedzamie dokumenti: pretendenta pieteikums (nolikuma 1.pielikums), 
motivācijas vēstule, rakstisks priekšlikums par Smiltenes Vidusskolas attīstī-
bas vīziju uz 1(vienas) A4 lapas, rekomendācija(-s), pretendenta kvalifi kāciju 
apliecinoša izglītības dokumentu kopijas.
Personām, kuras vēlas piedalīties konkursā, līdz 29.02.2016. plkst.16:00 
jānosūta uz e-pastu personals@smiltene.lv vai personīgi jāiesniedz Smiltenes 
novada domes personāla speciālistei, Dārza iela 3, 2.stāvs vai sekretārei Pils 
ielā 2, 2.stāvs Smiltene.
Tālrunis informācijai: personāla speciālistei 64707584; 64707585.

IZSLUDINA ATKL�TU KONKURSU 
UZ VAKANTO 

SMILTENES VIDUSSKOLAS
 DIREKTORA AMATU

Prasības pretendentiem:
• atbilstība likuma “Par policiju” 21. panta pirmās daļas prasībām;
• vēlamā prasība augstākā izglītība (tiesību zinātnēs)
• zināšanas lietvedības organizēšanā un noformēšanā tiks uzskatītas par 
  priekšrocību;
• pieredze līdzīgā darbā tiks uzskatīta par priekšrocību;
Ar pilnu darba piedāvājumu iespējams iepazīties: www.smiltene.lv/ darba 
piedāvājumi
Iesniedzamie dokumenti: CV (dzīves apraksts), motivācijas vēstule, izglītības 
dokumentu kopijas, rekomendācijas (vēlamas).
Dokumentus līdz 25.02.2016. plkst.16:00 sūtīt uz e-pastu: personals@smiltene.lv 
vai personīgi jāiesniedz Smiltenes novada domes personāla speciālistei, Dārza 
iela 3, Smiltene.
Tālrunis informācijai: Personāla speciālistei 64707584, Pašvaldības policijas 
priekšniekam 28605669.  

SMILTENES NOVADA DOME 
AICINA DARB� 

PAŠVALD�BAS POLICIJAS 
INSPEKTORU(-I)  
(uz noteiktu laiku)
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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

Pas�kumi 
Smiltenes novada pagastos

Februārī
13. februārī plkst.17.00 Smiltenes tehnikuma jaunajā aktu zālē Smiltenes 
novada vokālo ansambļu skate. Skati vada Andris Kivičs. Ieeja 2 EUR.
19. februārī plkst. 20.00 SIA “Vidzemīte” klubā Vijciema amatieru teātra 
izrāde “Igauņu bēres”. Ieeja 2 EUR.
20. februārī plkst. 19:00 Palsmanes kultūras namā koncerts “Danči cīruļ-
putenī”. Koncertā piedalās jauniešu, vidējās paaudzes un senioru deju kolektīvi 
no Bārbeles, Ķeguma un Smiltenes novada. Ieeja 1 EUR. Plkst. 22:00 dejas 
grupas “Lustīgais blūmīzers” pavadījumā. Ieeja 3 EUR.
21. februārī plkst.15.00Bilskas pamatskolas zālē Palsmanes pagasta amatier-
teātra izrāde “Pauks un Šmauks”. Režisore Zinaīda Bērza. Ieeja 1 EUR.
26. februārī plkst. 18.00 SIA “Vidzemīte” zālē Kantrī deju festivāls “Braucam 
ciemos uz Kantrī deju karnevālu”. Ieeja par brīvu.

Martā
11. martā plkst. 16.00 Launkalnes tautas namā mazo vokālistu konkurss/ 
koncerts “Launkalnes Cālis 2016”.
12. martā plkst.20.00 Grundzāle kultūras nama ēkas 45 gadu jubilejai veltīts 
koncerts. Plkst.22.00 groziņballe ar grupu “Galaktika”.
24.martā plkst. 17.00 Grundzāle kultūras namā koncerts – konkurss 
“Grundzāles Cālis – 2016”.
27.  martā plkst. 11.00 Launkalnes tautas nama pagalmā Lieldienu jampadracis 
ar galveno zaķi.
27. martā plkst.13.00 Palsmanes amatierteātra “Randiņš” izrāde ģimenēm 
“Pauks un Šmauks”.

