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Šogad 1.septembrī tikāmies jaunā izglītības iestādē 
- reorganizētajā Smiltenes vidusskolā. Tā kā darbs 
norit 3 ēkās (Rīgas, Dakteru un Dārza ielā), un skolā 
mācās aptuveni 1000 skolēnu gan no dažādām Smil-
tenes pilsētas daļām, gan no mūsu un apkārtējiem 
novadiem, gluži simboliski par Zinību dienas norises 
vietu tika izvēlēta Smiltenes sirds – Baznīcas laukums.

Rosība 1.septembra rītā skolā sākās agri, jo īstai 
svētku noskaņai ir nepieciešams atbilstošs ietērps. Šoreiz 
tika izvēlēti krāsaini baloni – vienoti, bet reizē atšķirīgi, 
kādi esam arī mēs paši. Pirmās atkalredzēšanās pēc 
vasaras, rudens smarža skolēnu dārzos saplūktos ziedos, 
un svinīgais pasākums var sākties. 

Viens no pasākuma motīviem saistījās ar puzles 
gabalu savietošanu uz vienas tāfeles. Kā atzina skolas 
direktore Ilze Vergina, sākumā liekas, ka tajā nekā 
sarežģīta nav – paņem un izdari. Tomēr izrādās, ka tāfeles 
magnēts ir gana spēcīgs, un, lai puzles gabalus pabīdītu 
uz vienu vai otru pusi, ir mazliet jāpapūlas. Arī, esot 
kopā Smiltenes vidusskolā ikdienā, apzināmies, ka katrs 
ienākam ar savām tradīcijām, ieradumiem, pierasto darba 
gaitu, un šī mācību gada laikā būs savstarpēji jāsarod. 
Esam pārliecināti, ka ar patiesu vēlmi, gatavību dalīties, 
pozitīvu attieksmi un atbildības sajūtu var paveikt ļoti 
daudz.

Sakām paldies tiem kolektīviem, kas atrada iespēju 
muzikāli kuplināt Zinību dienas pasākumu, un tā bija 
atraktīvā puišu grupa “Skolas rokenrols” (vad. A.Vilkasts), 
kā arī popgrupa “Okay” meiteņu sastāvā (vad. J.Celmiņš). 
Mazos pirmklasniekus līdzās 12.klases skolēnu drošajai 
rokai skolā ieveda kāds tēls no dzīvnieku pasaku valstības, 
savukārt jautri iekustināt lielo skolēnu pulku ar pārliecību, 
ka Smiltenē ir paši gudrākie skolēni, bija ieradiesTV 
erudīcijas spēles “Gudrs, vēl gudrāks” vadītājs, fitnesa 
treneris, uzņēmējs Kaspars Ozoliņš un treneris Dinārs 
Zāģers. Zinību dienas otrajā daļā vidusskolēniem bija 
iespēja darboties kopā ar abiem treneriem, fiziski un 
emocionāli iesildoties jaunajam mācību gadam.

Pēc svinīgā pasākuma tika organizēts gājiens uz 
skolas ēkām (mazajiem Rīgas ielas skolēniem – līdz 
autobusam), un brīdī, kad visa Dārza iela no centra līdz 
pirmajai skolas ēkai jau bija piepildīta ar lielākiem un 
mazākiem skolēniem, kārtējo reizi nostiprinājās pār-
liecība, ka dzīvojam lieliskā pilsētā, kura aizvien vēl 
aug. No mūsu vidus ir nākuši un nāks jaunie zinātnieki 
un praktiķi, sportisti, mediķi, uzņēmēji, radošo profesiju 
pārstāvji, un droši vien varētu turpināt ar vēl nezināmām 
nākotnes profesijām.

Lai mums kopā izdodas!

Smiltenes vidusskolas administrācija
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Smiltenes novada izgl�t�bas 
iest�d�s audz�k�u skaits ir stabils
Jaunais mācību gads jau rit pilnā sparā, tāpēc jautāju 

Smiltenes novada domes Izglītības pārvaldes vadītājai 
Guntai Grigorei, kā jaunais mācību gads iesācies Smil-
tenes novada izglītības iestādēs, kādi jaunumi sagaidāmi 
izglītības jomā un kādus mērķus ir izvirzījusi Izglītības 
pārvalde šogad.

Ar kādām sajūtām sagaidījāt jauno mācību gadu?
Gunta: Pirmā ir padarīta darba sajūta skolu reor-

ganizācijā. Saviļņoja 1. septembra pasākums pilsētā lau-
kumā un skolēnu kopības sajūtu bagātinošais gājiens.

 Priecīgs paldies Smiltenes mūziķiem par Zinību 
dienas ballīti! Pēc jaukajām atsauksmēm varam tikai 
vēlēties – līdz nākamajam 1. septembrim!

Iepriekšējā mācību gada 2.semestrī novadā vidējās 
mācību iestādēs bija 51 skolēns, kas saņēma domes 
stipendijas par augstiem rezultātiem mācībās un 
sabiedrisko aktivitāti. Šogad 1.semestrim jau pieteikti 
63 stipendiju pretendenti. Ļoti patīkami! 

Nākošajā budžeta gadā ir iecere mūsu vidusskolē-
niem, kuri, sasnieguši 18 gadu vecumu un vēlēsies iegūt 
autovadītāja apliecību, apmaksāt mācību kursa teorijas 
apmācību.

Kā uzsākts jaunais mācību gads Smiltenes novada 
izglītības iestādēs? Cik skolēnu šogad uzsāka mācības? 

Gunta: Mūsu novada skolu 1. – 12. klasēs 1. 
septembrī mācības uzsākuši 1337 skolēni un pirmskolas 
iestādēs un grupās 553 audzēkņi, t.sk., 257 bērni, kuri 
5-gadnieku un 6-gadnieku apmācībās gatavosies skolas 
gaitām. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu skolēnu skaits ir 
saglabājies stabils, taču palielinājies bērnu skaits, kas 
apmeklē pirmskolas izglītības iestādes – 627 (01.09.2015.) 
un 656 (01.09.2016.). Kopējām izglītojamo skaitam 
mācību gada laikā vēl piepulcēsies 60 pirmskolēni, kad 
darbu uzsāks jaunās bērnudārza grupas Rīgas ielā 16.

Smiltenes novada izglītības iestādēs strādā pie-
redzes bagāti pedagogi. Vai šogad darbu uzsāka arī 
kāds jaunais pedagogs?

Gunta: Novada izglītības iestādēs strādā izglītoti 
un prasmīgi pedagogi. To apliecina rezultāti valsts pār-
baudes darbos un centralizētajos eksāmenos. Ir patiess 
gandarījums par skolotāju ieguldījumu izglītojamo sa-
gatavošanā valsts olimpiādēm, augsta līmeņa starptau-
tiskiem konkursiem, sasniegumiem sporta čempionātos 
un olimpiādēs.

Skolotāji daudz strādā, mācot audzēkņus, kuriem 
mācības neveicas viegli, bet rezultātu dod tikai ļoti liels 
pedagogu ieguldījums, un sabiedrība redz  tikai aisberga 
augšējo daļu, bet smagā ikdiena paliek tikai skolotāja un 
audzēkņa ziņā.

Nākamo gadu lielais izaicinājums būs jaunu peda-
gogu atrašana daudziem mācību priekšmetiem un iedro-
šināšana, atbalsts viņu lēmumam izvēlēties darbu skolā.

Turpinājums 3. lpp

Lauku atbalsta dienests ir izvērtējis un apstiprinājis 
Smiltenes novada domes sagatavoto projekta iesniegumu
Nr.16-09-AL019.2103-000001 “Kartingu trases atjauno-
šana”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 
2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stra-
tēģiju” ietvaros. Projekts tiek īstenots kā kopprojekts, 
kur otrs dalībnieks projektā ir biedrība “Tehniskais sporta 
klubs “Smiltene””.

Projekta mērķis ir attīstīt un daudzveidot daudzfunk-
cionālā sporta un atpūtas kompleksa “Teperis” piedāvāto 
pakalpojumu klāstu, lai piesaistītu vairāk apmeklētājus, 
īpaši jauniešus. Atjaunojot kartingu trasi būs iespēja 
nodrošināt divus jaunus un uzlabotus pakalpojumu vei-
dus – “trases izmantošana kartingu sportam” un “trases 
izmantošana skrituļslidotājiem un skrituļslēpotājiem”. 
Kartingu trases atjaunošana dos arī papildus pienesumu 
citām pakalpojumu nozarēm – nakšņošana, ēdināšana, 
izlaide u.c.

Pēc iepirkuma procedūras rezultātiem kartingu trases 
atjaunošanas darbus veiks SIA “8CBR”. Darbus objektā 
plānots uzsākt šajā gadā un pabeigt 2017.gadā.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 172 857,00 eiro, 
no kurām Lauku atbalsta dienests līdzfinansē 80 000,00 
eiro un pašvaldības finansējums plānots 95 857,00 eiro. 

Lita Kalniņa,
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja 

Apstiprin�ts projekts 
“Kartingu trases atjaunošana”

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai



2 2016. gada 16. septembris

Smiltenes novada Domes l�mumi
2016.gada 23.augustā notika ārkārtas Smiltenes novada domes sēde, kurā tika 
pieņemti divi lēmumi:
1. Par Smiltenes novada domes 2016.gada 29.jūnija lēmuma Nr.10, 6.§. atcelšanu 
2. Par Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam Rīcības plāna un 
Investīciju plāna aktualizāciju

2016.gada 31.augustā notika kārtējā domes sēde, kurā tika pieņemti 74 lēmumi:
1. Par galvojuma saistību izbeigšanu. 
2. Par aizņēmumu no Valsts kases izglītības iestāžu investīciju projekta īstenošanai.
3. Par “Smiltenes novada Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāna 2016.-2020.gadam” ap-
stiprināšanu.
4. Par minimālā un maksimālā izglītojamo skaita noteikšanu Smiltenes novada pirm-
skolas izglītības iestādēs un izglītības iestāžu pirmskolas grupās.
5. Apstiprināt Nolikumu Nr. 26/16 “Grozījumi Smiltenes novada domes 2009.gada 30. 
septembra nolikumā “Smiltenes pilsētas bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikums””.
6. Apstiprināt Nolikumu Nr.27/16 “Grozījumi Smiltenes novada domes 2009. gada 30. 
septembra nolikumā “Palsmanes pamatskolas nolikums”” (pielikumā).
7. Atbalstīt pašvaldības dalību Smiltenes novada domes un pašvaldības kapitālsabiedrības 
– SIA “Smiltenes NKUP” (vienotās reģistrācijas Nr. 43903000435), kopējā projektā 
“Daudzdzīvokļu mājas Smiltenē, Daugavas ielā 7A būvdarbu pabeigšana pašvaldības 
īres nama būvniecībai” (turpmāk – Projekts) īstenošanu nekustamajā īpašumā Daugavas 
ielā 7A, Smiltenē, (kadastra apzīmējumu 94150080808) kas sastāv no zemes gabala ar 
kopējo platību 2361 m2 (divi tūkstoši trīs simti sešdesmit viens kvadrātmetrs) un uz tā 
atrodošas vienas dzīvojamās mājas jaunbūves (kadastra apzīmējums 9415 008 0808 001). 
8. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Ezera iela 8-5, kas atrodas Launkalnē, Launkalnes 
pagastā, Smiltenes novadā, nosacīto cenu 3500,00 euro (trīs tūkstoši pieci simti euro 
00 centi).
9. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Miķelīši” Bilskas pagastā, kadastra numurs 9444 
011 0109, nosacīto cenu 25102 euro (divdesmit pieci tūkstoši viens simts divi euro).
10. Uzsākt nekustamā īpašuma Rūpniecības iela 2A, Smiltenē, zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 9415 010 0001 580 m2 platībā atsavināšanas procedūru.
11. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē ar augšupejošu soli, Smiltenes novada pašvaldī-
bai piederošo nekustamo īpašumu “Brantu skola”, Brantu pagastā, Smiltenes novadā 
(kadastra numurs 9448 004 0133), kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 9448 004 0133  2.94 ha platībā, skolas ēkas (kadastra apzīmējums 9458 
004 0133 001) un trim palīgēkām. Turpmākās izmantošanas mērķis-kultūrvēsturiskās 
vides saglabāšana.
12. Par nekustamā īpašuma “Stūrīši”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā atsavināšanu. 
13. Mainīt nekustamajam īpašumam “Mežāži”, kadastra numurs 9474 002 0054, kas 
sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9474 002 0054, nosaukumu 
no “Mežāži”, Palsmanes pagasts uz “Ūdensrozes”, Palsmanes pagasts, Smiltenes 
novads.
14. Mainīt ēkām ar kadastra apzīmējumu 9415 001 0501 008 un 9415 001 0501 009 
adresi no Baznīcas laukums 11, Smiltene uz Baznīcas laukums 12, Smiltene, Smiltenes 
novads.
15. Mainīt ēkai ar kadastra apzīmējumu 9415 001 0502 006 adresi no Baznīcas lau-
kums 13, Smiltene uz Baznīcas laukums 12, Smiltene, Smiltenes novads.
16. Mainīt nekustamajam īpašumam “Pērlītes”, kadastra numurs 9448 003 0340, no-
saukumu no “Pērlītes”, Brantu pagasts uz Rīgas iela 58A, Brantu pagasts, Smiltenes 
novads.
17. Atļaut no Bilskas pagasta nekustamā īpašuma “Baltacīši”, kadastra numurs 9444 
004 0092, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9444 004 0298 2.1 ha platībā 
un mainīt nosaukumu no “Baltacīši” uz “Skrastiņi”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads,
jo paredzēts pievienot esošajam īpašumam “Skrastiņi”.
18. Atļaut no Smiltenes pagasta nekustamā īpašuma “Kalnavēskas”, kadastra numurs 
9480 003 0188, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9480 003 0157 7.1 ha 
platībā un mainīt nosaukumu no “Kalnavēskas” uz “Kalna Lauki”, Smiltenes pagasts, 
Smiltenes novads.
19. Atdalīt no nekustamā īpašuma Rūpniecības iela 2A, Smiltenē, kadastra numurs 
9415 010 0303, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9415 010 0001 580 m2 platībā 
un mainīt nosaukumu no Rūpniecības iela 2A uz Valkas iela 4, Smiltenē, Smiltenes 
novadā. 
20. Noteikt, ka zemes vienība, kadastra apzīmējums 9415 010 0001, 580 m3 platībā 
ir zemes starpgabals un ierakstāma zemesgrāmatā uz Smiltenes novada pašvaldības 
vārda.
21. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar kadastra 
apzīmējumu 9415 003 0219 034, piešķirt nosaukumu Avotu iela 4A k-40, Smiltene, 
Smiltenes novads. 
22. Iznomāt A.K. zemes vienības Dakteru iela 27, Smiltenē, daļu, kadastra apzīmējums 
9415 002 0214, 480 m2 platībā mazdārziņam, nomas līguma termiņu nosakot līdz 
31.12.2021.
23. Iznomāt I.K. zemes vienības Rūpniecības iela 2A, Smiltenē, daļu, kadastra apzī-
mējums 9415 010 0002, 900 m2 platībā mazdārziņam, nomas līguma termiņu nosakot 
līdz 31.12.2021.
24. Iznomāt I.R. zemes vienības Pilskalna iela 1, Smiltenē, daļu, kadastra apzīmējums 
9415 005 0121, 350 m2 platībā mazdārziņam, nomas līguma termiņu nosakot līdz 
31.12.2021.
25. Iznomāt A.B. zemes vienības Pilskalna iela 1, Smiltenē, daļu, kadastra apzīmējums 
9415 005 0121, 200 m2 platībā mazdārziņam, nomas līguma termiņu nosakot līdz 
31.12.2021.
26. Iznomāt I.K. zemes vienības Pilskalna iela 1, Smiltenē, daļu, kadastra apzīmējums 
9415 005 0121, 350 m2 platībā mazdārziņam, nomas līguma termiņu nosakot līdz 
31.12.2021.

27. Iznomāt Z.Ē.M. zemes vienības Pilskalna iela 1, Smiltenē, daļu, kadastra apzīmē-
jums 9415 005 0121, 115 m2 platībā mazdārziņam, nomas līguma termiņu nosakot līdz 
31.12.2021.
28. Pārtraukt zemes nomas tiesības Andim Liepiņam par zemes vienību “Zari”, Bilskas 
pagastā, kadastra apzīmējums 9444 006 0092 1.4 ha platībā.
29. Pārtraukt zemes nomas tiesības Vairai Vindzolei par zemes īpašuma “Ziediņi” 1/3 
domājamo daļu, Bilskas pagastā, kadastra numurs 9444 004 0273, 10.8785 ha platībā.
30. Grozīt 2015.gada 25.maija zemes nomas līguma Nr.115 ar G.P. un Nr.116 ar 
A.V. 1.1.punktu un līguma priekšmetu izteikt šādā redakcijā:
31. “ Adrese: “Ziediņi”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads:
32. kopplatība (ha): ½ dom.daļa no 8.5 ha, kadastra apzīmējums 9444 002 0101,
33. kopplatība (ha): ½ dom.daļa no 0.5783 ha, kadastra apzīmējums 9444 004 0273,
34. kopplatība (ha): ½ dom.daļa no 0.891 ha, kadastra apzīmējums 9444 004 0274,
35. kopplatība (ha): ½ dom.daļa no 0.9092 ha, kadastra apzīmējums 9444 004 0275,
36. kas ierakstīta Valkas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Bilskas pagasta zemes-
grāmatas nodalījumā Nr.1000 0049 9850”.
37. Iznomāt G.B. zemes vienības “Salmiņi”, Palsmanes pagastā, kadastra apzīmējums 
9474 004 0269, daļu – 1.0 ha platībā, nomas līguma termiņu nosakot līdz 31.12.2021.
38. Iznomāt G.B. zemes vienību “Upeslīči 1”, Palsmanes pagastā, kadastra apzīmējums 
9474 004 0256, 2.4 ha platībā lauksaimnieciskai izmantošanai, nomas līguma termiņu 
nosakot līdz 31.12.2021.
39. Iznomāt G.B. zemes vienību “Upeslīči 2”, Palsmanes pagastā, kadastra apzīmējums 
9474 004 0313, 2.4 ha platībā lauksaimnieciskai izmantošanai, nomas līguma termiņu 
nosakot līdz 31.12.2021.
40. Iznomāt L.B. zemes vienības “Pavārcepļi”, Palsmanes pagastā, kadastra apzīmējums 
9474 001 0092, ½ domājamo daļu no 1.0 ha platības lauksaimnieciskai izmantošanai, 
nomas līguma termiņu nosakot līdz 31.12.2026.
41. Iznomāt J.Ā. zemes vienību Parka iela 15, Variņu pagastā, kadastra apzīmējums 
9490 003 0109, 0.23 ha platībā, nomas līguma termiņu nosakot līdz 31.12.2021.
42. Pārtraukt zemes nomas tiesības I.S. par zemes vienību “Kalnjaunzemji, tīrums”, 
Variņu pagastā, kadastra apzīmējums 9490 003 0263  0.1850 ha platībā.
43. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Smiltenes pilsētas zemes vienībai 
Jaunā iela 2C ar kadastra apzīmējumu 9415 004 0805 0.1267 ha platībā no rūpnieciskās 
ražošanas uzņēmumu apbūves (kods 1001) uz individuālo dzīvojamo māju apbūve 
(kods 0601).
44. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Grundzāles pagasta zemes vienībai 
Skolas iela 2 ar kadastra apzīmējumu 9458 008 0092 0.0871 ha platībā no izglītības 
un zinātnes iestāžu apbūve (kods 0901) uz individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 
0601).
45. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Launkalnes pagasta zemes vienībai 
“Atvari” ar kadastra apzīmējumu 9470 010 0151 0.4 ha platībā no ārstniecības, veselības 
un sociālās aprūpes iestāžu apbūve (kods 0902) uz zemi, kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
46. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Launkalnes pagasta zemes vienībai 
Ezera iela 7 ar kadastra apzīmējumu 9470 010 0157 0.0663 ha platībā no komercdarbības 
objektu apbūve (kods 0801) uz individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
47. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Launkalnes pagasta zemes vienībai 
Ezera iela 7 ar kadastra apzīmējumu 9470 010 0227 0.0423 ha platībā no komerc-
darbības objektu apbūve (kods 0801) uz zemi, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (kods 0101).
48. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Launkalnes pagasta zemes vienībai 
“Sargi” ar kadastra apzīmējumu 9470 012 0045 0.21 ha platībā no individuālo dzīvojamo 
māju apbūve (kods 0601) uz komercdarbības objektu apbūve (kods 0801).
49. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Variņu pagasta zemes vienībai Oktobra 
iela 8 ar kadastra apzīmējumu 9490 003 0276  0.6 ha platībā no pārējo sabiedriskās 
nozīmes objektu apbūve (kods 0908) uz zemi, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (kods 0101).
50. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Bilskas pagasta zemes vienībai “Avoti” 
ar kadastra apzīmējumu 9444 010 0260 0.1865 ha platībā no individuālo dzīvojamo 
māju apbūve (kods 0601) uz komercdarbības objektu apbūve (kods 0801).
51. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Smiltenes pilsētas zemes vienībai 
Kaikas iela 1 ar kadastra apzīmējumu 9415 006 0805 0.9802 ha platībā no neapgūta 
komercdarbības objektu apbūves zeme (kods 0800) uz rūpnieciskās ražošanas uz-
ņēmumu apbūves (kods 1001).
52. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Brantu pagasta zemes vienības 
“Lejas Žīguri” daļai 0.7190 ha platībā – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība (kods 0101) (pielikumā skice).
53. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Kalna Masaļi”, Brantu pagasts, Smiltenes 
novads, zemes vienības kadastra apzīmējumu 9448 001 0039.
54. Apstiprināt zemes ierīcības projektu Rīgas iela 14, Smiltene, Smiltenes novads, 
zemes vienības kadastra apzīmējumu 9415 007 0820.
55. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Zadi 1”, Brantu pagasts, Smiltenes novads, 
zemes vienības kadastra apzīmējumu 9448 003 0029.
56. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Rozas”, Brantu pagasts, Smiltenes novads, 
zemes vienības kadastra apzīmējumu 9448 005 0047.
57. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Kalnupes”, Grundzāles pagasts, Smiltenes 
novads, zemes vienības kadastra apzīmējumu 9458 002 0053.
58. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu par kopējo summu EUR 1,56 (viens eiro 
56 centi), t.sk. pamatparāds EUR 1,17 un kavējuma nauda EUR 0,39, un izslēgt no 
debitoru saraksta.
59. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu par kopējo summu EUR 74,70 
(septiņdesmit četri eiro 70 centi), t.sk. pamatparāds EUR 44,89 un kavējuma nauda 
EUR 29,81, un izslēgt no debitoru saraksta.
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Pašvald�b�

Smiltenes novada dome pārdod par brīvu cenu paš-
valdības kustamo mantu – vieglo pasažieru automašīnu 
Volvo S80, valsts reģistrācijas numurs FD-9224, 2001. 
izlaiduma gads.

Atsavināmās automašīnas nosacītā pārdošanas cena 
ir noteikta – 720,00 euro (septiņi simti divdesmit euro un 
00centi) ieskaitot PVN. Maksājumi par objektu veicami 
100% euro.

Par atsavināmās kustamās mantas sīkāku raksturo-
jumu, apskates vietu un laiku var sazināties ar Smiltenes 
novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas darbi-
niekiem (mob.tel.nr. 29194723, tel. 64707867, e-pasts:
ingars.veismanis@smiltene.lv).

Personām, kuras vēlas iegādāties automašīnu, ir jā-
piesakās Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smil-
tenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā 
klientu apkalpošanas centrā darba dienās no plkst. 8:00 
līdz 17:00 līdz 2016.gada 26.septembrim plkst.17:00 
(ieskaitot).

Ja sludinājumā noteiktajā laikā pieteiksies vairāki 
pircēji, starp šīm personām tiks rīkota izsole.

♦ ♦ ♦
Smiltenes novada dome pārdod par brīvu cenu paš-

valdības kustamo mantu – vieglo pasažieru automašīnu 
Opel Astra, valsts reģistrācijas numurs EP-8626, 2002. 
izlaiduma gads.

Atsavināmās automašīnas nosacītā pārdošanas cena 
ir noteikta – 500,00 euro (pieci simti euro un 00 centi) 
ieskaitot PVN. Maksājumi par objektu veicami 100% 
euro.

Par atsavināmās kustamās mantas sīkāku raksturo-
jumu, apskates vietu un laiku var sazināties ar Smiltenes
novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas darbi-
niekiem (mob.tel.nr. 29194723, tel. 64707867, e-pasts:
ingars.veismanis@smiltene.lv).

Personām, kuras vēlas iegādāties automašīnu, ir jā-
piesakās Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smil-
tenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā 
klientu apkalpošanas centrā darba dienās no plkst. 8:00 
līdz 17:00 līdz 2016.gada 26.septembrim plkst.17:00 
(ieskaitot).

Ja sludinājumā noteiktajā laikā pieteiksies vairāki 
pircēji, starp šīm personām tiks rīkota izsole.

Sludin�jums

60. piedzīt no I.M. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 445,18 (četri simti 
četrdesmit pieci euro, 18 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas 
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
61. Par N.P. iekļaušanu dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrā.
62. Par I.Š. iekļaušanu dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrā.
63. Atzīt par nenotikušu vieglās automašīnas (vieglā pasažieru transportlīdzekļa) Volvo 
S80, 2001.izlaiduma gads, valsts reģistrācijas numura zīme FD 9224 un šasijas Nr. 
YV1TS65P921241448 (turpmāk arī – Transportlīdzeklis), 2016.gada 27.jūlija izsoli. 
Piekrist mainīt Transportlīdzekļa atsavināšanas veidu no atsavināšanas pārdodot izsolē 
uz atsavināšanu pārdodot par brīvu cenu, nosakot Transportlīdzekļa brīvu cenu 720,00 
euro (septiņi simti divdesmit euro un 00 centi) ieskaitot PVN.
64. Atļaut atsavināt vieglo automašīnu Opel Astra (valsts reģistrācijas Nr. EP-8626) 
virsbūves Nr.W0L0TGF6935003587, izlaiduma gads 2002, par brīvu cenu, nosakot 
automašīnas brīvu cenu 500,00 euro (pieci simti euro un 00 centi) ieskaitot PVN.
65. Par izmaiņām Smiltenes novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā.
66. Par izmaiņām Smiltenes novada administrācijas amatu vienību sarakstā.
67. Par izmaiņām Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas amatu vienību 
sarakstā.
68. Noteikt Smiltenes Mūzikas skolas līdzfinansējumu (mācību maksu) mēnesī vienam 
audzēknim 2016. /2017. mācību gadā 14,00 EUR (četrpadsmit euro 00 centi).
69. Noteikt Smiltenes Mākslas skolā līdzfinansējumu (mācību maksu) 7,00 EUR (septiņi 
euro 00 centi) mēnesī vienam audzēknim 2016./2017. mācību gadā.

70. Noteikt Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolā līdzfinansējumu (dalības 
maksu) 3,00 EUR (trīs euro 00 centi) mēnesī vienam audzēknim 2016./2017.mācību 
gadā.
71. Noteikt Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu izglītības centrā līdzfinansējumu 
(dalības maksu) 6,00 EUR (seši euro 00 centi) gadā vienam audzēknim 2016./2017. 
mācību gadā.
72. Apstiprināt sekojošu maksu par bērnu ēdināšanu Smiltenes vidusskolas pirmsskolas 
izglītības grupās (Rīgas ielā 16C, Smiltenē):

73. Īstenot projektu “Karoga masta būvniecība Gaujas ielā 11, Smiltenē” saskaņā ar 
iepirkuma rezultātiem par kopējo summu 38376,12 EUR (divi simti pieci tūkstoši 
divi euro un 27 euro centi).
74. SIA “Smiltenes NKUP” kapitāla daļu turētāja pārstāvim dalībnieku sapulcē balsot
“par” atļauju SIA “Smiltenes NKUP” valdei slēgt kredīta līgumus ar kredītiestādi par 
aizņēmuma ņemšanu 35275,00 euro apmērā uzņēmuma pārvaldīšanā esošo daudz-
dzīvokļu dzīvojamo māju Dakteru ielā 16, Smiltenē un Gaujas ielā 6, Smiltenē jumtu 
remontam.

D.Kaupe, Kancelejas nodaļas vadītāja 

Nosaukums Mērvienība Ēdienreize Cena par vienu ēdienreizi bez PVN, euro

Izglītojamo 
ēdināšana diena

Brokastis
Pusdienas
Launags

2,07

Turpinājums no 1.lpp
2015. gada jūlijā Smiltenes novada dome pieņēma 

lēmumu veikt reorganizāciju un apvienot trīs skolas –
Smiltenes ģimnāziju, Smiltenes Centra vidusskolu un 
Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolu vienā – Smiltenes
vidusskolā, ar mērķi izveidot modernu, mūsdienu pra-
sībām atbilstošu vispārējās izglītības iestādi no 1. līdz 
12.klasei. Lēmums nebija viegls, bija daudz diskusiju 
par to, kā būs. 

Vai, Jūsuprāt, skolu reorganizācija ir izdevusies, 
kādi ir lielākie ieguvumi no tās, kas vēl ir jāpadara? 

Gunta: Izveidojot vienu izglītības iestādi pilsētā, 
reorganizācijas komisija savu darbu ir veikusi ļoti 
profesionāli un atbildīgi. Reorganizācijas procesā esam 
atbrīvojušies no īrēto telpu izmantošanas. Smiltenes 
vidusskolas telpas Rīgas ielā 16, Dārza ielā 17 un Dakteru 
ielā 27 ir vienmērīgi noslogotas. Ļoti nozīmīgs uzde-
vums vidusskolas direktorei ir kolektīva saliedēšana.

Turpinās 3 jaunu pirmskolas grupu izbūve Rīgas 
ielā 16.

 Apjomīgu darbu prasīs ESF finansējuma apguve, 
pilnveidojot mācību vidi jaunajā vidusskolā.

MK noteikumi “Par valsts budžeta mērķdotāciju 
pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības 
iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības 
iestādēs” prasa turpināt optimizēt pamatskolu tīklu, tur 
pirms lēmuma pieņemšanas daudz izvērtējama arī ir 
mūsu novadā.

Pēc trīs gadu sagatavošanās darbiem Ministru kabi-
nets 2016. gada 5. jūlijā pieņēma noteikumus Nr.445 
“Pedagogu darba samaksas noteikumi”, kas spēkā stājās 
ar 2016. gada 1. septembri. Pamatojieties uz šiem no-
teikumiem 27. jūlijā Smiltenes novada dome nolēma 
pirmsskolas izglītības iestāžu un pirmskolas grupu 
pedagogiem noteikt mēneša amatalgas likmi 620 eiro 
par 40 darba stundām nedēļā. Kā Jūs vērtējat jauno 
atalgojuma modeli? Kā tas ietekmēs mūsu izglītības 
iestādes un vispārizglītojošos pedagogu atalgojumu, 
kā arī pašvaldības budžetu? 

Gunta: MK noteikumi gan ieguvuši spēkā stāšanās 
statusu, bet patieso ietekmi varēsim vērtēt tikai pēc laika, 
kad lēmumi kļūs par realitāti. Pašvaldības ieguldījums 
tikai pieaugs, jo iepriekšminēto lēmumu sakarā vairākas 
metodiskā darba un atbalsta skolēniem funkcijas no 
valsts mērķdotācijām ir novirzītas uz pašvaldību. Tā pat 
nopietnu palīdzību no pašvaldības gaida interešu izglī-
tība.

Ko Jūs sagaidāt no jaunā mācību gada? Vai 
Izglītības pārvalde ir nodefinējusi jaunā mācību gada 
mērķus? Kādas izmaiņas vai jaunumi gaidāmi šajā 
mācību gadā?

Gunta: Metodiskais darbs novadā notiek skolotāju 
metodiskajās apvienībās. Darba sanāksmē, izvērtējot 
iepriekšējā gada labo veikumu un uzlabojamās jomas, par 
darba mērķi izvirzīta mācīšanas un mācīšanās kvalitātes 
pilnveide, akcentējot atbalstu skolotāju mūsdienīgai 
tālākizglītībai, skolēnu lasītpratībai (ne tikai izlasīt, bet 
arī saprast lasīto), rakstītprasmei, pētniecības prasmju 
apguvei u.c.  

Ļoti nozīmīga ir mācību saikne ar dzīvi, ko vēlamies 
stiprināt skolotāju savstarpējā pieredzes apmaiņā, sko-
lēnu karjeras darba aktualizēšanā un sadarbībā ar uzņē-
mējiem.

Ko Jūs novēlat pedagogiem, skolēniem un 
vecākiem? 

Gunta: Skolotājiem ik dienu atcerēties tautas gudrību: 
“Ripojošs akmens neapsūno!”

Skolēniem – mācīties SEV, nevis draugiem, radiem, 
paziņām!

Vecākiem – mīlestību, izpratni un pacietību!

Lai veiksmīgs Jaunais mācību gads visiem, kas mācās 
un studē! Lai jums vienmēr prieks mācīties, jo tas, ko 
cilvēks iemācās, viņam pieder uz mūžu!

Marita Mūze, 
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

26.augustā pie Smiltenes Vecā parka āra trenažieru laukuma uzstādīta jauna bērnu atrakcija – trošu 
piramīda. 

Trošu piramīdai ir trīs horizontālie tīkli 2m, 3,5m un 5m augstumā. Piramīda paredzēta dažāda vecuma bērniem, 
tā veidota no elementiem, kas ļauj bērniem kāpt, karāties, līst un lēkt, attīstot līdzsvara izjūtu. Jaunās bērnu trošu 
piramīdas piegādi un uzstādīšanu veica SIA “GoPlay”, kopējās izmaksas 10 030,90 eiro, tai skaitā pievienotās vērtības 
nodoklis. 

Veco parku ir iecienījuši gan vietējie iedzīvotāji, gan pilsētas viesi ne tikai lēnām pastaigām un dabas baudīšanai, 
bet arī aktīvai atpūtai, nūjošanai, velobraukšanai, vingrošanai. Līdz ar jaunās atrakcijas uzstādīšanu, Vecais parks iegūst 
papildus jaunu sakoptu un labiekārtotu vietu, kur pavadīt brīvo laiku svaigā gaisā kopā ar vecākiem vai atsevišķi.

Lūgums gan mazākiem, gan lielākiem trošu piramīdas apmeklētājiem – bērniem, kāpelējot pa piramīdas tīkliem, 
izvērtēt savas spējas un spēku, tādējādi rūpējoties pašiem par savu drošību. 

Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Pie �ra trenažieru laukuma 
uzst�d�ta b�rnu trošu piram�da
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Smiltenes novada Domes l�mumi
2016.gada 23.augustā notika ārkārtas Smiltenes novada domes sēde, kurā tika 
pieņemti divi lēmumi:
1. Par Smiltenes novada domes 2016.gada 29.jūnija lēmuma Nr.10, 6.§. atcelšanu 
2. Par Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam Rīcības plāna un 
Investīciju plāna aktualizāciju

2016.gada 31.augustā notika kārtējā domes sēde, kurā tika pieņemti 74 lēmumi:
1. Par galvojuma saistību izbeigšanu. 
2. Par aizņēmumu no Valsts kases izglītības iestāžu investīciju projekta īstenošanai.
3. Par “Smiltenes novada Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāna 2016.-2020.gadam” ap-
stiprināšanu.
4. Par minimālā un maksimālā izglītojamo skaita noteikšanu Smiltenes novada pirm-
skolas izglītības iestādēs un izglītības iestāžu pirmskolas grupās.
5. Apstiprināt Nolikumu Nr. 26/16 “Grozījumi Smiltenes novada domes 2009.gada 30. 
septembra nolikumā “Smiltenes pilsētas bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikums””.
6. Apstiprināt Nolikumu Nr.27/16 “Grozījumi Smiltenes novada domes 2009. gada 30. 
septembra nolikumā “Palsmanes pamatskolas nolikums”” (pielikumā).
7. Atbalstīt pašvaldības dalību Smiltenes novada domes un pašvaldības kapitālsabiedrības 
– SIA “Smiltenes NKUP” (vienotās reģistrācijas Nr. 43903000435), kopējā projektā 
“Daudzdzīvokļu mājas Smiltenē, Daugavas ielā 7A būvdarbu pabeigšana pašvaldības 
īres nama būvniecībai” (turpmāk – Projekts) īstenošanu nekustamajā īpašumā Daugavas 
ielā 7A, Smiltenē, (kadastra apzīmējumu 94150080808) kas sastāv no zemes gabala ar 
kopējo platību 2361 m2 (divi tūkstoši trīs simti sešdesmit viens kvadrātmetrs) un uz tā 
atrodošas vienas dzīvojamās mājas jaunbūves (kadastra apzīmējums 9415 008 0808 001). 
8. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Ezera iela 8-5, kas atrodas Launkalnē, Launkalnes 
pagastā, Smiltenes novadā, nosacīto cenu 3500,00 euro (trīs tūkstoši pieci simti euro 
00 centi).
9. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Miķelīši” Bilskas pagastā, kadastra numurs 9444 
011 0109, nosacīto cenu 25102 euro (divdesmit pieci tūkstoši viens simts divi euro).
10. Uzsākt nekustamā īpašuma Rūpniecības iela 2A, Smiltenē, zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 9415 010 0001 580 m2 platībā atsavināšanas procedūru.
11. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē ar augšupejošu soli, Smiltenes novada pašvaldī-
bai piederošo nekustamo īpašumu “Brantu skola”, Brantu pagastā, Smiltenes novadā 
(kadastra numurs 9448 004 0133), kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 9448 004 0133  2.94 ha platībā, skolas ēkas (kadastra apzīmējums 9458 
004 0133 001) un trim palīgēkām. Turpmākās izmantošanas mērķis-kultūrvēsturiskās 
vides saglabāšana.
12. Par nekustamā īpašuma “Stūrīši”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā atsavināšanu. 
13. Mainīt nekustamajam īpašumam “Mežāži”, kadastra numurs 9474 002 0054, kas 
sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9474 002 0054, nosaukumu 
no “Mežāži”, Palsmanes pagasts uz “Ūdensrozes”, Palsmanes pagasts, Smiltenes 
novads.
14. Mainīt ēkām ar kadastra apzīmējumu 9415 001 0501 008 un 9415 001 0501 009 
adresi no Baznīcas laukums 11, Smiltene uz Baznīcas laukums 12, Smiltene, Smiltenes 
novads.
15. Mainīt ēkai ar kadastra apzīmējumu 9415 001 0502 006 adresi no Baznīcas lau-
kums 13, Smiltene uz Baznīcas laukums 12, Smiltene, Smiltenes novads.
16. Mainīt nekustamajam īpašumam “Pērlītes”, kadastra numurs 9448 003 0340, no-
saukumu no “Pērlītes”, Brantu pagasts uz Rīgas iela 58A, Brantu pagasts, Smiltenes 
novads.
17. Atļaut no Bilskas pagasta nekustamā īpašuma “Baltacīši”, kadastra numurs 9444 
004 0092, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9444 004 0298 2.1 ha platībā 
un mainīt nosaukumu no “Baltacīši” uz “Skrastiņi”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads,
jo paredzēts pievienot esošajam īpašumam “Skrastiņi”.
18. Atļaut no Smiltenes pagasta nekustamā īpašuma “Kalnavēskas”, kadastra numurs 
9480 003 0188, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9480 003 0157 7.1 ha 
platībā un mainīt nosaukumu no “Kalnavēskas” uz “Kalna Lauki”, Smiltenes pagasts, 
Smiltenes novads.
19. Atdalīt no nekustamā īpašuma Rūpniecības iela 2A, Smiltenē, kadastra numurs 
9415 010 0303, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9415 010 0001 580 m2 platībā 
un mainīt nosaukumu no Rūpniecības iela 2A uz Valkas iela 4, Smiltenē, Smiltenes 
novadā. 
20. Noteikt, ka zemes vienība, kadastra apzīmējums 9415 010 0001, 580 m3 platībā 
ir zemes starpgabals un ierakstāma zemesgrāmatā uz Smiltenes novada pašvaldības 
vārda.
21. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar kadastra 
apzīmējumu 9415 003 0219 034, piešķirt nosaukumu Avotu iela 4A k-40, Smiltene, 
Smiltenes novads. 
22. Iznomāt A.K. zemes vienības Dakteru iela 27, Smiltenē, daļu, kadastra apzīmējums 
9415 002 0214, 480 m2 platībā mazdārziņam, nomas līguma termiņu nosakot līdz 
31.12.2021.
23. Iznomāt I.K. zemes vienības Rūpniecības iela 2A, Smiltenē, daļu, kadastra apzī-
mējums 9415 010 0002, 900 m2 platībā mazdārziņam, nomas līguma termiņu nosakot 
līdz 31.12.2021.
24. Iznomāt I.R. zemes vienības Pilskalna iela 1, Smiltenē, daļu, kadastra apzīmējums 
9415 005 0121, 350 m2 platībā mazdārziņam, nomas līguma termiņu nosakot līdz 
31.12.2021.
25. Iznomāt A.B. zemes vienības Pilskalna iela 1, Smiltenē, daļu, kadastra apzīmējums 
9415 005 0121, 200 m2 platībā mazdārziņam, nomas līguma termiņu nosakot līdz 
31.12.2021.
26. Iznomāt I.K. zemes vienības Pilskalna iela 1, Smiltenē, daļu, kadastra apzīmējums 
9415 005 0121, 350 m2 platībā mazdārziņam, nomas līguma termiņu nosakot līdz 
31.12.2021.