Pas�kumi Smiltenes pils�tas 
Kult�ras Centr�

Februārī
12.februārī plkst.18.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra lielajā zālē kamer-
ansamblis.lv kamermūzikas koncerts “Satikšanās trijatā”. Baiba Renerte – 
mecosoprāns; Rūta Īzāka – flauta; Ilze Kundziņa – klavieres. Ieeja bez maksas.
13.februārī plkst.17.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra mazajā zālē jauktā 
kora “Pakalni” un Gulbenes kultūras centra jauktā kora “Harmonija” koncerts 
“Sirds gavilē dziesmā…”. Ieeja bez maksas.
19.februārī plkst.19.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra lielajā zālē ekso-
tisko deju koncerts “No sirds uz sirdi”. Piedalās: deju studijas “Karkadē” 
(Valmiera), “Melnā Pērle” (Smiltene), “Kurpes” (Rīga) un “Oreo” (Madona) 
un dziedātājs-īpašas balss īpašnieks Gints. Ieeja: 2 EUR.
21.februārī plkst.11.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra lielajā zālē Bērnu 
rīts. Plkst.12.00 Palsmanes pagasta amatierteātra izrāde bērniem “Šmauks un 
Pauks”. Režisore: Zinaida Bērza. Ieeja: 1 EUR.
27.februārī plkst.18.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra lielajā zālē deju 
kolektīvu sadraudzības koncerts “Deja atnes pavasari”. Piedalās: Piedalās: 
VPDK “Ieviņa”, VPDK “Lielupe”, VPDK “Līgo”, VPDK “Saime”, JDK 
“Vektrors” un JDK “Dadži”. Biļetes iepriekšpārdošanās Smiltenes pilsētas 
KC kasē: 3 EUR. Pasākuma dienā: 4 EUR.

Martā
5.martā plkst.18.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra lielajā zālē Smiltenes 
pūtēju orķestra 55.jubilejas pasākums.
6.martā plkst.16.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra lielajā zālē grupas 
“Galaktika” koncerts “Labvakar, draugi!”. Biļetes iepriekšpārdošanā “Biļešu 
Paradīze” tirdzniecības vietās un Smiltenes pilsētas KC: 5 EUR, 7 EUR, 8 EUR.
11.martā plkst.22.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra lielajā zālē Starp-
tautiskajai sieviešu dienai veltīta balle-groziņvakars ar grupu “Klaidonis”. 
Ieeja: 5 EUR.Iepriekšēja pieteikšanās un galdiņu rezervācija pa tālruni 
28688101 vai Smiltenes pilsētas KC kasē.
12. un 13. martā Smiltenes pilsētas Kultūras centra teātra zālē Smiltenes 
Tautas teātra pirmizrāde A.Pleijeles lugai “Daži vasaras vakari zem saules”. 
Režisors: Agris Māsēns.
20.martā Smiltenes pilsētas Kultūras centrā Smiltenes pilsētas mazo vokālistu 
konkurss “Cālis 2016”. 
25.martā plkts. 15.30 komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis pie pie-
minekļa “Sašķeltā ģimene”. Plkst.16.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra 
lielajā zālē izrāde “Kronis II”. Režisore: Māra Ķimele. Lomās: Māra Mennika 
un Niks Ērglis. Ieeja bez maksas.
27.martā pie TLMS “Smiltene” pavasara saulgriežiem veltīts pasākums. 
Ieeja bez maksas.
31.martā plkst.18.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra lielajā zālē izrāde 
bērniem “Sunītis un kaķīte”. 