27. Iznomāt Z.Ē.M. zemes vienības Pilskalna iela 1, Smiltenē, daļu, kadastra apzīmē-
jums 9415 005 0121, 115 m2 platībā mazdārziņam, nomas līguma termiņu nosakot līdz 
31.12.2021.
28. Pārtraukt zemes nomas tiesības Andim Liepiņam par zemes vienību “Zari”, Bilskas 
pagastā, kadastra apzīmējums 9444 006 0092 1.4 ha platībā.
29. Pārtraukt zemes nomas tiesības Vairai Vindzolei par zemes īpašuma “Ziediņi” 1/3 
domājamo daļu, Bilskas pagastā, kadastra numurs 9444 004 0273, 10.8785 ha platībā.
30. Grozīt 2015.gada 25.maija zemes nomas līguma Nr.115 ar G.P. un Nr.116 ar 
A.V. 1.1.punktu un līguma priekšmetu izteikt šādā redakcijā:
31. “ Adrese: “Ziediņi”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads:
32. kopplatība (ha): ½ dom.daļa no 8.5 ha, kadastra apzīmējums 9444 002 0101,
33. kopplatība (ha): ½ dom.daļa no 0.5783 ha, kadastra apzīmējums 9444 004 0273,
34. kopplatība (ha): ½ dom.daļa no 0.891 ha, kadastra apzīmējums 9444 004 0274,
35. kopplatība (ha): ½ dom.daļa no 0.9092 ha, kadastra apzīmējums 9444 004 0275,
36. kas ierakstīta Valkas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Bilskas pagasta zemes-
grāmatas nodalījumā Nr.1000 0049 9850”.
37. Iznomāt G.B. zemes vienības “Salmiņi”, Palsmanes pagastā, kadastra apzīmējums 
9474 004 0269, daļu – 1.0 ha platībā, nomas līguma termiņu nosakot līdz 31.12.2021.
38. Iznomāt G.B. zemes vienību “Upeslīči 1”, Palsmanes pagastā, kadastra apzīmējums 
9474 004 0256, 2.4 ha platībā lauksaimnieciskai izmantošanai, nomas līguma termiņu 
nosakot līdz 31.12.2021.
39. Iznomāt G.B. zemes vienību “Upeslīči 2”, Palsmanes pagastā, kadastra apzīmējums 
9474 004 0313, 2.4 ha platībā lauksaimnieciskai izmantošanai, nomas līguma termiņu 
nosakot līdz 31.12.2021.
40. Iznomāt L.B. zemes vienības “Pavārcepļi”, Palsmanes pagastā, kadastra apzīmējums 
9474 001 0092, ½ domājamo daļu no 1.0 ha platības lauksaimnieciskai izmantošanai, 
nomas līguma termiņu nosakot līdz 31.12.2026.
41. Iznomāt J.Ā. zemes vienību Parka iela 15, Variņu pagastā, kadastra apzīmējums 
9490 003 0109, 0.23 ha platībā, nomas līguma termiņu nosakot līdz 31.12.2021.
42. Pārtraukt zemes nomas tiesības I.S. par zemes vienību “Kalnjaunzemji, tīrums”, 
Variņu pagastā, kadastra apzīmējums 9490 003 0263  0.1850 ha platībā.
43. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Smiltenes pilsētas zemes vienībai 
Jaunā iela 2C ar kadastra apzīmējumu 9415 004 0805 0.1267 ha platībā no rūpnieciskās 
ražošanas uzņēmumu apbūves (kods 1001) uz individuālo dzīvojamo māju apbūve 
(kods 0601).
44. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Grundzāles pagasta zemes vienībai 
Skolas iela 2 ar kadastra apzīmējumu 9458 008 0092 0.0871 ha platībā no izglītības 
un zinātnes iestāžu apbūve (kods 0901) uz individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 
0601).
45. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Launkalnes pagasta zemes vienībai 
“Atvari” ar kadastra apzīmējumu 9470 010 0151 0.4 ha platībā no ārstniecības, veselības 
un sociālās aprūpes iestāžu apbūve (kods 0902) uz zemi, kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
46. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Launkalnes pagasta zemes vienībai 
Ezera iela 7 ar kadastra apzīmējumu 9470 010 0157 0.0663 ha platībā no komercdarbības 
objektu apbūve (kods 0801) uz individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601).
47. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Launkalnes pagasta zemes vienībai 
Ezera iela 7 ar kadastra apzīmējumu 9470 010 0227 0.0423 ha platībā no komerc-
darbības objektu apbūve (kods 0801) uz zemi, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (kods 0101).
48. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Launkalnes pagasta zemes vienībai 
“Sargi” ar kadastra apzīmējumu 9470 012 0045 0.21 ha platībā no individuālo dzīvojamo 
māju apbūve (kods 0601) uz komercdarbības objektu apbūve (kods 0801).
49. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Variņu pagasta zemes vienībai Oktobra 
iela 8 ar kadastra apzīmējumu 9490 003 0276  0.6 ha platībā no pārējo sabiedriskās 
nozīmes objektu apbūve (kods 0908) uz zemi, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (kods 0101).
50. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Bilskas pagasta zemes vienībai “Avoti” 
ar kadastra apzīmējumu 9444 010 0260 0.1865 ha platībā no individuālo dzīvojamo 
māju apbūve (kods 0601) uz komercdarbības objektu apbūve (kods 0801).
51. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Smiltenes pilsētas zemes vienībai 
Kaikas iela 1 ar kadastra apzīmējumu 9415 006 0805 0.9802 ha platībā no neapgūta 
komercdarbības objektu apbūves zeme (kods 0800) uz rūpnieciskās ražošanas uz-
ņēmumu apbūves (kods 1001).
52. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Brantu pagasta zemes vienības 
“Lejas Žīguri” daļai 0.7190 ha platībā – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība (kods 0101) (pielikumā skice).
53. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Kalna Masaļi”, Brantu pagasts, Smiltenes 
novads, zemes vienības kadastra apzīmējumu 9448 001 0039.
54. Apstiprināt zemes ierīcības projektu Rīgas iela 14, Smiltene, Smiltenes novads, 
zemes vienības kadastra apzīmējumu 9415 007 0820.
55. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Zadi 1”, Brantu pagasts, Smiltenes novads, 
zemes vienības kadastra apzīmējumu 9448 003 0029.
56. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Rozas”, Brantu pagasts, Smiltenes novads, 
zemes vienības kadastra apzīmējumu 9448 005 0047.
57. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Kalnupes”, Grundzāles pagasts, Smiltenes 
novads, zemes vienības kadastra apzīmējumu 9458 002 0053.
58. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu par kopējo summu EUR 1,56 (viens eiro 
56 centi), t.sk. pamatparāds EUR 1,17 un kavējuma nauda EUR 0,39, un izslēgt no 
debitoru saraksta.
59. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu par kopējo summu EUR 74,70 
(septiņdesmit četri eiro 70 centi), t.sk. pamatparāds EUR 44,89 un kavējuma nauda 
EUR 29,81, un izslēgt no debitoru saraksta.

32016. gada 16. septembris

Pašvald�b�

Smiltenes novada dome pārdod par brīvu cenu paš-
valdības kustamo mantu – vieglo pasažieru automašīnu 
Volvo S80, valsts reģistrācijas numurs FD-9224, 2001. 
izlaiduma gads.

Atsavināmās automašīnas nosacītā pārdošanas cena 
ir noteikta – 720,00 euro (septiņi simti divdesmit euro un 
00centi) ieskaitot PVN. Maksājumi par objektu veicami 
100% euro.

Par atsavināmās kustamās mantas sīkāku raksturo-
jumu, apskates vietu un laiku var sazināties ar Smiltenes 
novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas darbi-
niekiem (mob.tel.nr. 29194723, tel. 64707867, e-pasts:
ingars.veismanis@smiltene.lv).

Personām, kuras vēlas iegādāties automašīnu, ir jā-
piesakās Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smil-
tenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā 
klientu apkalpošanas centrā darba dienās no plkst. 8:00 
līdz 17:00 līdz 2016.gada 26.septembrim plkst.17:00 
(ieskaitot).

Ja sludinājumā noteiktajā laikā pieteiksies vairāki 
pircēji, starp šīm personām tiks rīkota izsole.

♦ ♦ ♦
Smiltenes novada dome pārdod par brīvu cenu paš-

valdības kustamo mantu – vieglo pasažieru automašīnu 
Opel Astra, valsts reģistrācijas numurs EP-8626, 2002. 
izlaiduma gads.

Atsavināmās automašīnas nosacītā pārdošanas cena 
ir noteikta – 500,00 euro (pieci simti euro un 00 centi) 
ieskaitot PVN. Maksājumi par objektu veicami 100% 
euro.

Par atsavināmās kustamās mantas sīkāku raksturo-
jumu, apskates vietu un laiku var sazināties ar Smiltenes
novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas darbi-
niekiem (mob.tel.nr. 29194723, tel. 64707867, e-pasts:
ingars.veismanis@smiltene.lv).

Personām, kuras vēlas iegādāties automašīnu, ir jā-
piesakās Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smil-
tenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā 
klientu apkalpošanas centrā darba dienās no plkst. 8:00 
līdz 17:00 līdz 2016.gada 26.septembrim plkst.17:00 
(ieskaitot).

Ja sludinājumā noteiktajā laikā pieteiksies vairāki 
pircēji, starp šīm personām tiks rīkota izsole.

Sludin�jums

60. piedzīt no I.M. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 445,18 (četri simti 
četrdesmit pieci euro, 18 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas 
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
61. Par N.P. iekļaušanu dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrā.
62. Par I.Š. iekļaušanu dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrā.
63. Atzīt par nenotikušu vieglās automašīnas (vieglā pasažieru transportlīdzekļa) Volvo 
S80, 2001.izlaiduma gads, valsts reģistrācijas numura zīme FD 9224 un šasijas Nr. 
YV1TS65P921241448 (turpmāk arī – Transportlīdzeklis), 2016.gada 27.jūlija izsoli. 
Piekrist mainīt Transportlīdzekļa atsavināšanas veidu no atsavināšanas pārdodot izsolē 
uz atsavināšanu pārdodot par brīvu cenu, nosakot Transportlīdzekļa brīvu cenu 720,00 
euro (septiņi simti divdesmit euro un 00 centi) ieskaitot PVN.
64. Atļaut atsavināt vieglo automašīnu Opel Astra (valsts reģistrācijas Nr. EP-8626) 
virsbūves Nr.W0L0TGF6935003587, izlaiduma gads 2002, par brīvu cenu, nosakot 
automašīnas brīvu cenu 500,00 euro (pieci simti euro un 00 centi) ieskaitot PVN.
65. Par izmaiņām Smiltenes novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā.
66. Par izmaiņām Smiltenes novada administrācijas amatu vienību sarakstā.
67. Par izmaiņām Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas amatu vienību 
sarakstā.
68. Noteikt Smiltenes Mūzikas skolas līdzfinansējumu (mācību maksu) mēnesī vienam 
audzēknim 2016. /2017. mācību gadā 14,00 EUR (četrpadsmit euro 00 centi).
69. Noteikt Smiltenes Mākslas skolā līdzfinansējumu (mācību maksu) 7,00 EUR (septiņi 
euro 00 centi) mēnesī vienam audzēknim 2016./2017. mācību gadā.

70. Noteikt Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolā līdzfinansējumu (dalības 
maksu) 3,00 EUR (trīs euro 00 centi) mēnesī vienam audzēknim 2016./2017.mācību 
gadā.
71. Noteikt Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu izglītības centrā līdzfinansējumu 
(dalības maksu) 6,00 EUR (seši euro 00 centi) gadā vienam audzēknim 2016./2017. 
mācību gadā.
72. Apstiprināt sekojošu maksu par bērnu ēdināšanu Smiltenes vidusskolas pirmsskolas 
izglītības grupās (Rīgas ielā 16C, Smiltenē):

73. Īstenot projektu “Karoga masta būvniecība Gaujas ielā 11, Smiltenē” saskaņā ar 
iepirkuma rezultātiem par kopējo summu 38376,12 EUR (divi simti pieci tūkstoši 
divi euro un 27 euro centi).
74. SIA “Smiltenes NKUP” kapitāla daļu turētāja pārstāvim dalībnieku sapulcē balsot
“par” atļauju SIA “Smiltenes NKUP” valdei slēgt kredīta līgumus ar kredītiestādi par 
aizņēmuma ņemšanu 35275,00 euro apmērā uzņēmuma pārvaldīšanā esošo daudz-
dzīvokļu dzīvojamo māju Dakteru ielā 16, Smiltenē un Gaujas ielā 6, Smiltenē jumtu 
remontam.

D.Kaupe, Kancelejas nodaļas vadītāja 

Nosaukums Mērvienība Ēdienreize Cena par vienu ēdienreizi bez PVN, euro

Izglītojamo 
ēdināšana diena

Brokastis
Pusdienas
Launags

2,07

Turpinājums no 1.lpp
2015. gada jūlijā Smiltenes novada dome pieņēma 

lēmumu veikt reorganizāciju un apvienot trīs skolas –
Smiltenes ģimnāziju, Smiltenes Centra vidusskolu un 
Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolu vienā – Smiltenes
vidusskolā, ar mērķi izveidot modernu, mūsdienu pra-
sībām atbilstošu vispārējās izglītības iestādi no 1. līdz 
12.klasei. Lēmums nebija viegls, bija daudz diskusiju 
par to, kā būs. 

Vai, Jūsuprāt, skolu reorganizācija ir izdevusies, 
kādi ir lielākie ieguvumi no tās, kas vēl ir jāpadara? 

Gunta: Izveidojot vienu izglītības iestādi pilsētā, 
reorganizācijas komisija savu darbu ir veikusi ļoti 
profesionāli un atbildīgi. Reorganizācijas procesā esam 
atbrīvojušies no īrēto telpu izmantošanas. Smiltenes 
vidusskolas telpas Rīgas ielā 16, Dārza ielā 17 un Dakteru 
ielā 27 ir vienmērīgi noslogotas. Ļoti nozīmīgs uzde-
vums vidusskolas direktorei ir kolektīva saliedēšana.

Turpinās 3 jaunu pirmskolas grupu izbūve Rīgas 
ielā 16.

 Apjomīgu darbu prasīs ESF finansējuma apguve, 
pilnveidojot mācību vidi jaunajā vidusskolā.

MK noteikumi “Par valsts budžeta mērķdotāciju 
pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības 
iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības 
iestādēs” prasa turpināt optimizēt pamatskolu tīklu, tur 
pirms lēmuma pieņemšanas daudz izvērtējama arī ir 
mūsu novadā.

Pēc trīs gadu sagatavošanās darbiem Ministru kabi-
nets 2016. gada 5. jūlijā pieņēma noteikumus Nr.445 
“Pedagogu darba samaksas noteikumi”, kas spēkā stājās 
ar 2016. gada 1. septembri. Pamatojieties uz šiem no-
teikumiem 27. jūlijā Smiltenes novada dome nolēma 
pirmsskolas izglītības iestāžu un pirmskolas grupu 
pedagogiem noteikt mēneša amatalgas likmi 620 eiro 
par 40 darba stundām nedēļā. Kā Jūs vērtējat jauno 
atalgojuma modeli? Kā tas ietekmēs mūsu izglītības 
iestādes un vispārizglītojošos pedagogu atalgojumu, 
kā arī pašvaldības budžetu? 

Gunta: MK noteikumi gan ieguvuši spēkā stāšanās 
statusu, bet patieso ietekmi varēsim vērtēt tikai pēc laika, 
kad lēmumi kļūs par realitāti. Pašvaldības ieguldījums 
tikai pieaugs, jo iepriekšminēto lēmumu sakarā vairākas 
metodiskā darba un atbalsta skolēniem funkcijas no 
valsts mērķdotācijām ir novirzītas uz pašvaldību. Tā pat 
nopietnu palīdzību no pašvaldības gaida interešu izglī-
tība.

Ko Jūs sagaidāt no jaunā mācību gada? Vai 
Izglītības pārvalde ir nodefinējusi jaunā mācību gada 
mērķus? Kādas izmaiņas vai jaunumi gaidāmi šajā 
mācību gadā?

Gunta: Metodiskais darbs novadā notiek skolotāju 
metodiskajās apvienībās. Darba sanāksmē, izvērtējot 
iepriekšējā gada labo veikumu un uzlabojamās jomas, par 
darba mērķi izvirzīta mācīšanas un mācīšanās kvalitātes 
pilnveide, akcentējot atbalstu skolotāju mūsdienīgai 
tālākizglītībai, skolēnu lasītpratībai (ne tikai izlasīt, bet 
arī saprast lasīto), rakstītprasmei, pētniecības prasmju 
apguvei u.c.  

Ļoti nozīmīga ir mācību saikne ar dzīvi, ko vēlamies 
stiprināt skolotāju savstarpējā pieredzes apmaiņā, sko-
lēnu karjeras darba aktualizēšanā un sadarbībā ar uzņē-
mējiem.

Ko Jūs novēlat pedagogiem, skolēniem un 
vecākiem? 

Gunta: Skolotājiem ik dienu atcerēties tautas gudrību: 
“Ripojošs akmens neapsūno!”

Skolēniem – mācīties SEV, nevis draugiem, radiem, 
paziņām!

Vecākiem – mīlestību, izpratni un pacietību!

Lai veiksmīgs Jaunais mācību gads visiem, kas mācās 
un studē! Lai jums vienmēr prieks mācīties, jo tas, ko 
cilvēks iemācās, viņam pieder uz mūžu!

Marita Mūze, 
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

26.augustā pie Smiltenes Vecā parka āra trenažieru laukuma uzstādīta jauna bērnu atrakcija – trošu 
piramīda. 

Trošu piramīdai ir trīs horizontālie tīkli 2m, 3,5m un 5m augstumā. Piramīda paredzēta dažāda vecuma bērniem, 
tā veidota no elementiem, kas ļauj bērniem kāpt, karāties, līst un lēkt, attīstot līdzsvara izjūtu. Jaunās bērnu trošu 
piramīdas piegādi un uzstādīšanu veica SIA “GoPlay”, kopējās izmaksas 10 030,90 eiro, tai skaitā pievienotās vērtības 
nodoklis. 

Veco parku ir iecienījuši gan vietējie iedzīvotāji, gan pilsētas viesi ne tikai lēnām pastaigām un dabas baudīšanai, 
bet arī aktīvai atpūtai, nūjošanai, velobraukšanai, vingrošanai. Līdz ar jaunās atrakcijas uzstādīšanu, Vecais parks iegūst 
papildus jaunu sakoptu un labiekārtotu vietu, kur pavadīt brīvo laiku svaigā gaisā kopā ar vecākiem vai atsevišķi.

Lūgums gan mazākiem, gan lielākiem trošu piramīdas apmeklētājiem – bērniem, kāpelējot pa piramīdas tīkliem, 
izvērtēt savas spējas un spēku, tādējādi rūpējoties pašiem par savu drošību. 

Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Pie �ra trenažieru laukuma 
uzst�d�ta b�rnu trošu piram�da
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Smiltenes NKUP zi�as
Noslēdzies iepirkums projektam
Noslēdzies iepirkums projektam “Ūdenssaimniecī-

bas infrastruktūras attīstība” Smiltenes novada Blomes 
ciemā, kura ietvaros tiks sakārtota ūdenssaimniecība 
Krasta ielā un izurbts jauns artēziskais urbums Blomes 
ciemā. Par uzvarētāju iepirkumā tika atzīts SIA Woltec, 
kas veiks darbus par EUR 53412.84, bez PVN. Šobrīd 
Blomē jau ir izurbts jauns artēziskais urbums un plānots, 
ka visi darbi tiks paveikti oktobrī.

Atjauno jumta segumu
Dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki Smiltenē, Gaujas 

ielā 6 un Dakteru ielā 16 lēmuši par jumta seguma at-
jaunošanas un skursteņa remonta nepieciešamību. SIA 
Smiltenes NKUP veica iepirkumus par minēto darbu 
veikšanu. Gaujas 6 mājai remontdarbus veiks SIA 
“KRAFTER”, līguma summa ar PVN 23956.19 EUR, 
bet Dakteru ielas 16 mājai – AS “NEJSS”, Līguma 
summa ar PVN 40133.07 EUR. Pašlaik darbi ritpilnā 
sparā un tiek plānoti pabeigt oktobrī.

Aicinām sekot līdz rēķinu apmaksai
Esam jau informējuši, ka sākot ar šo gadu esam 

uzsākuši sadarbību ar AS “Kredītinformācijas birojs” 
(KIB) un saistību neizpildes gadījumā ziņas par parādu 
tiek nodotas KIB informācijas apstrādei, lai, saskaņā ar 
Kredītinformācijas biroja likumu, nodotu informāciju 
trešajām personām Jūsu kredītspējas vērtēšanai vai to 
kredītrisku pārvaldībai.

Iesakām sekot līdz rēķinu apmaksai, jo par to ir 
atbildīgs dzīvokļa īpašnieks, līdz ar to informācija par 
neapmaksātiem rēķiniem tiek nodota KIB par dzīvokļa 
īpašnieku, kas var būt ļoti nepatīkams pārsteigums. 
Visiem dzīvokļu īpašniekiem tiek izsūtītas brīdinājuma 
vēstules uz rēķinā norādīto adresi mēnesi pirms ziņu 
nodošanas KIB. Informācija par AS Kredītinformācijas 
birojs ir atrodams www.kib.lv. Informācija par Jūsu 
kredītvēsturi (2 atskaites gadā bez maksas) pieejama 
www.manakreditvesture.lv.

Patvaļīgi pievienojas centralizētajai ūdensapgādei
Apsekojot ūdensvada un kanalizācijas tīklus, SIA 

“Smiltenes NKUP” ir konstatējusi gadījumus, kad ne-
kustamie īpašumi ir patvaļīgi pievienoti centralizētajai 
ūdensapgādes un/vai notekūdeņu kanalizācijas sistēmai, 
nenoslēdzot ar mums līgumu par pakalpojumu lietošanu. 

Realizējot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdz-
finansētos projektus, pēdējos gados daudzviet pilsētā 

un pagastos izbūvētas jaunas centralizētā ūdensapgādes 
un notekūdeņu kanalizācijas sistēmas ar atzariem līdz 
nekustamo īpašumu (zemes gabalu) robežai. Lai legāli 
pieslēgtos šiem atzariem un saņemtu ūdensapgādes un/
vai kanalizācijas pakalpojumus, objektu īpašniekiem 
nepieciešams sakārtot tehnisko dokumentāciju (izņemt 
tehniskos noteikumus) un noslēgt līgumu ar SIA Smil-
tenes NKUP, taču daudzi pieslēgumus ir veikuši pat-
vaļīgi un izmanto pakalpojumus, par tiem nemaksājot.

Pašlaik “Smiltenes NKUP” pārbauda ūdensapgādes 
un notekūdeņu kanalizācijas sistēmas pieslēgumus 
Smiltenē, bet jau tuvākajā laikā līdzīgas plānveida pār-
baudes gaidāmas arī pagastos. 

Neatkarīgi no tā, kuros gados veikts pieslēgums, 
aicinām to legalizēt un noslēgt līgumu ar uzņēmumu. 
Ja nekas netiks darīts, lai risinātu radušos situāciju, 
galarezultāts var būt ūdensapgādes un/vai kanalizācijas 
atvienošana, kā arī kompensācijas aprēķina piedzīšana 
tiesvedības ceļā. Pamatojoties uz MK nr.174 Noteikumu
Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu snieg-
šanu un lietošanu 53. – 55.punktiem – kārtībai, kādā 
aprēķina kompensāciju par ūdenssaimniecības pakal-
pojumu lietošanas pārkāpšanu, ūdens, kas netiek uz-
skaitīts tā lietotājam, izmaksās ļoti dārgi. Pie minimālā 
caurules diametra, var nākties maksāt EUR 1300 mēnesī 
tikai par ūdeni, bet, ja nelikumīgi tiek lietots gan ūdens, 
gan kanalizācija, tad sākot pat no EUR 3000 mēnesī.

SIA “Smiltenes NKUP” aicina līdz šī gada beigām 
šo pakalpojumu izmantotājus brīvprātīgi pieteikties 
un noslēgt līgumus ar mums, lai izvairītos no dažādām 
nepatīkamām sankcijām, tostarp ūdensapgādes un/vai 
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu. 
Paldies tiem, kas izlasot informāciju mūsu mājas lapā 
www.smiltenesnkup.lv to jau ir veikuši!

Par elektrību turpmākos 2 gadus maksāsim mazāk
Augustā izsludinājām atklātu konkursu “Elektro-

enerģijas iepirkums SIA “Smiltenes NKUP” vajadzī-
bām”. Šobrīd vēl ir pārsūdzības periods, kas liedz mums 
paziņot uzvarētāju, taču skaidrs ir tas, ka par elektrību 
turpmākos 2 gadus maksāsim mazāk – tas attiecas gan 
uz namiem (koplietošanas telpās, apkures sūkņiem), gan 
ūdenssaimniecību.

Atgādinām, ka svecīšu vakars Smiltenes kapos 
24.septembrī.

Smiltenes NKUP 

Augusta mēnesī Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 10 
dzimšanas reģistri, 8 laulību reģistri un 12 miršanas 
reģistri.

Nodaļā reģistrēti 10 jaundzimušie – 3 meitenes un 
7 zēni. Denija un Reinis – Bilskas pagastā, Letīcija – 
Blomes pagastā, Haralds – Launkalnes pagastā, Reinis – 
Palsmanes pagastā, Lūkass – Smiltenes pagastā, Kārlis –
Variņu pagastā, Ance, Mārtiņš un Jurģis – Smiltenes 
pilsētā. 

No augustā reģistrētajām 12 mirušajām personām 
5 ir vīrieši, 7 sievietes. Miruši 3 – Smiltenes pilsētas 
iedzīvotāji, 2 – Bilskas pagasta iedzīvotāji, 3 – Blomes 
pagasta iedzīvotāji. Kā arī viens Brantu, Launkalnes,
Variņu pagasta un Rīgas pilsētas iedzīvotājs.

Dace Ērģele,
Smiltenes novada 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Smiltenes novada
Dzimtsarakstu 

noda�a inform�

Smiltenes novada pašvald�ba 
gatava aptur�t dabas piem�slot�jus

Lai apturētu dabas piemēslotāju nosodāmo rīcību 
pret vidi un līdzcilvēkiem, Smiltenes pilsētā un novadā,
 problēmzonās, kur ir novērota nelegāla atkritumu 
izmešana, tiek izvietoti informatīvi baneri. Tajos 
paustais vēstījums “Nemēslo! Mēs šeit dzīvojam!” 
atgādina, ka piemēslotās vietas nepaliek nepamanītas,
un tās rada nepieļaujamus dzīves apstākļus apkārtē-
jai sabiedrībai.

Baneru izvietošana ir Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrijas (VARAM), AS “Latvijas valsts 
meži” (LVM), Latvijas Pašvaldību savienības, Vidzemes 
plānošanas reģiona un SIA “ZAAO” kopīgais ieguldījums 
Latvijas simtgadei veltītajā vides iniciatīvā “100 darbi 
Latvijai”. 

Baneri tiek izvietoti visās 28 ZAAO darbības 
reģiona pašvaldībās. Smiltenes novadā tie atrodas 
Launkalnes pagastā pie Saltupu ciema, Smiltenes 
pilsētā Drandu ielā un Pilskalna ielā pie Cērtenes 
pilskalna. 

“Pašvaldības iegulda nozīmīgus resursus, tajā skaitā
nodokļu maksātāju naudu, lai radītu atkritumu apsaim-
niekošanas sistēmu, un veidotu pieejamu, lietošanai 
ērtu infrastruktūru atkritumu izmešanai tiem paredzētās 
vietās. Talkas diena reizi gadā, kad dodamies savākt citu 
izmestus atkritumus, neatrisina dabas piemēslošanas 
problēmu, visam pāri stāv cilvēka saprāts, inteliģence un 
sirdsapziņa. Baneri palīdzēs pašvaldībām kaut nedaudz 
izmainīt mēslotāju apziņu, atgādinot, ka šāda rīcība nav 
akceptējama visai sabiedrībai,” uzsver ZAAO valdes 
priekšsēdētājs Aivars Sirmais. 

Gatavojoties Latvijas simtgadei, atkritumu apsaim-
niekošanas uzņēmums ZAAO ir uzsācis vides iniciatīvu 
“100 darbi Latvijai” un aicina iedzīvotājus apvienot 
savas zināšanas, idejas, prasmīgās darba rokas un 
resursus, lai līdz 2018. gada 18. novembrim kopīgiem 
spēkiem paveiktu vismaz 100 nozīmīgus darbus vides 
labiekārtošanā, izdaiļošanā un izglītībā. Savu labo 
vides darbu aicinām piereģistrēt iniciatīvas mājas lapā 
www.100darbilatvijai.lv. Visi darbu veicēji tiks iemūži-
nāti “100 darbi Latvijai” liecībās, kas paliks vēsturē.  

Apkopoja,
Marita Mūze,

Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Vispasaules Sociālo darbinieku asociācija ir atjau-
ninājusi savu Ētikas kodeksu un iekļāvusi tajā jautājumus 
par profesionālās darbības traucējumiem. Par profesionālo 
izdegšanu šajā kodeksā ir sacīts: Sociālie darbinieki ne-
drīkst pieļaut, ka personīgās problēmas, psihosociālais 
stress vai garīgās veselības problēmas traucē viņu pro-
fesionālo spriestspēju, darbību vai pienākumu izpildi 
pret klientiem. Sociālajiem darbiniekiem, kuriem rodas 
šādas problēmas, ir “nekavējoties jāvēršas pēc konsul-
tācijām un jāveic situāciju uzlabojoši pasākumi, meklējot 
profesionālu palīdzību, koriģējot darba slodzi, pārtraucot 
darbu vai veicot citas darbības klientu un citu cilvēku 
aizsardzībai”.

Aizvadītajos 37 gados Eiropā sociālo darbinieku 
profesionāla izdegšana un psihosociālās higiēnas nepie-
ciešamība ir bijusi dažādu pētījumu uzmanības centrā, 
un katrs no tiem ir apstiprinājis šo parādību (van der 
Vennet, 2012).

Tomēr, būdami sociālie darbinieki, mēs, iespējams, 
nepievēršam pienācīgu uzmanību izdegšanas realitātei, 
līdz pēkšņi viss šķiet nepārvarams. Tādās reizēs var 
gadīties, ka mums pietrūkst zināšanu par notiekošo vai 
mums nepiemīt pietiekamas kritiskās spējas, lai novēr-
tētu savu pieredzi objektīvi, kas savukārt ļautu mums 
atbilstoši rīkoties un atgūt savā dzīvē līdzsvaru.

Labklājības ministrijas rīkotajā vasaras skolā, 
kura norisinājās no 24. līdz 26. jūlijam, Lubānas 
novada, Indānu pagasta, “Ezerniekos” piedalījās 3 
Smiltenes novada domes Sociālā dienesta darbinieces 
– no Variņu, Bilskas, Blomes pagastiem. Nometnes 
ietvaros notika 15 stundu seminārs “Es izzinu sevi, 
lai palīdzētu citiem”. Semināru vadīja dr.paed. Lidija 
Šilņeva. Vasaras skolas mērķis: pašvaldību sociālo die-
nestu sociālo darbinieku profesionālās psihosociālās 
higiēnas profilakses (profesionālās izdegšanas profi-
lakses pasākumu) modeļi, metodes, prakses un iemaņu 
attīstīšana.

Semināra saturā bija integrēti praktiski uzdevumi, 
dažādu tehniku aprobācija, speciālas rīta un vakara 
sociālas terapijas nodarbības, kas iekļāva meditācijas 
elementus, ar nolūku veicināt emocionālās spriedzes 
noņemšanu, kognitīvas pārstrukturēšanas vingrinājumi, 
ka arī relaksācijas un atpūtas pasākumi.

“Mūsu dzīve sastāv no pāriem, piemēram: ieguvumi 
un zaudējumi, piedzimšana un nāve, veiksmes un ne-
veiksmes, gods un negods, komforts un diskomforts utt. 
Stress rodas tad, kad es šo realitāti nespēju pieņemt.”  

Vija Ābele, 
Sociālā dienesta sociālā darbiniece 

Soci�l� dienesta
 darbinieces 

piedal�s 
Vasaras skol�

52016. gada 16. septembris

Smiltenes novada Pašvaldības policija (SNPP) 2016.gada augusta mēnesī kopā sastādījusi 13 administratīvo 
pārkāpumu protokolus, no kuriem 6 par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa, bet 7 par Smiltenes novada 
domes saistošo noteikumu pārkāpumiem.

Par Latvijas APK paredzētajiem pārkāpumiem:
-  171.panta pirmā daļa – alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskā vietā – 5;
-  149.23.panta otrā daļa – par gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšanu – 1.

Par Smiltenes novada domes saistošos noteikumos paredzētiem pārkāpumiem:
-  21.1.punkts – atrašanās publiskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu – 2;
-  25.1.punkts – publisko vietu piegružošana (nomesta pudele un izsmēķis) – 2;
-  27.1.punkts – sēdēšana uz publisko atpūtas solu atzveltnēm  – 3. 

! Sakarā ar jaunā mācību gada sākumu Pašvaldības policija aicina vecākus pārrunāt ar saviem bērniem 
jautājumus par kārtību un drošību atrodoties publiskā vidē (skolā), kā arī atrodoties uz ielas (ceļu satiksmes 
noteikumu prasības velosipēdistiem un gājējiem).

Smiltenes novada Pašvaldības policija informē, ka par jebkuru sabiedriskās kārtības pārkāpumu vai personu tiesību 
un brīvību apdraudējumu Jūs variet ziņot zvanot pa tālruni: 

28659933   vai   110
Mums IR svarīga Jūsu drošība! 

Normunds Liepa, SNPP priekšnieks 

P�rskats par 
Pašvald�bas policijas re�istr�to 
inform�ciju 2016.gada august�

SNPP sa�emt� 
inform�cija par 

notikumiem
2016.gada august�

INFORMĀCIJAS 
SAŅEMŠANAS VEIDS:
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VISA REĢISTRĒTĀ 
INFORMĀCIJA 47 50 16 113

Personas alkohola reibuma 
stāvoklī sabiedriskā vietā 1 2 3

Nepilngadīgo pārkāpumi 1 3 4
Ģimenes konfl ikti 2  4 6
Zādzības 1   1
Meklēšanā esošas personas   1 1
Klaiņojoši, pamesti dzīvnieki 7 2 9
Ugunskuru kurināšana 
neatļautās vietās 4 2 6

Naktsmiera traucēšana, 
trokšņošana 2 2

Vides piešārņošana, 
piegružošana 1 3  4

Huligāniskas darbības/
konfl ikti 1 2 3

Ceļu satiksmes pārkāpumi 3 3  6
Palīdzība NMP dienestam  1 1
Labiekārtojama elementu 
bojāšana, apzīmēšana 4 4

Personas ar atvērtu 
alkoholiskā dzēriena 
iepakojumu 

3  3

Sabiedriskās kārtības 
nodrošināšana pasākumos  2  2

Mutvārdu aizrādījumi  4 8  12
Personas nogādātas 
dzīvesvietā  5 3 8

Personas nogādātas 
atskurbšanai ĪAI  1  1

Sniegta palīdzība VP  3 3

Sniegta palīdzība bāriņtiesai  2 2
Aizturēti mopēdu vadītāji 
reibuma stāvoklī  1  1

Gulēšana publiskās vietās 5 3 8
Nepamatots policijas 
izsaukums 2  2

Informācija par faktiem, kas 
neapstiprinājās 3  3 6

Citi notikumi, pārkāpumi 4 2 1 7
Reklāmas pārkāpumi 2 2
Alkohola lietošana 
sabiedriskās vietās 2 2

Sēdēšana uz atpūtas solu 
atzveltnēm, tirgus letēm 2 2

Kaimiņu domstarpības, 
strīdi 1 1

Reidi makšķerēšanas vietās 1 1

Informāciju sagatavoja: 
SNPP priekšnieks N.Liepa

Apstiprin�ts projekts 
“Grundz�les estr�dei pieguloš�s 

teritorijas labiek�rtošana”

Lauku atbalsta dienests ir izvērtējis un apstiprinājis 
projekta iesniegumu Nr.16-09-AL12-A019.2201-000009 
“Grundzāles estrādei piegulošās teritorijas labiekārto-
šana”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 
2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratē-
ģiju” ietvaros.

Projekta mērķis ir sakārtot brīvdabas estrādes apkārtnes 
teritoriju, radītu drošu, ērtu un funkcionālu vidi, kas 
pielāgota cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Projekta 
ietvaros tiks uzstādīti stacionāri skatītāju soli, iekārtota 
bērnu rotaļu zona, ugunskura vieta, uzstādītas šūpoles, 
velosipēdu turētājs un atkritumu urnas, izbūvēta tualete, 

kas pielāgota cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Grund-
zālē jau par tradīciju kļuvis, ka projektu realizācijās 
līdzdarbojas vietējie iedzīvotāji kopīgās talkās. Paredzēts, 
ka teritorijas apzaļumošanā būs iespējams piedalīties 
ikvienam iedzīvotājam un atbilstoši labiekārtošanas 
projektam iestādīt pašu iegādātus stādus.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 38770,00 eiro, 
no kurām 27 000,00 eiro fi nansē Lauku atbalsta dienests 
un 11 770,00  ir pašvaldības līdzfi nansējums.

Projektu plānots realizēt līdz 2017. gada oktobrim.

Informāciju sagatavoja: 
Grundzāles pagasta pārvaldes vadītāja

Alda Zvejniece

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

Ar smaidu pie draugiem

Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde 
savu jauno mācību sezonu uzsāka ar pozitīvām 
emocijām un jautrām izpriecām. Bērnu svētki, 
kuri nu jau kļuvuši par mūsu tradīciju, tika svinēti 
augusta pēdējā svētdienā.

Ciemos pie bērniem bija ieradies vairākās izstādēs 
gan Latvijā, gan ārzemēs godalgots suņuks, vārdā Nice. 
Kopā ar savu saimnieku četrkājainais čempions demons-
trēja prasmes, ko bija apguvis suņu skolā. Kā īpašs noti-
kums bija arī piepūšamo atrakciju prieki. Saulītes samīļoti 
un pozitīvo emociju piepildīti, mazie pirmsskolēni bija 
gatavi jaunajam darba cēlienam, kurš 1.septembrī atnāca 
ar patīkamiem pārsteigumiem. Bērnudārza laukums bija 
izrotājies ar krāsainiem baloniem, kurus dodoties mājās

katrs bērns varēja paņemt sev līdz kā sveicienu no svēt-
kiem un atgādinājumu, ka katru dienu jāpošas darbiņam. 
Ejot kopīgās rotaļās, vēlreiz viens ar otru iepazināmies. 
Sveicām arī savus kolēģus, kuri mūsu iestādē ir šogad 
īpaši: pirmsskolas skolotāju Jogitu Lucāni ar 10 darba 
gadiem, auklīti Ilzi Ūdrīti ar 25 darba gadiem, vadītāju 
Biruti ar 35 darba gadiem, kā arī Ilzi Roķi ar pedagoga 
gaitu uzsākšanu. Vadītājas novēlējums gan lieliem, gan 
maziem izskanēja ar Vinnija Pūka teicienu: “Kā pareizi 
raksta vārdu mīlestība?”, jautāja sivēns savam draugam. 
Pūks atbildēja: “To neraksta, to jūt!” Lai mums visiem 
izdodas dot un saņemt mīlestību!

Pirmsskolas skolotāja Aira Antēna

Izgl�t�ba
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Smiltenes NKUP zi�as
Noslēdzies iepirkums projektam
Noslēdzies iepirkums projektam “Ūdenssaimniecī-

bas infrastruktūras attīstība” Smiltenes novada Blomes 
ciemā, kura ietvaros tiks sakārtota ūdenssaimniecība 
Krasta ielā un izurbts jauns artēziskais urbums Blomes 
ciemā. Par uzvarētāju iepirkumā tika atzīts SIA Woltec, 
kas veiks darbus par EUR 53412.84, bez PVN. Šobrīd 
Blomē jau ir izurbts jauns artēziskais urbums un plānots, 
ka visi darbi tiks paveikti oktobrī.

Atjauno jumta segumu
Dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki Smiltenē, Gaujas 

ielā 6 un Dakteru ielā 16 lēmuši par jumta seguma at-
jaunošanas un skursteņa remonta nepieciešamību. SIA 
Smiltenes NKUP veica iepirkumus par minēto darbu 
veikšanu. Gaujas 6 mājai remontdarbus veiks SIA 
“KRAFTER”, līguma summa ar PVN 23956.19 EUR, 
bet Dakteru ielas 16 mājai – AS “NEJSS”, Līguma 
summa ar PVN 40133.07 EUR. Pašlaik darbi ritpilnā 
sparā un tiek plānoti pabeigt oktobrī.

Aicinām sekot līdz rēķinu apmaksai
Esam jau informējuši, ka sākot ar šo gadu esam 

uzsākuši sadarbību ar AS “Kredītinformācijas birojs” 
(KIB) un saistību neizpildes gadījumā ziņas par parādu 
tiek nodotas KIB informācijas apstrādei, lai, saskaņā ar 
Kredītinformācijas biroja likumu, nodotu informāciju 
trešajām personām Jūsu kredītspējas vērtēšanai vai to 
kredītrisku pārvaldībai.

Iesakām sekot līdz rēķinu apmaksai, jo par to ir 
atbildīgs dzīvokļa īpašnieks, līdz ar to informācija par 
neapmaksātiem rēķiniem tiek nodota KIB par dzīvokļa 
īpašnieku, kas var būt ļoti nepatīkams pārsteigums. 
Visiem dzīvokļu īpašniekiem tiek izsūtītas brīdinājuma 
vēstules uz rēķinā norādīto adresi mēnesi pirms ziņu 
nodošanas KIB. Informācija par AS Kredītinformācijas 
birojs ir atrodams www.kib.lv. Informācija par Jūsu 
kredītvēsturi (2 atskaites gadā bez maksas) pieejama 
www.manakreditvesture.lv.

Patvaļīgi pievienojas centralizētajai ūdensapgādei
Apsekojot ūdensvada un kanalizācijas tīklus, SIA 

“Smiltenes NKUP” ir konstatējusi gadījumus, kad ne-
kustamie īpašumi ir patvaļīgi pievienoti centralizētajai 
ūdensapgādes un/vai notekūdeņu kanalizācijas sistēmai, 
nenoslēdzot ar mums līgumu par pakalpojumu lietošanu. 

Realizējot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdz-
finansētos projektus, pēdējos gados daudzviet pilsētā 

un pagastos izbūvētas jaunas centralizētā ūdensapgādes 
un notekūdeņu kanalizācijas sistēmas ar atzariem līdz 
nekustamo īpašumu (zemes gabalu) robežai. Lai legāli 
pieslēgtos šiem atzariem un saņemtu ūdensapgādes un/
vai kanalizācijas pakalpojumus, objektu īpašniekiem 
nepieciešams sakārtot tehnisko dokumentāciju (izņemt 
tehniskos noteikumus) un noslēgt līgumu ar SIA Smil-
tenes NKUP, taču daudzi pieslēgumus ir veikuši pat-
vaļīgi un izmanto pakalpojumus, par tiem nemaksājot.

Pašlaik “Smiltenes NKUP” pārbauda ūdensapgādes 
un notekūdeņu kanalizācijas sistēmas pieslēgumus 
Smiltenē, bet jau tuvākajā laikā līdzīgas plānveida pār-
baudes gaidāmas arī pagastos. 

Neatkarīgi no tā, kuros gados veikts pieslēgums, 
aicinām to legalizēt un noslēgt līgumu ar uzņēmumu. 
Ja nekas netiks darīts, lai risinātu radušos situāciju, 
galarezultāts var būt ūdensapgādes un/vai kanalizācijas 
atvienošana, kā arī kompensācijas aprēķina piedzīšana 
tiesvedības ceļā. Pamatojoties uz MK nr.174 Noteikumu
Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu snieg-
šanu un lietošanu 53. – 55.punktiem – kārtībai, kādā 
aprēķina kompensāciju par ūdenssaimniecības pakal-
pojumu lietošanas pārkāpšanu, ūdens, kas netiek uz-
skaitīts tā lietotājam, izmaksās ļoti dārgi. Pie minimālā 
caurules diametra, var nākties maksāt EUR 1300 mēnesī 
tikai par ūdeni, bet, ja nelikumīgi tiek lietots gan ūdens, 
gan kanalizācija, tad sākot pat no EUR 3000 mēnesī.

SIA “Smiltenes NKUP” aicina līdz šī gada beigām 
šo pakalpojumu izmantotājus brīvprātīgi pieteikties 
un noslēgt līgumus ar mums, lai izvairītos no dažādām 
nepatīkamām sankcijām, tostarp ūdensapgādes un/vai 
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu. 
Paldies tiem, kas izlasot informāciju mūsu mājas lapā 
www.smiltenesnkup.lv to jau ir veikuši!

Par elektrību turpmākos 2 gadus maksāsim mazāk
Augustā izsludinājām atklātu konkursu “Elektro-

enerģijas iepirkums SIA “Smiltenes NKUP” vajadzī-
bām”. Šobrīd vēl ir pārsūdzības periods, kas liedz mums 
paziņot uzvarētāju, taču skaidrs ir tas, ka par elektrību 
turpmākos 2 gadus maksāsim mazāk – tas attiecas gan 
uz namiem (koplietošanas telpās, apkures sūkņiem), gan 
ūdenssaimniecību.

Atgādinām, ka svecīšu vakars Smiltenes kapos 
24.septembrī.

Smiltenes NKUP 

Augusta mēnesī Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 10 
dzimšanas reģistri, 8 laulību reģistri un 12 miršanas 
reģistri.

Nodaļā reģistrēti 10 jaundzimušie – 3 meitenes un 
7 zēni. Denija un Reinis – Bilskas pagastā, Letīcija – 
Blomes pagastā, Haralds – Launkalnes pagastā, Reinis – 
Palsmanes pagastā, Lūkass – Smiltenes pagastā, Kārlis –
Variņu pagastā, Ance, Mārtiņš un Jurģis – Smiltenes 
pilsētā. 

No augustā reģistrētajām 12 mirušajām personām 
5 ir vīrieši, 7 sievietes. Miruši 3 – Smiltenes pilsētas 
iedzīvotāji, 2 – Bilskas pagasta iedzīvotāji, 3 – Blomes 
pagasta iedzīvotāji. Kā arī viens Brantu, Launkalnes,
Variņu pagasta un Rīgas pilsētas iedzīvotājs.

Dace Ērģele,
Smiltenes novada 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Smiltenes novada
Dzimtsarakstu 

noda�a inform�

Smiltenes novada pašvald�ba 
gatava aptur�t dabas piem�slot�jus

Lai apturētu dabas piemēslotāju nosodāmo rīcību 
pret vidi un līdzcilvēkiem, Smiltenes pilsētā un novadā,
 problēmzonās, kur ir novērota nelegāla atkritumu 
izmešana, tiek izvietoti informatīvi baneri. Tajos 
paustais vēstījums “Nemēslo! Mēs šeit dzīvojam!” 
atgādina, ka piemēslotās vietas nepaliek nepamanītas,
un tās rada nepieļaujamus dzīves apstākļus apkārtē-
jai sabiedrībai.

Baneru izvietošana ir Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrijas (VARAM), AS “Latvijas valsts 
meži” (LVM), Latvijas Pašvaldību savienības, Vidzemes 
plānošanas reģiona un SIA “ZAAO” kopīgais ieguldījums 
Latvijas simtgadei veltītajā vides iniciatīvā “100 darbi 
Latvijai”. 

Baneri tiek izvietoti visās 28 ZAAO darbības 
reģiona pašvaldībās. Smiltenes novadā tie atrodas 
Launkalnes pagastā pie Saltupu ciema, Smiltenes 
pilsētā Drandu ielā un Pilskalna ielā pie Cērtenes 
pilskalna. 

“Pašvaldības iegulda nozīmīgus resursus, tajā skaitā
nodokļu maksātāju naudu, lai radītu atkritumu apsaim-
niekošanas sistēmu, un veidotu pieejamu, lietošanai 
ērtu infrastruktūru atkritumu izmešanai tiem paredzētās 
vietās. Talkas diena reizi gadā, kad dodamies savākt citu 
izmestus atkritumus, neatrisina dabas piemēslošanas 
problēmu, visam pāri stāv cilvēka saprāts, inteliģence un 
sirdsapziņa. Baneri palīdzēs pašvaldībām kaut nedaudz 
izmainīt mēslotāju apziņu, atgādinot, ka šāda rīcība nav 
akceptējama visai sabiedrībai,” uzsver ZAAO valdes 
priekšsēdētājs Aivars Sirmais. 

Gatavojoties Latvijas simtgadei, atkritumu apsaim-
niekošanas uzņēmums ZAAO ir uzsācis vides iniciatīvu 
“100 darbi Latvijai” un aicina iedzīvotājus apvienot 
savas zināšanas, idejas, prasmīgās darba rokas un 
resursus, lai līdz 2018. gada 18. novembrim kopīgiem 
spēkiem paveiktu vismaz 100 nozīmīgus darbus vides 
labiekārtošanā, izdaiļošanā un izglītībā. Savu labo 
vides darbu aicinām piereģistrēt iniciatīvas mājas lapā 
www.100darbilatvijai.lv. Visi darbu veicēji tiks iemūži-
nāti “100 darbi Latvijai” liecībās, kas paliks vēsturē.  

Apkopoja,
Marita Mūze,

Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Vispasaules Sociālo darbinieku asociācija ir atjau-
ninājusi savu Ētikas kodeksu un iekļāvusi tajā jautājumus 
par profesionālās darbības traucējumiem. Par profesionālo 
izdegšanu šajā kodeksā ir sacīts: Sociālie darbinieki ne-
drīkst pieļaut, ka personīgās problēmas, psihosociālais 
stress vai garīgās veselības problēmas traucē viņu pro-
fesionālo spriestspēju, darbību vai pienākumu izpildi 
pret klientiem. Sociālajiem darbiniekiem, kuriem rodas 
šādas problēmas, ir “nekavējoties jāvēršas pēc konsul-
tācijām un jāveic situāciju uzlabojoši pasākumi, meklējot 
profesionālu palīdzību, koriģējot darba slodzi, pārtraucot 
darbu vai veicot citas darbības klientu un citu cilvēku 
aizsardzībai”.

Aizvadītajos 37 gados Eiropā sociālo darbinieku 
profesionāla izdegšana un psihosociālās higiēnas nepie-
ciešamība ir bijusi dažādu pētījumu uzmanības centrā, 
un katrs no tiem ir apstiprinājis šo parādību (van der 
Vennet, 2012).

Tomēr, būdami sociālie darbinieki, mēs, iespējams, 
nepievēršam pienācīgu uzmanību izdegšanas realitātei, 
līdz pēkšņi viss šķiet nepārvarams. Tādās reizēs var 
gadīties, ka mums pietrūkst zināšanu par notiekošo vai 
mums nepiemīt pietiekamas kritiskās spējas, lai novēr-
tētu savu pieredzi objektīvi, kas savukārt ļautu mums 
atbilstoši rīkoties un atgūt savā dzīvē līdzsvaru.

Labklājības ministrijas rīkotajā vasaras skolā, 
kura norisinājās no 24. līdz 26. jūlijam, Lubānas 
novada, Indānu pagasta, “Ezerniekos” piedalījās 3 
Smiltenes novada domes Sociālā dienesta darbinieces 
– no Variņu, Bilskas, Blomes pagastiem. Nometnes 
ietvaros notika 15 stundu seminārs “Es izzinu sevi, 
lai palīdzētu citiem”. Semināru vadīja dr.paed. Lidija 
Šilņeva. Vasaras skolas mērķis: pašvaldību sociālo die-
nestu sociālo darbinieku profesionālās psihosociālās 
higiēnas profilakses (profesionālās izdegšanas profi-
lakses pasākumu) modeļi, metodes, prakses un iemaņu 
attīstīšana.

Semināra saturā bija integrēti praktiski uzdevumi, 
dažādu tehniku aprobācija, speciālas rīta un vakara 
sociālas terapijas nodarbības, kas iekļāva meditācijas 
elementus, ar nolūku veicināt emocionālās spriedzes 
noņemšanu, kognitīvas pārstrukturēšanas vingrinājumi, 
ka arī relaksācijas un atpūtas pasākumi.

“Mūsu dzīve sastāv no pāriem, piemēram: ieguvumi 
un zaudējumi, piedzimšana un nāve, veiksmes un ne-
veiksmes, gods un negods, komforts un diskomforts utt. 
Stress rodas tad, kad es šo realitāti nespēju pieņemt.”  

Vija Ābele, 
Sociālā dienesta sociālā darbiniece 

Soci�l� dienesta
 darbinieces 

piedal�s 
Vasaras skol�

52016. gada 16. septembris

Smiltenes novada Pašvaldības policija (SNPP) 2016.gada augusta mēnesī kopā sastādījusi 13 administratīvo 
pārkāpumu protokolus, no kuriem 6 par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa, bet 7 par Smiltenes novada 
domes saistošo noteikumu pārkāpumiem.

Par Latvijas APK paredzētajiem pārkāpumiem:
-  171.panta pirmā daļa – alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskā vietā – 5;
-  149.23.panta otrā daļa – par gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšanu – 1.

Par Smiltenes novada domes saistošos noteikumos paredzētiem pārkāpumiem:
-  21.1.punkts – atrašanās publiskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu – 2;
-  25.1.punkts – publisko vietu piegružošana (nomesta pudele un izsmēķis) – 2;
-  27.1.punkts – sēdēšana uz publisko atpūtas solu atzveltnēm  – 3. 

! Sakarā ar jaunā mācību gada sākumu Pašvaldības policija aicina vecākus pārrunāt ar saviem bērniem 
jautājumus par kārtību un drošību atrodoties publiskā vidē (skolā), kā arī atrodoties uz ielas (ceļu satiksmes 
noteikumu prasības velosipēdistiem un gājējiem).

Smiltenes novada Pašvaldības policija informē, ka par jebkuru sabiedriskās kārtības pārkāpumu vai personu tiesību 
un brīvību apdraudējumu Jūs variet ziņot zvanot pa tālruni: 

28659933   vai   110
Mums IR svarīga Jūsu drošība! 

Normunds Liepa, SNPP priekšnieks 

P�rskats par 
Pašvald�bas policijas re�istr�to 
inform�ciju 2016.gada august�

SNPP sa�emt� 
inform�cija par 

notikumiem
2016.gada august�

INFORMĀCIJAS 
SAŅEMŠANAS VEIDS:
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VISA REĢISTRĒTĀ 
INFORMĀCIJA 47 50 16 113

Personas alkohola reibuma 
stāvoklī sabiedriskā vietā 1 2 3

Nepilngadīgo pārkāpumi 1 3 4
Ģimenes konfl ikti 2  4 6
Zādzības 1   1
Meklēšanā esošas personas   1 1
Klaiņojoši, pamesti dzīvnieki 7 2 9
Ugunskuru kurināšana 
neatļautās vietās 4 2 6

Naktsmiera traucēšana, 
trokšņošana 2 2

Vides piešārņošana, 
piegružošana 1 3  4

Huligāniskas darbības/
konfl ikti 1 2 3

Ceļu satiksmes pārkāpumi 3 3  6
Palīdzība NMP dienestam  1 1
Labiekārtojama elementu 
bojāšana, apzīmēšana 4 4

Personas ar atvērtu 
alkoholiskā dzēriena 
iepakojumu 

3  3

Sabiedriskās kārtības 
nodrošināšana pasākumos  2  2

Mutvārdu aizrādījumi  4 8  12
Personas nogādātas 
dzīvesvietā  5 3 8

Personas nogādātas 
atskurbšanai ĪAI  1  1

Sniegta palīdzība VP  3 3

Sniegta palīdzība bāriņtiesai  2 2
Aizturēti mopēdu vadītāji 
reibuma stāvoklī  1  1

Gulēšana publiskās vietās 5 3 8
Nepamatots policijas 
izsaukums 2  2

Informācija par faktiem, kas 
neapstiprinājās 3  3 6

Citi notikumi, pārkāpumi 4 2 1 7
Reklāmas pārkāpumi 2 2
Alkohola lietošana 
sabiedriskās vietās 2 2

Sēdēšana uz atpūtas solu 
atzveltnēm, tirgus letēm 2 2

Kaimiņu domstarpības, 
strīdi 1 1

Reidi makšķerēšanas vietās 1 1

Informāciju sagatavoja: 
SNPP priekšnieks N.Liepa

Apstiprin�ts projekts 
“Grundz�les estr�dei pieguloš�s 

teritorijas labiek�rtošana”

Lauku atbalsta dienests ir izvērtējis un apstiprinājis 
projekta iesniegumu Nr.16-09-AL12-A019.2201-000009 
“Grundzāles estrādei piegulošās teritorijas labiekārto-
šana”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 
2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratē-
ģiju” ietvaros.

Projekta mērķis ir sakārtot brīvdabas estrādes apkārtnes 
teritoriju, radītu drošu, ērtu un funkcionālu vidi, kas 
pielāgota cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Projekta 
ietvaros tiks uzstādīti stacionāri skatītāju soli, iekārtota 
bērnu rotaļu zona, ugunskura vieta, uzstādītas šūpoles, 
velosipēdu turētājs un atkritumu urnas, izbūvēta tualete, 

kas pielāgota cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Grund-
zālē jau par tradīciju kļuvis, ka projektu realizācijās 
līdzdarbojas vietējie iedzīvotāji kopīgās talkās. Paredzēts, 
ka teritorijas apzaļumošanā būs iespējams piedalīties 
ikvienam iedzīvotājam un atbilstoši labiekārtošanas 
projektam iestādīt pašu iegādātus stādus.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 38770,00 eiro, 
no kurām 27 000,00 eiro fi nansē Lauku atbalsta dienests 
un 11 770,00  ir pašvaldības līdzfi nansējums.

Projektu plānots realizēt līdz 2017. gada oktobrim.

Informāciju sagatavoja: 
Grundzāles pagasta pārvaldes vadītāja

Alda Zvejniece

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

Ar smaidu pie draugiem

Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde 
savu jauno mācību sezonu uzsāka ar pozitīvām 
emocijām un jautrām izpriecām. Bērnu svētki, 
kuri nu jau kļuvuši par mūsu tradīciju, tika svinēti 
augusta pēdējā svētdienā.

Ciemos pie bērniem bija ieradies vairākās izstādēs 
gan Latvijā, gan ārzemēs godalgots suņuks, vārdā Nice. 
Kopā ar savu saimnieku četrkājainais čempions demons-
trēja prasmes, ko bija apguvis suņu skolā. Kā īpašs noti-
kums bija arī piepūšamo atrakciju prieki. Saulītes samīļoti 
un pozitīvo emociju piepildīti, mazie pirmsskolēni bija 
gatavi jaunajam darba cēlienam, kurš 1.septembrī atnāca 
ar patīkamiem pārsteigumiem. Bērnudārza laukums bija 
izrotājies ar krāsainiem baloniem, kurus dodoties mājās

katrs bērns varēja paņemt sev līdz kā sveicienu no svēt-
kiem un atgādinājumu, ka katru dienu jāpošas darbiņam. 
Ejot kopīgās rotaļās, vēlreiz viens ar otru iepazināmies. 
Sveicām arī savus kolēģus, kuri mūsu iestādē ir šogad 
īpaši: pirmsskolas skolotāju Jogitu Lucāni ar 10 darba 
gadiem, auklīti Ilzi Ūdrīti ar 25 darba gadiem, vadītāju 
Biruti ar 35 darba gadiem, kā arī Ilzi Roķi ar pedagoga 
gaitu uzsākšanu. Vadītājas novēlējums gan lieliem, gan 
maziem izskanēja ar Vinnija Pūka teicienu: “Kā pareizi 
raksta vārdu mīlestība?”, jautāja sivēns savam draugam. 
Pūks atbildēja: “To neraksta, to jūt!” Lai mums visiem 
izdodas dot un saņemt mīlestību!

Pirmsskolas skolotāja Aira Antēna

Izgl�t�ba



26.augustā Smiltenes vidusskolas zālē notika ik-
gadējā Smiltenes novada skolotāju konference, ko 
jaunā mācību gada ieskaņās rīkoja Smiltenes novada 
Izglītības pārvalde.  

Konferences dalībniekus uzrunāja Smiltenes novada 
domes priekšsēdētājs Gints Kukainis un Izglītības pār-
valdes vadītāja Gunta Grigore. Savā uzrunā domes 
priekšsēdētājs akcentēja, ka novads var lepoties, jo ar 
katru gadu pirmklasnieki paliks vairāk. Jau šobrīd (pēc 
augusta datiem) novadā ir piedzimuši 96 bērni. “Mēs 
sasniedzama ļoti labus dzimstības rādītājus Latvijas 
mērogā. Mūsu klases kļūs pilnākas – tas nozīmē, ka 
mūsu skolas strādās stabili, un mūsu skolu nākotne gan 
pagastos, gan pilsētā ir skaidri zināma, mēs augam 
lielāki.” Gints Kukainis skolotājiem vēlēja, lai katrā 
klasē vairo arvien vairāk to skolēnu skaitu, kuriem spīd 
acis, kuri ir nepacietības pilni uzzināt ko jaunu, kuriem 
vienmēr ir par īsu mācību stundas un lai šādiem bērniem 
pieder mūsu novada nākotne.

Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Grigore: “Nav 
lielu un nav mazu darbu, ir mani darbi un ar tiem ir 
jālepojas!” 

Katra skolotāja padarītais darbs ir milzīgs un neno-
vērtējams, tāpēc konferences pirmajā daļā Smiltenes 
novada pašvaldība sumināja četrus skolotājus, pateicoties 
kuriem Smiltenes novada vārds ir izskanējis ne tikai 
Latvijas mērogā, bet Eiropas un pasaules mērogā.

Atzinības rakstu par godprātīgu darbu sekmējot sko-
lēnu augstos sasniegumus Baltijas valstu sacensībās un 
Eiropas U-18 čempionātā saņēma vieglatlētikas treneris 
Guntars Markss, BMX riteņbraukšanas treneris Ģirts

Kātiņš par skolēnu sasniegumiem Latvijas pieaugušo
Olimpiādē un BMX Eiropas junioru čempionātā, sko-
lotāja Inguna Balode par skolēnu sasniegumiem 3. 
Starptautiskajā L. Garūtas Jauno pianistu konkursā un 
skolotāja Valda Cirīte par skolēnu sasniegumiem Valsts 
latviešu valodas un literatūras olimpiādē.

Konferences otrajā daļā par nākamā gada ZAAO vides
 izglītības plāniem un aktualitātēm skolotājus iepazīstināja 
Arita Smalkā-Boriseviča, SIA “ZAAO” Vides izglītības 
projektu vadītāja, Andris Gribusts par mūsdienīgu mācību 
vidi skolā, Portāla uzdevumi.lv pārstāvis informēja par 
IT risinājumiem izglītības iestādēm, kas atvieglo pasnie-
dzēju darbu, palīdzot skolēniem vieglāk apgūt mācību
vielu un padarot nodarbības aizraujošākas. 

Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Smiltenes novada skolot�ju 
konferenc� pateicas par 

starptautiskiem sasniegumiem

Saulains un ģimeniski sirsnīgs Smiltenes tehni-
kumā sagaidīts 1. septembris. Skolas kolektīvs pēc
ilgāka pārtraukuma uzņēma tik daudz pirmkurs-
nieku. Priecīgi par atkalredzēšanos ar kursabiedriem 
skolas jaunajā iekšpagalmā pulcējās vecāko kursu 
audzēkņi. 

Izskanēja daudz laba vēlējumu nākamajiem celtnie-
cības un ceļu būves mašīnu mehāniķiem, viesnīcu un 
ēdināšanas pakalpojumu speciālistiem, veterinārārsta 
asistentiem, būvtehniķiem un automehāniķiem. 

Daudzi vecāko kursu audzēkņi šogad pirmo skolas 
dienu sagaidīja profesionālās kvalifikācijas prakses 
vietās. Nākamie veterinārārsta asistenti dosies praksē 
pēc divām nedēļām, bet automehāniķi – decembrī.

1.septembra svinīgajā pasākumā, piedaloties Smil-
tenes novada domes priekšsēdētājam Gintam Kukainim, 
īpaši tika sumināti tehnikuma darbinieki, kuri darbam 
skolā veltījuši divdesmit un vairāk savas dzīves gadus. 
Informātikas un darba aizsardzības skolotājs Dainis 
Moruzs šogad svin 40., bet krievu valodas skolotāja 
Gaļina Skoboļeva un veterināro priekšmetu skolotāja 
Rudīte Benta – 35. darba jubileju. Direktora vietnieks 
praktiskās apmācības jomā Pēteris Logins, kā arī ķīmijas 

un bioloģijas skolotāja Lolita Bāliņa skolā nostrādājuši 
30 gadus. Matemātikas, fizikas un datorzinību skolotājas 
Anita Bisenieces darba stāžs skolā – 25 gadi. Mašīn-
zinību nodaļas programmu vadītāju Māri Niklasu, 
viesnīcu un restorānu programmu vadītāju Iritu Teperi, 
Jauniešu garantijas programmu vadītāju un angļu valo-
das skolotāju Solvitu Bāliņu sveicām 20. darba jubilejā. 

Skolotājiem Elizabetei Pudānei, Vinetai Roskošai, 
Gaļinai Skoboļevai, Elitai Rencei, Jānim Zarkevičam 
un Augustam Būcem šī Zinību diena bija īpaša: tajā viņi 
pirmoreiz satika savu audzināmo kursu. 

Šīs nedēļas sākumā skolas kolektīvam piepulcējās 
Jauniešu garantijas programmas audzēkņi, bet piektdien 
nodarbības sāksies tiem, kuri izvēlējušies mācības ne-
klātienē. 

Skolas gaiteņos atkal skan jauniešu čalas. Kāds vēl 
mazliet skumst pēc mājām, cits priecājas par jaun-
iegūtajiem draugiem. Sācies jauns darba cēliens, kurā 
noteikti netrūks arī daudz priecīgu un skaistu mirkļu, 
ko atcerēties, kad skolas laiks jau būs aiz muguras.

Baiba Vahere
Foto: Guntis Viļums

Zin�bu diena Smiltenes tehnikum�

Aicinām Smiltenes novada iedzīvotājus, valsts un
pašvaldības iestādes, novada uzņēmumus un ne-
valstiskās organizācijas līdz 17. oktobrim pieteikt 
apbalvošanai ar pašvaldības apbalvojumu cilvēkus, 
kas devuši īpašu ieguldījumu novada attīstībā un 
popularizēšanā. Arī šogad aicinām novada iedzīvo-
tājus un organizācijas izvirzīt apbalvošanai cilvēkus 
nominācijās “Smiltenes novada Goda cilvēks” un 
“Gada balva”.

“Smiltenes novada Goda cilvēks” – tiek pasniegts 
par sevišķiem nopelniem Smiltenes novada labā, kas var 
izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, 
izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā un citā darbā. 
Par nopelniem uzskatāms gan izcils darbs, gan ilgstoša, 
priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība.

“Gada balva”. Gada balva tiek pasniegta:
● Izglītībā – par sasniegumiem pedagoģiskajā darbā, 

izciliem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, 
konkursos, par novada vārda popularizēšanu valstī, 
pasaulē;

● Kultūrā – par aktīvu radošu darbību, par ieguldījumu 
novada popularizēšanā valstī un pasaulē;

● Sportā – par izciliem sasniegumiem un novada vārda 
popularizēšanu pasaulē;

● Tautsaimniecībā – par ieguldījumu novada iedzīvotāju 
labklājības nodrošināšanā, novada uzņēmumu un 
infrastruktūras attīstībā;

● Veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē – par 
ieguldīto darbu novada iedzīvotāju sociālās labklājī-
bas nodrošināšanā un veselības aprūpē;

● Sabiedriskajā darbībā – par aktīvu sabiedrisko 
darbību un ieguldījumu novada vārda popularizēšanā 
valstī un pasaulē.

● Tūrismā – par aktīvu radošu darbību, par ieguldījumu 
novada popularizēšanā valstī un pasaulē.”
Ierosinājumus par apbalvojumu piešķiršanu 

aicinām iesniegt līdz šā gada 17.oktobrim Smiltenes 
novada domē, Klientu apkalpošanas centrā, Dārza 
ielā 3, tālruniem: 64707588, 64774844, pa pastu vai 
elektroniski – uz e-pastu: dome@smiltene.lv.

Ierosinājumus par personas apbalvošanu aicinām 
rakstīt brīvā formā, pieteikumā norādot:

● nomināciju, kādā ierosināts piešķirt personai apbal-
vojumu (piem. Smiltenes novada Goda cilvēks, Gada 
balva Izglītībā);

● apbalvojamās personas vārdu, uzvārdu, darbavietu, 
ieņemamo amatu vai nodarbošanos;

● iesniedzēja – juridiskās personas nosaukumu, reģis-
trācijas numuru un juridisko adresi vai fiziskās 
personas vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu un dzīves-
vietu (ne mazāk kā 5 pilngadīgas personas, kuru 
dzīvesvieta deklarēta Smiltenes novada administra-
tīvajā teritorijā, kuri parakstījuši iesniegumu, norādot 
paraksta atšifrējumu, deklarētās dzīvesvietas adresi 
un kontakttālruni.). 

● klāt jāpievieno kandidāta dzīves apraksts vai reko-
mendācijas raksts, kurā jāsniedz pamatojums un iz-
virzītās personas sasniegumu un nopelnu apraksts.
Lēmumu par to, kuras personas apbalvot ar pašval-

dības augstāko apbalvojumu, pieņems Smiltenes novada 
dome.  

Aicin�m pieteikt 
kandid�tus 

Smiltenes novada 
apbalvojumiem
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Augusts iesviež sejā pa krāsainai lapai, lietus 
arvien biežāk spēlē atvadu simfoniju vasarai, tikai 
dālijas smaida un māj mums sveicienus – Ir rudens!

Variņu pamatskolā 30. un 31.augustā ir rosība – 
skolotāja Zanda ar savu 8.klases komandu dekorē skolas 
halli, ietērpjot to rudens krāsās un toņos. Arī skolas 
zālājā katru atnācēju sveic krāsaina aleja – Esi sveicināts 
skolā! Vējam pretī padevīgi liecas rudenīgie ziedi, uz-
ņemot katru nācēju un to apmīļojot.

1.septembris ataust silts, mierīgs un gaišs. Skolu 
piepilda audzēkņu čalas, vecāku sarunas un skolotāju 
steidzīgie soļi, sagaidot savas audzināmās klases bērnus. 
Šogad pirmajā klasē mācīsies septiņi mazuļi, mazliet 
bikli, nedroši tie turas devītās klases jauniešiem pie 
rokas, ar actiņām meklējot savus vecākus. Viņu mazās 
roķeles saņem skolēnu apliecību, cieši tura draugu, 
kaimiņu un radu dāvātos ziedus. Lai drošības sajūta, kuru 
devītie rada 1.septembrī, pavada viņus visu gadu!

Variņu pamatskolā sāk strādāt jauna direktores pie-
nākumu izpildītāja Dace Pērle. Viņas emocionālā uzruna
gan vecākiem, gan audzēkņiem, gan skolotājiem lika 
pārdomāt par tām vērtībām – godīgumu, atbildību, 
ģimeni, kuras reizēm aizmirst mūsu sabiedrība. Izjusti 
un pārdomāti tika godināti tie skolotāji, kuri skolā no-
strādājuši 5, 10, 15 gadus. Izglītības pārvaldes vadītāja 
G.Grigore mīļi un sirsnīgi sveica skolotāju Zandu, Taigu 

un Ilzi, gaviļnieces saņēma ziedus arī no audzēkņiem 
un saviem kolēģiem. Īpašs cilvēks Variņu pamatskolā 
ir M.Āboliņa, viņa prot apgleznot vāzes un darināt zīda 
šalles, māls viņas rokās atdzīvojas. Maiga šajā skolā 
strādā jau 40 gadus, paldies viņai par to!

1.septembrī Variņu pamatskolā viesojās arī Variņu 
pagasta pārvaldnieks, viņš uzsvēra lielo atbildību 9.
klases audzēkņiem, kā arī ieskicēja nākotnē darāmo.

Zvans uz pirmo stundu izskanējis! Ļoti gribētos, lai 
pirmā septembra starojums mūs pavada visu gadu!

2.septembrī Variņu pamatskolā veiksmīgi notiek 
adaptācijas diena. Tiekoties ar skolēniem, pajautājām, 
kas paticis 1.septembrī, kādas sajūtas tas rosinājis. 
Vienojošais 9.klases atzinumos – satraukums, atmiņas 
par sava pirmo septembri, atbildības sajūta, svētku sajūta. 
Savukārt pirmās klasītes bērni priecājās, ka 9.klases 
jaunieši bijuši ar viņiem, ka izdotas skolēnu apliecības 
un šokolādītes!

Variņu pamatskolas kolektīvs kopā ar savām pirms-
skolas grupām ir apņēmības pilni sākt šo mācību gadu. 
Septembra mēnesī būs Dzejas diena, Miķeļdienas tirdziņš 
un sporta nedēļa, taču visu jau uzreiz nevar atklāt!

Lai radošs un veiksmīgs šis mācību gads!

Variņu pamatskolas administrācija 

Esi sveicin�ta, skola!

Septembra mēnesī Smiltenē norisināsies vairāki pa-
sākumi, kas saistīti ar jaunatnes politikas jautājumiem. 
Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.gadam 
ietvaros tiks organizēti 2 aktīvas līdzdalības pasākumi – 
diskusijas, kas balstās strukturētā dialoga metodoloģijā, 
“Kafija ar politiķiem” (9. un 20.septembrī), kā arī Smil-
tenes novada jauniešu forums, kas norisināsies Smiltenes 
pilsētas kultūras centrā 29.septembrī plkst. 14.00.

Aktivitāšu objektivitātes nodrošināšanai tiks pie-
saistīti speciālisti no malas, proti, diskusijas moderēs 
profesionāla apmācību vadītāja, neformālās izglītības 
eksperte Evija Rudzīte, savukārt foruma vadītāja lomā 
iejutīsies TV un Radio raidījumu producents un vadītājs, 
apmācību aģentūras “LV.EU” vadītājs, starptautisku 
un vietējas nozīmes pasākumu, konferenču moderators 
Ansis Bogustovs.

Diskusiju un foruma mērķis ir veicināt jauniešu 
līdzdalību savas dzīves kvalitātes uzlabošanā, formulējot 
idejas darba ar jaunatni attīstībai Smiltenes novadā, kā 
arī sagatavot priekšlikumus pašvaldībai, ņemot vērā 
pasākumu rezultātus. 

Projekta vadītāja Inga Deigele

Projekts 
“Platfoma jauniešu 

iniciat�v�m 
Smilten�”

Saulainā 6. septembra rītā Smiltenes vidusskolas 
sporta laukumā (Dakteru ielā) pulcējās visu 1. – 4. klašu 
skolēni, lai šo dienu veltītu draudzīgām komandu sporta 
spēlēm. Un kad gan vēl labāk iepazīt vienam otru, ja ne 
kopīgās emocijās un pārdzīvojumos.

Skolēni varēja izmēģināt spēkus pavisam deviņās 
dažādās disciplīnās: stafetēs ar konusiem, nūjām un 
bumbiņām, spēlēs ar bumbām un riņķiem, aukliņu 
lēkšanā, skrējienā ar gumijas lentām, barjerskrējienā, 
lēkšanā ar maisiem, virves vilkšanā, stafetēs ar auduma 
maisiņiem, stafetēs ar sasietām auklām. Skolēniem pie-
palīdzēja klašu audzinātājas un 11. klašu skolēni.

Patiess prieks bija vērot, kā bērni ar lielu sajūsmu, 
mirdzošām acīm un lielu enerģiju piedalījās visās stafetēs. 
Arī paši skolēni atzina, ka diena bija izdevusies, labi 
pavadījuši laiku un iepazinušies ar jauniem draugiem.

Paldies Smiltenes vidusskolas sporta skolotājiem 
par labajām idejām un lielo ieguldīto organizatorisko 
darbu, lai aktualizētu veselīga dzīvesveida nepiecie-
šamību un ļautu izpausties skolēniem interesantās un 
savdabīgās fiziskās aktivitātēs.

Elīna Kubuliņa – Vilne

Sadraudz�bas 
sporta diena 

Smiltenes 
vidusskol�

Pēc divām nedēļām Smiltenes tehnikuma nākamie 
viesnīcu pakalpojumu speciālisti un veterinārārsta 
asistenti ar “Erasmus+” jaunā projekta “Profesionālā 
pieredze citā valstī – vairāk iespēju nākotnē” at-
balstu dosies profesionālās kvalifikācijas praksē uz 
Bulgāriju. 

Smiltenes tehnikumam ar prakses vietām Bulgārijā 
tā būs pirmā sadarbība, tāpēc skolas projektu vadītāja 
Inguna Avota vispirms devās iepazīties ar uzņēmumiem, 
kuros jaunieši strādās un papildinās profesionālās zinā-
šanas.

“Bulgārija ir viena no vecākajām joprojām eksis-
tējošām valstīm Eiropā, dibināta VII gadsimtā,” stāsta 
Inguna Avota. “Pārsteidzoša ar savu topogrāfisko dažā-
dību, vietējo iedzīvotāju vitalitāti un viesmīlību.”

Latviešus un bulgārus kopš senseniem laikiem vieno 
kāds mīts par abu valstu izcelšanos. Kad Dievs dažādām 
tautām dalījis zemes, atnākuši visi, izņemot bulgārus 
(latviešu versijā – latviešus), kuri tobrīd strādājuši laukā. 
Kad atnākuši bulgāri (latvieši) viss jau bijis sadalīts, bet 
Dievs kā cieņas apliecinājumu bulgāriem (latviešiem) 
par čaklumu uzdāvinājis paradīzes gabaliņu uz zemes – 
Bulgāriju (Latviju). 

2007. gadā tā kļuva par Eiropas Savienības dalībvalsti. 
“Bulgāri ļoti cīnījās par savu neatkarību no PSRS, bet 
interesanti, ka vizuāli šī valsts valsts joprojām saglabā-
jusi ļoti daudz no vecās sejas, nesteidzoties milzu soļiem 
visām varītēm izskatīties eiropeiskāka. Tie, kas Bulgārijā 
ciemojušies pirms divdesmit gadiem, vizuāli radikālas 
pārmaiņas neredzēs. Pilsētās joprojām vēl var redzēt 
vecos tramvajus, tāpat nav mainījies metro. Taču valsts 
ar Eiropas projektu līdzfinansējumu pamazām attīstās un 
pēc dažiem gadiem tā pilnīgi noteikti jau būs pavisam 
cita Bulgārija. Tāpēc jauniešiem, kas nav piedzīvojuši 
padomju laikus, viesojoties Bulgārijā, pavērsies iespēja 
labāk izprast, kādā vidē un sociālajā telpā gan viņi, gan 
mēs dzīvojām pirms divdesmit trīsdesmit gadiem. Teikto 
gan nekādā gadījumā nevar attiecināt uz Sofijas centru, 
kur cits pie cita slejas grezni restorāni un veikali ar ļoti 
plašu un daudzveidīgu preču sortimentu. Turklāt – par 
maciņam daudz draudzīgākām cenām nekā Latvijā.”

Inguna Avota jauniešiem, kas jau pavisam drīz dosies 
praksē uz Bulgāriju, iesaka atsvaidzināt krievu valodas 
zināšanas. “Tiem, kas labi pratīs šo valodu, saziņa ar 
bulgāriem problēmas nesagādās. 

Smiltenes tehnikuma jauniešu prakses vietas atrodas 
Bulgārijas galvaspilsētā Sofijā. Nākamie veterinārārsta 
asistenti strādās modernajā veterinārajā klīnikā “Nova”, 
kas aprīkota ar mūsdienīgām diagnostikas iekārtām. 
Klīnikā ir Eiropas standartiem atbilstoša operāciju zāle. 
Doktorāta ēkā atrodas arī dzīvnieku frizētava, liels zoo-
veikals un atsevišķās telpās ierīkota viesnīca mājas 
mīluļiem. Tur jaunās asistentes jau gaida vairāki žiperīgi 
truši, kuru saimnieki devušies darbā uz citu valsti.”

Savukārt jaunie viesnīcu pakalpojumu speciālisti 
gūs pieredzi viesmīļu darbā jaunos, interesantos un 
apmeklētāju ļoti iecienītos restorānos – “Made in Home” 
un “Made in Blue”. Pirmā interjers un gaisotne maksi-
māli pietuvināta mājas videi. Restorāna telpas izvietotas 
privātmājas trīs stāvos un vairāk atgādina istabas, nevis 
publiskās ēdināšanas vietas. “Made in Blue” vairāk 
dominē mākslinieciski bohēmiska gaisotne. 

“Gandrīz visi Smiltenes tehnikuma audzēkņu nākamie
kolēģi ir sirsnīgi un dzīvespriecīgi jaunieši, kuri ļoti 
gaida jaunos sadarbības partnerus,” priecājas skolas 
projektu vadītāja. “Brīvajā laikā “Erasmus+” projekta 
dalībniekiem būs iespēja aplūkot Bulgārijas lielākās 
pilsētas un skaistākās celtnes, iepazīties ar vietējo iedzī-
votāju tradīcijām un dzīvesveidu lauku ciematos, kur 
daudzi joprojām pārsvarā pārvietojas zirgu pajūgā.”

Jauniešiem, viesojoties Bulgārijā, skolotāja noteikti 
iesaka apmeklēt Rožu ieleju, jo Bulgārijā neapmeklēt 
šo vietu ir tas pats, kas aizbraukt uz Ēģipti un neredzēt 
piramīdas. Roze bulgāriem ir skaistuma un jaunības 
simbols. Kādreiz tās dēvēja arī par Bulgārijas valūtu. 
Šī valsts joprojām ir viena no lielākajām rožu eļļas 
ražotājām pasaulē. Vietējie iedzīvotāji gadsimtiem ilgi 
audzējuši rozes, vākuši to ziedus, ko pēc tam izmanto gan 
parfimērijā, gan farmācijā un ēdienu industrijā. Saistībā 
ar rožu kultu valstī saglabājušās neskaitāmi daudzas 
tradīcijas, par kurām atgriežoties mums visiem, pastāstīs 
Smiltenes tehnikuma un “Erasmus+” pirmie vēstneši 
Bulgārijā.

Baiba Vahere
Foto no Ingunas Avotas personiskā arhīva

Prakse Rožu kara�valst� Bulg�rij�



26.augustā Smiltenes vidusskolas zālē notika ik-
gadējā Smiltenes novada skolotāju konference, ko 
jaunā mācību gada ieskaņās rīkoja Smiltenes novada 
Izglītības pārvalde.  

Konferences dalībniekus uzrunāja Smiltenes novada 
domes priekšsēdētājs Gints Kukainis un Izglītības pār-
valdes vadītāja Gunta Grigore. Savā uzrunā domes 
priekšsēdētājs akcentēja, ka novads var lepoties, jo ar 
katru gadu pirmklasnieki paliks vairāk. Jau šobrīd (pēc 
augusta datiem) novadā ir piedzimuši 96 bērni. “Mēs 
sasniedzama ļoti labus dzimstības rādītājus Latvijas 
mērogā. Mūsu klases kļūs pilnākas – tas nozīmē, ka 
mūsu skolas strādās stabili, un mūsu skolu nākotne gan 
pagastos, gan pilsētā ir skaidri zināma, mēs augam 
lielāki.” Gints Kukainis skolotājiem vēlēja, lai katrā 
klasē vairo arvien vairāk to skolēnu skaitu, kuriem spīd 
acis, kuri ir nepacietības pilni uzzināt ko jaunu, kuriem 
vienmēr ir par īsu mācību stundas un lai šādiem bērniem 
pieder mūsu novada nākotne.

Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Grigore: “Nav 
lielu un nav mazu darbu, ir mani darbi un ar tiem ir 
jālepojas!” 

Katra skolotāja padarītais darbs ir milzīgs un neno-
vērtējams, tāpēc konferences pirmajā daļā Smiltenes 
novada pašvaldība sumināja četrus skolotājus, pateicoties 
kuriem Smiltenes novada vārds ir izskanējis ne tikai 
Latvijas mērogā, bet Eiropas un pasaules mērogā.

Atzinības rakstu par godprātīgu darbu sekmējot sko-
lēnu augstos sasniegumus Baltijas valstu sacensībās un 
Eiropas U-18 čempionātā saņēma vieglatlētikas treneris 
Guntars Markss, BMX riteņbraukšanas treneris Ģirts

Kātiņš par skolēnu sasniegumiem Latvijas pieaugušo
Olimpiādē un BMX Eiropas junioru čempionātā, sko-
lotāja Inguna Balode par skolēnu sasniegumiem 3. 
Starptautiskajā L. Garūtas Jauno pianistu konkursā un 
skolotāja Valda Cirīte par skolēnu sasniegumiem Valsts 
latviešu valodas un literatūras olimpiādē.

Konferences otrajā daļā par nākamā gada ZAAO vides
 izglītības plāniem un aktualitātēm skolotājus iepazīstināja 
Arita Smalkā-Boriseviča, SIA “ZAAO” Vides izglītības 
projektu vadītāja, Andris Gribusts par mūsdienīgu mācību 
vidi skolā, Portāla uzdevumi.lv pārstāvis informēja par 
IT risinājumiem izglītības iestādēm, kas atvieglo pasnie-
dzēju darbu, palīdzot skolēniem vieglāk apgūt mācību
vielu un padarot nodarbības aizraujošākas. 

Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Izgl�t�ba

Smiltenes novada skolot�ju 
konferenc� pateicas par 

starptautiskiem sasniegumiem

Saulains un ģimeniski sirsnīgs Smiltenes tehni-
kumā sagaidīts 1. septembris. Skolas kolektīvs pēc
ilgāka pārtraukuma uzņēma tik daudz pirmkurs-
nieku. Priecīgi par atkalredzēšanos ar kursabiedriem 
skolas jaunajā iekšpagalmā pulcējās vecāko kursu 
audzēkņi. 

Izskanēja daudz laba vēlējumu nākamajiem celtnie-
cības un ceļu būves mašīnu mehāniķiem, viesnīcu un 
ēdināšanas pakalpojumu speciālistiem, veterinārārsta 
asistentiem, būvtehniķiem un automehāniķiem. 

Daudzi vecāko kursu audzēkņi šogad pirmo skolas 
dienu sagaidīja profesionālās kvalifikācijas prakses 
vietās. Nākamie veterinārārsta asistenti dosies praksē 
pēc divām nedēļām, bet automehāniķi – decembrī.

1.septembra svinīgajā pasākumā, piedaloties Smil-
tenes novada domes priekšsēdētājam Gintam Kukainim, 
īpaši tika sumināti tehnikuma darbinieki, kuri darbam 
skolā veltījuši divdesmit un vairāk savas dzīves gadus. 
Informātikas un darba aizsardzības skolotājs Dainis 
Moruzs šogad svin 40., bet krievu valodas skolotāja 
Gaļina Skoboļeva un veterināro priekšmetu skolotāja 
Rudīte Benta – 35. darba jubileju. Direktora vietnieks 
praktiskās apmācības jomā Pēteris Logins, kā arī ķīmijas 

un bioloģijas skolotāja Lolita Bāliņa skolā nostrādājuši 
30 gadus. Matemātikas, fizikas un datorzinību skolotājas 
Anita Bisenieces darba stāžs skolā – 25 gadi. Mašīn-
zinību nodaļas programmu vadītāju Māri Niklasu, 
viesnīcu un restorānu programmu vadītāju Iritu Teperi, 
Jauniešu garantijas programmu vadītāju un angļu valo-
das skolotāju Solvitu Bāliņu sveicām 20. darba jubilejā. 

Skolotājiem Elizabetei Pudānei, Vinetai Roskošai, 
Gaļinai Skoboļevai, Elitai Rencei, Jānim Zarkevičam 
un Augustam Būcem šī Zinību diena bija īpaša: tajā viņi 
pirmoreiz satika savu audzināmo kursu. 

Šīs nedēļas sākumā skolas kolektīvam piepulcējās 
Jauniešu garantijas programmas audzēkņi, bet piektdien 
nodarbības sāksies tiem, kuri izvēlējušies mācības ne-
klātienē. 

Skolas gaiteņos atkal skan jauniešu čalas. Kāds vēl 
mazliet skumst pēc mājām, cits priecājas par jaun-
iegūtajiem draugiem. Sācies jauns darba cēliens, kurā 
noteikti netrūks arī daudz priecīgu un skaistu mirkļu, 
ko atcerēties, kad skolas laiks jau būs aiz muguras.

Baiba Vahere
Foto: Guntis Viļums

Zin�bu diena Smiltenes tehnikum�

Aicinām Smiltenes novada iedzīvotājus, valsts un
pašvaldības iestādes, novada uzņēmumus un ne-
valstiskās organizācijas līdz 17. oktobrim pieteikt 
apbalvošanai ar pašvaldības apbalvojumu cilvēkus, 
kas devuši īpašu ieguldījumu novada attīstībā un 
popularizēšanā. Arī šogad aicinām novada iedzīvo-
tājus un organizācijas izvirzīt apbalvošanai cilvēkus 
nominācijās “Smiltenes novada Goda cilvēks” un 
“Gada balva”.

“Smiltenes novada Goda cilvēks” – tiek pasniegts 
par sevišķiem nopelniem Smiltenes novada labā, kas var 
izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, 
izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā un citā darbā. 
Par nopelniem uzskatāms gan izcils darbs, gan ilgstoša, 
priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība.

“Gada balva”. Gada balva tiek pasniegta:
● Izglītībā – par sasniegumiem pedagoģiskajā darbā, 

izciliem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, 
konkursos, par novada vārda popularizēšanu valstī, 
pasaulē;

● Kultūrā – par aktīvu radošu darbību, par ieguldījumu 
novada popularizēšanā valstī un pasaulē;

● Sportā – par izciliem sasniegumiem un novada vārda 
popularizēšanu pasaulē;

● Tautsaimniecībā – par ieguldījumu novada iedzīvotāju 
labklājības nodrošināšanā, novada uzņēmumu un 
infrastruktūras attīstībā;

● Veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē – par 
ieguldīto darbu novada iedzīvotāju sociālās labklājī-
bas nodrošināšanā un veselības aprūpē;

● Sabiedriskajā darbībā – par aktīvu sabiedrisko 
darbību un ieguldījumu novada vārda popularizēšanā 
valstī un pasaulē.

● Tūrismā – par aktīvu radošu darbību, par ieguldījumu 
novada popularizēšanā valstī un pasaulē.”
Ierosinājumus par apbalvojumu piešķiršanu 

aicinām iesniegt līdz šā gada 17.oktobrim Smiltenes 
novada domē, Klientu apkalpošanas centrā, Dārza 
ielā 3, tālruniem: 64707588, 64774844, pa pastu vai 
elektroniski – uz e-pastu: dome@smiltene.lv.

Ierosinājumus par personas apbalvošanu aicinām 
rakstīt brīvā formā, pieteikumā norādot:

● nomināciju, kādā ierosināts piešķirt personai apbal-
vojumu (piem. Smiltenes novada Goda cilvēks, Gada 
balva Izglītībā);

● apbalvojamās personas vārdu, uzvārdu, darbavietu, 
ieņemamo amatu vai nodarbošanos;

● iesniedzēja – juridiskās personas nosaukumu, reģis-
trācijas numuru un juridisko adresi vai fiziskās 
personas vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu un dzīves-
vietu (ne mazāk kā 5 pilngadīgas personas, kuru 
dzīvesvieta deklarēta Smiltenes novada administra-
tīvajā teritorijā, kuri parakstījuši iesniegumu, norādot 
paraksta atšifrējumu, deklarētās dzīvesvietas adresi 
un kontakttālruni.). 

● klāt jāpievieno kandidāta dzīves apraksts vai reko-
mendācijas raksts, kurā jāsniedz pamatojums un iz-
virzītās personas sasniegumu un nopelnu apraksts.
Lēmumu par to, kuras personas apbalvot ar pašval-

dības augstāko apbalvojumu, pieņems Smiltenes novada 
dome.  

Aicin�m pieteikt 
kandid�tus 

Smiltenes novada 
apbalvojumiem
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Augusts iesviež sejā pa krāsainai lapai, lietus 
arvien biežāk spēlē atvadu simfoniju vasarai, tikai 
dālijas smaida un māj mums sveicienus – Ir rudens!

Variņu pamatskolā 30. un 31.augustā ir rosība – 
skolotāja Zanda ar savu 8.klases komandu dekorē skolas 
halli, ietērpjot to rudens krāsās un toņos. Arī skolas 
zālājā katru atnācēju sveic krāsaina aleja – Esi sveicināts 
skolā! Vējam pretī padevīgi liecas rudenīgie ziedi, uz-
ņemot katru nācēju un to apmīļojot.

1.septembris ataust silts, mierīgs un gaišs. Skolu 
piepilda audzēkņu čalas, vecāku sarunas un skolotāju 
steidzīgie soļi, sagaidot savas audzināmās klases bērnus. 
Šogad pirmajā klasē mācīsies septiņi mazuļi, mazliet 
bikli, nedroši tie turas devītās klases jauniešiem pie 
rokas, ar actiņām meklējot savus vecākus. Viņu mazās 
roķeles saņem skolēnu apliecību, cieši tura draugu, 
kaimiņu un radu dāvātos ziedus. Lai drošības sajūta, kuru 
devītie rada 1.septembrī, pavada viņus visu gadu!

Variņu pamatskolā sāk strādāt jauna direktores pie-
nākumu izpildītāja Dace Pērle. Viņas emocionālā uzruna
gan vecākiem, gan audzēkņiem, gan skolotājiem lika 
pārdomāt par tām vērtībām – godīgumu, atbildību, 
ģimeni, kuras reizēm aizmirst mūsu sabiedrība. Izjusti 
un pārdomāti tika godināti tie skolotāji, kuri skolā no-
strādājuši 5, 10, 15 gadus. Izglītības pārvaldes vadītāja 
G.Grigore mīļi un sirsnīgi sveica skolotāju Zandu, Taigu 

un Ilzi, gaviļnieces saņēma ziedus arī no audzēkņiem 
un saviem kolēģiem. Īpašs cilvēks Variņu pamatskolā 
ir M.Āboliņa, viņa prot apgleznot vāzes un darināt zīda 
šalles, māls viņas rokās atdzīvojas. Maiga šajā skolā 
strādā jau 40 gadus, paldies viņai par to!

1.septembrī Variņu pamatskolā viesojās arī Variņu 
pagasta pārvaldnieks, viņš uzsvēra lielo atbildību 9.
klases audzēkņiem, kā arī ieskicēja nākotnē darāmo.

Zvans uz pirmo stundu izskanējis! Ļoti gribētos, lai 
pirmā septembra starojums mūs pavada visu gadu!

2.septembrī Variņu pamatskolā veiksmīgi notiek 
adaptācijas diena. Tiekoties ar skolēniem, pajautājām, 
kas paticis 1.septembrī, kādas sajūtas tas rosinājis. 
Vienojošais 9.klases atzinumos – satraukums, atmiņas 
par sava pirmo septembri, atbildības sajūta, svētku sajūta. 
Savukārt pirmās klasītes bērni priecājās, ka 9.klases 
jaunieši bijuši ar viņiem, ka izdotas skolēnu apliecības 
un šokolādītes!

Variņu pamatskolas kolektīvs kopā ar savām pirms-
skolas grupām ir apņēmības pilni sākt šo mācību gadu. 
Septembra mēnesī būs Dzejas diena, Miķeļdienas tirdziņš 
un sporta nedēļa, taču visu jau uzreiz nevar atklāt!

Lai radošs un veiksmīgs šis mācību gads!

Variņu pamatskolas administrācija 

Esi sveicin�ta, skola!

Septembra mēnesī Smiltenē norisināsies vairāki pa-
sākumi, kas saistīti ar jaunatnes politikas jautājumiem. 
Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.gadam 
ietvaros tiks organizēti 2 aktīvas līdzdalības pasākumi – 
diskusijas, kas balstās strukturētā dialoga metodoloģijā, 
“Kafija ar politiķiem” (9. un 20.septembrī), kā arī Smil-
tenes novada jauniešu forums, kas norisināsies Smiltenes 
pilsētas kultūras centrā 29.septembrī plkst. 14.00.

Aktivitāšu objektivitātes nodrošināšanai tiks pie-
saistīti speciālisti no malas, proti, diskusijas moderēs 
profesionāla apmācību vadītāja, neformālās izglītības 
eksperte Evija Rudzīte, savukārt foruma vadītāja lomā 
iejutīsies TV un Radio raidījumu producents un vadītājs, 
apmācību aģentūras “LV.EU” vadītājs, starptautisku 
un vietējas nozīmes pasākumu, konferenču moderators 
Ansis Bogustovs.

Diskusiju un foruma mērķis ir veicināt jauniešu 
līdzdalību savas dzīves kvalitātes uzlabošanā, formulējot 
idejas darba ar jaunatni attīstībai Smiltenes novadā, kā 
arī sagatavot priekšlikumus pašvaldībai, ņemot vērā 
pasākumu rezultātus. 

Projekta vadītāja Inga Deigele

Projekts 
“Platfoma jauniešu 

iniciat�v�m 
Smilten�”

Saulainā 6. septembra rītā Smiltenes vidusskolas 
sporta laukumā (Dakteru ielā) pulcējās visu 1. – 4. klašu 
skolēni, lai šo dienu veltītu draudzīgām komandu sporta 
spēlēm. Un kad gan vēl labāk iepazīt vienam otru, ja ne 
kopīgās emocijās un pārdzīvojumos.

Skolēni varēja izmēģināt spēkus pavisam deviņās 
dažādās disciplīnās: stafetēs ar konusiem, nūjām un 
bumbiņām, spēlēs ar bumbām un riņķiem, aukliņu 
lēkšanā, skrējienā ar gumijas lentām, barjerskrējienā, 
lēkšanā ar maisiem, virves vilkšanā, stafetēs ar auduma 
maisiņiem, stafetēs ar sasietām auklām. Skolēniem pie-
palīdzēja klašu audzinātājas un 11. klašu skolēni.

Patiess prieks bija vērot, kā bērni ar lielu sajūsmu, 
mirdzošām acīm un lielu enerģiju piedalījās visās stafetēs. 
Arī paši skolēni atzina, ka diena bija izdevusies, labi 
pavadījuši laiku un iepazinušies ar jauniem draugiem.

Paldies Smiltenes vidusskolas sporta skolotājiem 
par labajām idejām un lielo ieguldīto organizatorisko 
darbu, lai aktualizētu veselīga dzīvesveida nepiecie-
šamību un ļautu izpausties skolēniem interesantās un 
savdabīgās fiziskās aktivitātēs.

Elīna Kubuliņa – Vilne

Sadraudz�bas 
sporta diena 

Smiltenes 
vidusskol�

Pēc divām nedēļām Smiltenes tehnikuma nākamie 
viesnīcu pakalpojumu speciālisti un veterinārārsta 
asistenti ar “Erasmus+” jaunā projekta “Profesionālā 
pieredze citā valstī – vairāk iespēju nākotnē” at-
balstu dosies profesionālās kvalifikācijas praksē uz 
Bulgāriju. 

Smiltenes tehnikumam ar prakses vietām Bulgārijā 
tā būs pirmā sadarbība, tāpēc skolas projektu vadītāja 
Inguna Avota vispirms devās iepazīties ar uzņēmumiem, 
kuros jaunieši strādās un papildinās profesionālās zinā-
šanas.

“Bulgārija ir viena no vecākajām joprojām eksis-
tējošām valstīm Eiropā, dibināta VII gadsimtā,” stāsta 
Inguna Avota. “Pārsteidzoša ar savu topogrāfisko dažā-
dību, vietējo iedzīvotāju vitalitāti un viesmīlību.”

Latviešus un bulgārus kopš senseniem laikiem vieno 
kāds mīts par abu valstu izcelšanos. Kad Dievs dažādām 
tautām dalījis zemes, atnākuši visi, izņemot bulgārus 
(latviešu versijā – latviešus), kuri tobrīd strādājuši laukā. 
Kad atnākuši bulgāri (latvieši) viss jau bijis sadalīts, bet 
Dievs kā cieņas apliecinājumu bulgāriem (latviešiem) 
par čaklumu uzdāvinājis paradīzes gabaliņu uz zemes – 
Bulgāriju (Latviju). 

2007. gadā tā kļuva par Eiropas Savienības dalībvalsti. 
“Bulgāri ļoti cīnījās par savu neatkarību no PSRS, bet 
interesanti, ka vizuāli šī valsts valsts joprojām saglabā-
jusi ļoti daudz no vecās sejas, nesteidzoties milzu soļiem 
visām varītēm izskatīties eiropeiskāka. Tie, kas Bulgārijā 
ciemojušies pirms divdesmit gadiem, vizuāli radikālas 
pārmaiņas neredzēs. Pilsētās joprojām vēl var redzēt 
vecos tramvajus, tāpat nav mainījies metro. Taču valsts 
ar Eiropas projektu līdzfinansējumu pamazām attīstās un 
pēc dažiem gadiem tā pilnīgi noteikti jau būs pavisam 
cita Bulgārija. Tāpēc jauniešiem, kas nav piedzīvojuši 
padomju laikus, viesojoties Bulgārijā, pavērsies iespēja 
labāk izprast, kādā vidē un sociālajā telpā gan viņi, gan 
mēs dzīvojām pirms divdesmit trīsdesmit gadiem. Teikto 
gan nekādā gadījumā nevar attiecināt uz Sofijas centru, 
kur cits pie cita slejas grezni restorāni un veikali ar ļoti 
plašu un daudzveidīgu preču sortimentu. Turklāt – par 
maciņam daudz draudzīgākām cenām nekā Latvijā.”

Inguna Avota jauniešiem, kas jau pavisam drīz dosies 
praksē uz Bulgāriju, iesaka atsvaidzināt krievu valodas 
zināšanas. “Tiem, kas labi pratīs šo valodu, saziņa ar 
bulgāriem problēmas nesagādās. 

Smiltenes tehnikuma jauniešu prakses vietas atrodas 
Bulgārijas galvaspilsētā Sofijā. Nākamie veterinārārsta 
asistenti strādās modernajā veterinārajā klīnikā “Nova”, 
kas aprīkota ar mūsdienīgām diagnostikas iekārtām. 
Klīnikā ir Eiropas standartiem atbilstoša operāciju zāle. 
Doktorāta ēkā atrodas arī dzīvnieku frizētava, liels zoo-
veikals un atsevišķās telpās ierīkota viesnīca mājas 
mīluļiem. Tur jaunās asistentes jau gaida vairāki žiperīgi 
truši, kuru saimnieki devušies darbā uz citu valsti.”

Savukārt jaunie viesnīcu pakalpojumu speciālisti 
gūs pieredzi viesmīļu darbā jaunos, interesantos un 
apmeklētāju ļoti iecienītos restorānos – “Made in Home” 
un “Made in Blue”. Pirmā interjers un gaisotne maksi-
māli pietuvināta mājas videi. Restorāna telpas izvietotas 
privātmājas trīs stāvos un vairāk atgādina istabas, nevis 
publiskās ēdināšanas vietas. “Made in Blue” vairāk 
dominē mākslinieciski bohēmiska gaisotne. 

“Gandrīz visi Smiltenes tehnikuma audzēkņu nākamie
kolēģi ir sirsnīgi un dzīvespriecīgi jaunieši, kuri ļoti 
gaida jaunos sadarbības partnerus,” priecājas skolas 
projektu vadītāja. “Brīvajā laikā “Erasmus+” projekta 
dalībniekiem būs iespēja aplūkot Bulgārijas lielākās 
pilsētas un skaistākās celtnes, iepazīties ar vietējo iedzī-
votāju tradīcijām un dzīvesveidu lauku ciematos, kur 
daudzi joprojām pārsvarā pārvietojas zirgu pajūgā.”

Jauniešiem, viesojoties Bulgārijā, skolotāja noteikti 
iesaka apmeklēt Rožu ieleju, jo Bulgārijā neapmeklēt 
šo vietu ir tas pats, kas aizbraukt uz Ēģipti un neredzēt 
piramīdas. Roze bulgāriem ir skaistuma un jaunības 
simbols. Kādreiz tās dēvēja arī par Bulgārijas valūtu. 
Šī valsts joprojām ir viena no lielākajām rožu eļļas 
ražotājām pasaulē. Vietējie iedzīvotāji gadsimtiem ilgi 
audzējuši rozes, vākuši to ziedus, ko pēc tam izmanto gan 
parfimērijā, gan farmācijā un ēdienu industrijā. Saistībā 
ar rožu kultu valstī saglabājušās neskaitāmi daudzas 
tradīcijas, par kurām atgriežoties mums visiem, pastāstīs 
Smiltenes tehnikuma un “Erasmus+” pirmie vēstneši 
Bulgārijā.

Baiba Vahere
Foto no Ingunas Avotas personiskā arhīva

Prakse Rožu kara�valst� Bulg�rij�
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Esam gatavi jaunajam darba c�lienam!

Ja citiem jaunais gads sākas 1.janvārī, tad pie 
mums, Smiltenes pilsētas Kultūras centrā, tas sākas 
jau septembrī, kad pēc atpūtas atgriežas mūsu 
amatiermākslas kolektīvi. Varam droši teikt – esam 
gatavi jauniem darbiem, idejām un notikumiem! 

Par gatavību liecina arī mūsu pasākumu kalendārs, 
kas jau krietni aizpildījies. Jau 22.oktobrī nebijušā 
koncertuzvedumāvisi Kultūras centra kolektīvi ieskan-
dinās jauno sezonu un apaļā jubilejā sveiks Tautas teātri. 
Īpaša svētku reize novembrī būs arī korim “Vidzemīte”, 
kas tās atzīmēšanai gatavo 2 koncertus. Februārī pie 
sevis uzņemsim Smiltenes novada vokālo ansambļu 
skati, Latvijas labākos deju kolektīvus, kā arī sumināsim 

Pēteri Vilku. Aprīli aizvadīsim gan cāļu, gan dejas zīmē, 
maijā sagaidīsim vasaru, taču saglabāsim intrigu un visu 
vēl neatklāsim! Par pasākumu plāniem visu informāciju 
var atrast gan Smiltenes novada mājaslapā, gan Kultūras 
centra sociālo tīklu profilos, kā arī uz pilsētā esošajiem 
afišu stabiem. 

Mums liels prieks, ka jau kopš šī gada janvāra par 
savējiem varam saukt folkloras kopu “Rudzupuķe” ar 
tās enerģisko vadītāju Līgu Krūmiņu Krīgeri priekšgalā, 
ar kuru palīdzību nesam latvisko mūsu pilsētā. Kā nu ne 
– esam taču vislatviskākā pilsēta! Priecājamies un lepo-
jamies, ka jaunajā sezonā mums pievienojies un VPDK 
“Ieviņu” vadīs smiltenietis Reinis Rešetins. 

Paldies visiem – JDK “Dadži”, koru “Vidzemīte”, 
“Mežābele”, “Pakalni”, VPDK “Ieviņa”, TLMS “Smil-
tene”, Tautas teātra, Pūtēju orķestra, folkloras kopas 
“Rudzupuķes” dalībniekiem un viņu vadītājiem par 
lielisko kopābūšanu. Kopā mēs esam liels spēks, kas 
var paveikt un radīt brīnišķīgas un skaistas lietas un no-
tikumus.Veiksmi, neizsīkstošu enerģiju, prieku un iz-
došanos mums visiem jaunajā, 2016./2017.gada sezonā! 
Tiekamies Smiltenes pilsētas Kultūras centrā! 

Ilze Jēkabsone,
Smiltenes pilsētas 

Kultūras centra vadītāja

No 16. līdz 19.augustam Valmierā norisinājās 10.
Latvijas – Vācijas sadarbības forums, kurā piedalījās ap 
100 dalībnieku, pārstāvot dažādas Vācijas un Latvijas 
pašvaldības, biedrības vai iestādes, kurām ir savstarpēja 
sadraudzība. Smiltenes novada pašvaldība iespēju pie-
dalīties forumā deva sešiem Smiltenes vidusskolas
jauniešiem – Līvai Balodei, Katei Alīsijai Apsei, Līgai 
Gavarei, Paulai Konterei, Unai Laumai, Melecei 
Kasparinskai. 

Latvijas – Vācijas sadarbības forums ir tradīcija, 
kas sevi pierāda gadu no gada. Tā laikā dalībnieki ap-
mainās ar labo pieredzi dažādās jomās, kā arī analizē 
problēmjautājumus, kas ir aktuāli gan Latvijā, gan Vācijā 
un ko būtu iespējams atrisināt diskusiju ceļā. Tāpat 
forums ir nozīmīga platforma, kur uzturēt esošos un 
dibināt jaunus kontaktus, jo tajā piedalās pašvaldības 
no Latvijas un Vācijas, kurām ir ciešas draudzības saites. 

Šogad 10.Latvijas – Vācijas sadarbības foruma laikā 
tika diskutēts par duālo profesionālo izglītību, sociālo 
uzņēmējdarbību, videi draudzīgu ražošanu un atjauno-
jamie energoresursiem, krājaizdevumu sabiedrībām, 
savukārt jaunieši diskutēja par viņiem aktuāliem tema-
tiem – dalību apmaiņas programmās, par studiju un prak-
ses iespējām ārzemēs, valodu prasmju pilnveidošanu, 
tāpat notika dažādas radošās darbnīcas un saliedējošas 
aktivitātes. Noslēgumā jaunieši prezentēja projektu 
“Hobijs – veiksmīgas karjeras priekšnosacījums”. 

Gandrīz 30 cilvēku lielā jauniešu grupa foruma 
laikā secināja, ka visveiksmīgākā karjera būs tad, ja darbs 
vienlaikus būs arī hobijs. Tāpat veiksmīgas karjeras 
veidošanai nepieciešams stiprināt sevī astoņas īpašības 
– drosmi un pašpārliecinātību, komunikācijas spējas, 
atvērtību, prasmi strādāt komandā, radošumu, koncen-
trēšanās spējas, pacietību, kā arī atbildības spēju. Šīs 
īpašības iespējams attīstīt ar dažādu hobiju palīdzību.

Smiltenes vidusskolas jaunietes ir gandarītas par 
dalību forumā, lai gan pirms došanās uz forumu nebija 
ne jausmas, kas viņas tur sagaida, forumam noslēdzoties 

ieguvumu ir daudz – iegūti jauni draugi, jaunas zināšanas, 
ekskursiju iespaidi, atsvaidzinātas valodas zināšanas. 
Taču jaunietes visvairāk atzīmēja tieši foruma neformā-
los pasākumus, kad, noslēdzoties dienas programmai, 
jaunieši kopā muzicēja, spēlēja dažādas spēles, vai 
vienkārši sarunājās. Īpašs brīdis bija arī kopīgas latviešu 
tautas dziesmas “Tumša, tumša tā eglīte” mācīšanās un 
izpildīšana foruma noslēgumā. Jaunietes stāsta un secina, 
ka hobijs ir lieliska iespēja, kā atrast jaunus draugus, kas 
arī pierādījās šajā jauniešu forumā, jo mūzika bija tas, 
kas vienoja visus dalībniekus. 

Latvijas – Vācijas sadarbības forums tiek organizēts 
kopš 2007.gada, un tas pārmaiņus notiek gan Latvijā, 
gan Vācijā. Līdz šim Latvijā forums norisinājies 
Salacgrīvā, Jēkabpilī, Smiltenē (2014.gadā) un Valmierā 
(2008., 2016.g.). 11.Latvijas – Vācijas sadarbības forums 
notiks kādā no Vācijas pilsētām. 

Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Informācijas avots www.valmiera.lv

Smiltenes jaunieši 
piedal�s 10. Latvijas – V�cijas sadarb�bas forum�

Kult�ra

2015./2016.gada sezonas ieskandināšanas koncerts. Foto: A.Vērzemnieks

Smiltenes vidusskolas jaunieši kopā ar domes priekšsēdētāju un  draugiem no sadraudzības pilsētas Villihas
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Jauktais koris “Vidzem�te” atkl�j jubilejas sezonu
Aizvadītās nedēļas nogalē (3.-4.septembrī) ar 

kolektīvu saliedējošu divu dienu ekskursiju pa kaimiņ-
valsti Igauniju Smiltenes jauktais koris “Vidzemīte” 
atklāja jauno dziedāšanas sezonu. 

Sestdienas apmākušās debesis un rīta migla pārāk 
daudzsološas neizskatījās. Tomēr beigu beigās par laik-
apstākļiem atbildīgajās debesu instancēs viss tika sakār-
tots tā, ka, tuvojoties galvenajiem apskates objektiem, 
lietus mākoņi izklīda, paverot iespēju izbaudīt tikpat kā 
visu iecerēto tūrisma piedāvājumu. 

Igaunijas apciemošana sākās ar Vīlandes Livonijas
ordeņa pilsdrupu apskati. 1224. gadā celtā Vīlandes 
pils kādreiz bija lielākā Livonijā. Kādā no kaujām šeit 
kritis līvu vadonis Kaupo. Laika gaitā pie pils veidojās 
apmetne, kurai 1283. gadā piešķīra pilsētas tiesības. 
1560. gadā Livonijas kara laikā vareno pili nopostīja. 

Vīlandes pilsdrupas un to ieskaujošais parks jau 
vairāk nekā gadsimtu ir gan vietējo iedzīvotāju, gan 
tūristu iecienīta atpūtas vieta. Lai no pilsētas nokļūtu 
līdz Pilskalnam, no Kaevumē kalna pār 13 m dziļo grāvi 
uzstādīts piekaramais tilts. Pa ceļam aplūkojot majes-
tātisko Jāņa baznīcu un mūzikas instumentu parku, 
devāmies uz pilsdrupām, lai kopīgi baudītu gleznaino 
skatu uz Vīlandes ezeru. 

Dienvidigaunijas mežu ieskautās mazpilsētas ieliņām 
savdabīgu krāsainību piešķir milzīgas betona zemenes. 
Ideja par to izvietošanu Vīlandē aizgūta no Paula 
Kondases gleznas “Zemeņu ēdāji”, kas ierindota 100 
pasaules labāko gleznu sarakstā. Vīlandes iedzīvotājiem 
sevi patīk salīdzināt ar zemeņu ēdājiem no minētās glez-
nas. Sakot – aiz šķietami mietpilsoniskas ārējās fasādes 
reizēm slēpjas pārsteidzošs saturs... 

Enerģijas sētā 
Aplūkojuši Viljandi Tautas mūzikas festivāla dzim-

teni,  devāmies uz Enerģijas sētu. Igaunijas lielāko ārst-
niecības augu centru skaistās Navesti upes krastā. Tiesa, 
ārstniecības augu mācību takās bija palikuši vairs tikai 
šosezon pēdējie, tūristu priekam atstātie ziedi, taču 
mājas saimniekam tas netraucēja novadīt elpu aizraujošu 
ekskursiju ārstniecības augu pasaulē. Katram tika dota 
iespēja noskaidrot, kuras zālītes viņam varētu palīdzēt 
justies stiprākam un veselākam. Noslēgumā cienājamies 
ar brīnumgardu ābolkūku un balss saites stiprinošu tēju. 
Enerģiskākie nelaida garām iespēju uzkāpt arī skatu tornī 
un izbaudīja skaisto skatu uz ārstniecības augu laukiem 
un Navesti upi. Minētais tējas nams, kas vienlaikus kalpo 
arī par semināru centru, saņēmis godalgu “2010. gada 
labākā koka celtne”. 

Laika mašīnā
Paidi mēdz dēvēt arī par Igaunijas sirdi. Turp jādodas 

visiem, kuri pusotras stundas laikā vēlas interaktīvā 
veidā izzināt Igaunijas vēsturi. No baltā dolomīta celtajā 
pils nocietinājuma tornī Vallimē kalnā izvietotajā muzejā 
laika mašīnas loma uzticēta liftam, kas apmeklētājus 
aizved no viena laikmeta citā – sākot no vissenākajiem 
laikiem, ordeņa, karaļu un caru laikmetu un beidzot ar 
padomju okupācijas un neatkarības atjaunošanas gadiem. 
Īpaši vienojoša izvērtās atgriešanās dziesmotās Atmodas 
laikā – pie Baltijas ceļa fotogrāfijām. Muzeja darbinieki 
kā galvenās šajā telpā izvēlējušās tās, kur uz Latvijas 
– Igaunijas robežas rokās sadevušies abu kaimiņvalstu 
bērni, sirmgalvji sievas un vīri. No torņa augšstāva pa-
veras brīnišķīgs skats uz rudenīgajām Vidusigaunijas 
ainavām un kaimiņvalsts pilsētām raksturīgo koka 
arhitektūru. 

Nākamā pietura bija iecerēta vecās tehnikas parkā 
Jerva – Jāni ciematā, bet šajā brīdī korekcijas ekskursijas 
scenārijā ieviesa pamatīga lietusgāze. Rezultātā devāmies 
uz atpūtas centru “Nelijarve” gleznainajā Purgatsi ezera 
krastā, kur dziesmas mijās ar kavēšanos skaistākajās 
atmiņās, kas sakrājušās 35 kora pastāvēšanas gados.

“Policijas akadēmijas” īsais kurss
Nākamajā dienā pirmais apskates objekts – Rakveres

Policijas muzejs, kur koristiem tika dota iespēja pārlie-
cināties, kādas izjutas pārņem, piedzīvojot autosadursmi, 
braucot ar pavisam nelielu ātrumu. Autobraucēji varēja 
pārbaudīt savu reakcijas asumu. Tiem, kuri to vēlējās, 
tika paņemti pirkstu nospiedumi. Daži iejutās policistu 
lomā, kamēr pārējie bija satrakots pūlis... “Vidzemītes” 
dziedātāji tagad zina, kā sevi vislabāk pasargāt no zag-
ļiem. Gides daudzpusīgais stāstījums gan par likumpār-
kāpēju dzīves filoziju, gan – mūsdienās populārākajiem 
noziedzības un krāpšanas veidiem, izejot no muzeja lika 
justies kā pēc Policijas akadēmijas saīsinātā kursa. 

Ēvarģelības ar Rakveres tauru
Pārdomas par ne pārāk drošo pasauli, kurā dzīvojam, 

fotosesija pie pilsētas simbola – skulptūras – Rakveres 
taurs. Septiņus metrus garais, četrus – augstais un 
septiņas tonnas smagais bronzas skaistulis, kas atzīts par 
lielāko Baltijā, tapis 2002. gadā par godu Rakveres 700
gadu jubilejai. Saskaņā ar senu leģendu – sensenos 
laikos igauņiem izdevies notvert milzu tauru, kas pēc 
apmēriem līdzinājies tagadējai Igaunijas teritorijai. Tā 
galva atradusies Rakverē, aste – Tartu. No tā abas pilsētas 
dabūjušas sev nosaukumu. Tiem, kuri to vēl nezina – 
Rakvere nav nekāda cīsiņu galvaspilsēta! Minētos gaļas 
izstrādājumus ražo A/S “Rīgas miesnieks”.

Skulptūras parādīšanās vietējos iedzīvotājus, īpaši 
jauniešus, rosinājusi uz dažādām ēvarģēlībām. Rakveres
taurs kļuvis par pārticības un veiksmes simbolu. Ja 
jaunlaulātie kāzu dienā apciemo Rakveres tauru, tad 
jaunajai sievai noteikti kaut ar pirkstu galiņiem jāpie-
skaras tā vīrišķajai atribūtikai. Gandrīz katrā rakverieša 
mājā atrodas kāda fotogrāfija, kur iemūžināts šis vēsturis-
kais mirklis. Līdzīgas bildes tagad klejo arī “Vidzemītes” 
vēstures arhīvos.

Avinurme – Peipuss – Tartu
Daudzās Smiltenes kora dziedātāju saimniecībās 

turpmāk tiks izmantoti pinumi un koka izstrādājumi, 
kas iegādāti Avinurmes Koka klētī – Igaunijā lielākajā 
pinumu centrā.

Majestātiski skaists visā savā godībā mūs sagaidīja 
Peipuss – piektais lielākais ezers Eiropā. Atkalredzēšanās 
ar Igauniju noslēdzās studentu un jaunības pilsētā Tartu, 
kas joprojām nebeidz pārsteigt ar Ziemeļeiropā vecākās 
universitātes ēku, daudzajiem muzejiem, kafejnīciņām, 
romantiskajām skulptūrām, tiltiņiem un igauņu likteņupi  
Emajegi.

Ceļojums ar garšīgiem stāstiem
“Vidzemītes” dziedātāji šajā pasaulē var justies 

pilnīgi droši, jo viņiem visur līdzi brauc gan savi juristi, 
gan skolotāji, gan grāmatveži, menedžeri, ārsti, mērnieki. 
Un ne tikai... Korim ir arī neoficiāli, bet pilnīgi noteikti 
pamatoti par Eiropā labāko atzīts gids – Ilmārs Mednis. 
Tālākajos pārbraucienos viņš visus nodrošināja ar sātīgu 
C vitamīnu devu – klausoties Ilmāra stāstītajās anekdotēs, 
kolorītajos īpatņu portetējumos un komiskajos atgadī-
jumos iz dakteru un gida ikdienas, nopietns var palikt 
tikai cilvēks, kuram pilnībā noskausta humora izjūta. 
“Vidzemītē”, par laimi, tādu nav. Ilmāra igauņu valodas 
zināšanas un lielā ceļotāja pieredze daudzviet pavēra 
iespējas iepazīt kaimiņvalsti daudz dziļāk, ne tikai ap-
lūkojot ievērojamākos turisma objektus, bet arī uzzinot 
daudz jauna par igauņu sadzīves tradīcijām, reliģis-
kajiem priekšstatiem un savstarpējo attiecību kultūru. 
Klausoties viņa garšīgajos stāstos par dzīvi Arābu 
Emirātos, pārbraucot mājās jutāmies, kā bijuši arī Arābijas 
pussalā. “Vidzemītes” diriģentes Dzidra Jēkabsone un 
Baiba Žēbina saka vislielāko paldies Ilmāram Mednim 
un kora prezidentei Ingai Štrālei par ieguldīto darbu!  
Pēc tik labas atpūtas kora jubilejas sezona var sākties. 
Priecāsimies savā pulkā uzņemt jaunus dziedātājus. Īpaši 
gaidīti tenori un basi...

Baiba Vahere
Foto: Inga Zaļkalne

Aicina Smiltenes kult�ras centra kinote�tris
Smiltenes kultūras centra 3D kinoteātrī vasaras 

otrā puse iezīmējās ar kuplu skatītāju apmeklētību, jo 
filmu izplatītāji šajā laikā piedāvāja pasaulē patlaban 
vispopulārākās filmas – īpaši bērnu auditorijai. Smiltenes 
kinoteātrī ir pati zemākā kino ieejas maksa, kas ļauj uz 
izrādi ierasties visai ģimenei un dažkārt ļauj atnākt vēl-
reiz uz to pašu filmu. Arī turpmāk līdz pat gada beigām 
katru mēnesi būs kāda izcila filma, kurai tiek rīkota 
vispasaules pirmizrāde, un šajos kino svētkos tagad 
iesaistīts arī Smiltenes kinoteātris. Nupat – 14.septembrī 
skatījām sieviešu iemīļotās filmas par Bridžitu Džounsu 
pirmizrādi. Tā ir jau trešā filma par šo tēmu – “Bridžitas
Džounsas mazulis” – ar simpātisko aktrisi Renē Zelvēgeri 

galvenajā lomā. Filmu izrādīs līdz 20.septembrim. 
Varat paspēt. Vīrieši, dāviniet savām dāmām šo prieku – 
filma ir kā medusmaize sievietēm!

Drīz pēc tam – 25.septembrī būs vēl viena pirm-
izrāde. Animācijas komēdija latviski “Stārķi” 3D 
izpildījumā smīdinās bērnus un viņu vecākus. Filmas 
autori rāda senseno mītu jaunās skaņās par čaklajiem 
stārķiem, kas ģimenēm piegādā bērnus. Mūsdienās tas 
gan vairs nav parasts sainītis stārķa knābīti, bet liels 
bērnu ražošanas un iepakošanas kombināts, kur strādā 
tūkstoši stārķēnu, izpildot pasūtījumus visai pasaulei. 
Filmu “Stārķi” turpinās demonstrēt arī oktobra pir-
majā nedēļā.

Pagājušā gadsimta 60-tos gados pasaulē ļoti populāra 
bija īstena kovboju filma “Septiņi bezbailīgie”. Pēc 50 
gadiem “Lieliskais septiņnieks” ir atkal ierindā un ar 
šādu nosaukumu septembra beigās to izrādīs Smil-
tenē. Septiņi bezbailīgi vīri ieklausāsizmisīgā Meksikas 
ciema iedzīvotāju lūgumā aizsargāt viņus pret bandītu 
grupu, kas ik rudeni uzbrūk ciemam, nolaupa ražu un 
nogalina. Septiņi vīri pret simtu labi bruņotu uzbrucēju. 

Būs vairākas filmas ar pasaulslavenu aktieru pieda-
līšanos. Pirms dažiem gadiem sākās rakstnieka Dena 
Brauna bestselleru sērijas romānu ekranizācijas – “DaVinči 
kods”, “Eņģeļi un dēmoni”. 

Turpinājums 11.lpp
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Esam gatavi jaunajam darba c�lienam!

Ja citiem jaunais gads sākas 1.janvārī, tad pie 
mums, Smiltenes pilsētas Kultūras centrā, tas sākas 
jau septembrī, kad pēc atpūtas atgriežas mūsu 
amatiermākslas kolektīvi. Varam droši teikt – esam 
gatavi jauniem darbiem, idejām un notikumiem! 

Par gatavību liecina arī mūsu pasākumu kalendārs, 
kas jau krietni aizpildījies. Jau 22.oktobrī nebijušā 
koncertuzvedumāvisi Kultūras centra kolektīvi ieskan-
dinās jauno sezonu un apaļā jubilejā sveiks Tautas teātri. 
Īpaša svētku reize novembrī būs arī korim “Vidzemīte”, 
kas tās atzīmēšanai gatavo 2 koncertus. Februārī pie 
sevis uzņemsim Smiltenes novada vokālo ansambļu 
skati, Latvijas labākos deju kolektīvus, kā arī sumināsim 

Pēteri Vilku. Aprīli aizvadīsim gan cāļu, gan dejas zīmē, 
maijā sagaidīsim vasaru, taču saglabāsim intrigu un visu 
vēl neatklāsim! Par pasākumu plāniem visu informāciju 
var atrast gan Smiltenes novada mājaslapā, gan Kultūras 
centra sociālo tīklu profilos, kā arī uz pilsētā esošajiem 
afišu stabiem. 

Mums liels prieks, ka jau kopš šī gada janvāra par 
savējiem varam saukt folkloras kopu “Rudzupuķe” ar 
tās enerģisko vadītāju Līgu Krūmiņu Krīgeri priekšgalā, 
ar kuru palīdzību nesam latvisko mūsu pilsētā. Kā nu ne 
– esam taču vislatviskākā pilsēta! Priecājamies un lepo-
jamies, ka jaunajā sezonā mums pievienojies un VPDK 
“Ieviņu” vadīs smiltenietis Reinis Rešetins. 

Paldies visiem – JDK “Dadži”, koru “Vidzemīte”, 
“Mežābele”, “Pakalni”, VPDK “Ieviņa”, TLMS “Smil-
tene”, Tautas teātra, Pūtēju orķestra, folkloras kopas 
“Rudzupuķes” dalībniekiem un viņu vadītājiem par 
lielisko kopābūšanu. Kopā mēs esam liels spēks, kas 
var paveikt un radīt brīnišķīgas un skaistas lietas un no-
tikumus.Veiksmi, neizsīkstošu enerģiju, prieku un iz-
došanos mums visiem jaunajā, 2016./2017.gada sezonā! 
Tiekamies Smiltenes pilsētas Kultūras centrā! 

Ilze Jēkabsone,
Smiltenes pilsētas 

Kultūras centra vadītāja

No 16. līdz 19.augustam Valmierā norisinājās 10.
Latvijas – Vācijas sadarbības forums, kurā piedalījās ap 
100 dalībnieku, pārstāvot dažādas Vācijas un Latvijas 
pašvaldības, biedrības vai iestādes, kurām ir savstarpēja 
sadraudzība. Smiltenes novada pašvaldība iespēju pie-
dalīties forumā deva sešiem Smiltenes vidusskolas
jauniešiem – Līvai Balodei, Katei Alīsijai Apsei, Līgai 
Gavarei, Paulai Konterei, Unai Laumai, Melecei 
Kasparinskai. 

Latvijas – Vācijas sadarbības forums ir tradīcija, 
kas sevi pierāda gadu no gada. Tā laikā dalībnieki ap-
mainās ar labo pieredzi dažādās jomās, kā arī analizē 
problēmjautājumus, kas ir aktuāli gan Latvijā, gan Vācijā 
un ko būtu iespējams atrisināt diskusiju ceļā. Tāpat 
forums ir nozīmīga platforma, kur uzturēt esošos un 
dibināt jaunus kontaktus, jo tajā piedalās pašvaldības 
no Latvijas un Vācijas, kurām ir ciešas draudzības saites. 

Šogad 10.Latvijas – Vācijas sadarbības foruma laikā 
tika diskutēts par duālo profesionālo izglītību, sociālo 
uzņēmējdarbību, videi draudzīgu ražošanu un atjauno-
jamie energoresursiem, krājaizdevumu sabiedrībām, 
savukārt jaunieši diskutēja par viņiem aktuāliem tema-
tiem – dalību apmaiņas programmās, par studiju un prak-
ses iespējām ārzemēs, valodu prasmju pilnveidošanu, 
tāpat notika dažādas radošās darbnīcas un saliedējošas 
aktivitātes. Noslēgumā jaunieši prezentēja projektu 
“Hobijs – veiksmīgas karjeras priekšnosacījums”. 

Gandrīz 30 cilvēku lielā jauniešu grupa foruma 
laikā secināja, ka visveiksmīgākā karjera būs tad, ja darbs 
vienlaikus būs arī hobijs. Tāpat veiksmīgas karjeras 
veidošanai nepieciešams stiprināt sevī astoņas īpašības 
– drosmi un pašpārliecinātību, komunikācijas spējas, 
atvērtību, prasmi strādāt komandā, radošumu, koncen-
trēšanās spējas, pacietību, kā arī atbildības spēju. Šīs 
īpašības iespējams attīstīt ar dažādu hobiju palīdzību.

Smiltenes vidusskolas jaunietes ir gandarītas par 
dalību forumā, lai gan pirms došanās uz forumu nebija 
ne jausmas, kas viņas tur sagaida, forumam noslēdzoties 

ieguvumu ir daudz – iegūti jauni draugi, jaunas zināšanas, 
ekskursiju iespaidi, atsvaidzinātas valodas zināšanas. 
Taču jaunietes visvairāk atzīmēja tieši foruma neformā-
los pasākumus, kad, noslēdzoties dienas programmai, 
jaunieši kopā muzicēja, spēlēja dažādas spēles, vai 
vienkārši sarunājās. Īpašs brīdis bija arī kopīgas latviešu 
tautas dziesmas “Tumša, tumša tā eglīte” mācīšanās un 
izpildīšana foruma noslēgumā. Jaunietes stāsta un secina, 
ka hobijs ir lieliska iespēja, kā atrast jaunus draugus, kas 
arī pierādījās šajā jauniešu forumā, jo mūzika bija tas, 
kas vienoja visus dalībniekus. 

Latvijas – Vācijas sadarbības forums tiek organizēts 
kopš 2007.gada, un tas pārmaiņus notiek gan Latvijā, 
gan Vācijā. Līdz šim Latvijā forums norisinājies 
Salacgrīvā, Jēkabpilī, Smiltenē (2014.gadā) un Valmierā 
(2008., 2016.g.). 11.Latvijas – Vācijas sadarbības forums 
notiks kādā no Vācijas pilsētām. 

Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Informācijas avots www.valmiera.lv

Smiltenes jaunieši 
piedal�s 10. Latvijas – V�cijas sadarb�bas forum�

Kult�ra

2015./2016.gada sezonas ieskandināšanas koncerts. Foto: A.Vērzemnieks

Smiltenes vidusskolas jaunieši kopā ar domes priekšsēdētāju un  draugiem no sadraudzības pilsētas Villihas
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Jauktais koris “Vidzem�te” atkl�j jubilejas sezonu
Aizvadītās nedēļas nogalē (3.-4.septembrī) ar 

kolektīvu saliedējošu divu dienu ekskursiju pa kaimiņ-
valsti Igauniju Smiltenes jauktais koris “Vidzemīte” 
atklāja jauno dziedāšanas sezonu. 

Sestdienas apmākušās debesis un rīta migla pārāk 
daudzsološas neizskatījās. Tomēr beigu beigās par laik-
apstākļiem atbildīgajās debesu instancēs viss tika sakār-
tots tā, ka, tuvojoties galvenajiem apskates objektiem, 
lietus mākoņi izklīda, paverot iespēju izbaudīt tikpat kā 
visu iecerēto tūrisma piedāvājumu. 

Igaunijas apciemošana sākās ar Vīlandes Livonijas
ordeņa pilsdrupu apskati. 1224. gadā celtā Vīlandes 
pils kādreiz bija lielākā Livonijā. Kādā no kaujām šeit 
kritis līvu vadonis Kaupo. Laika gaitā pie pils veidojās 
apmetne, kurai 1283. gadā piešķīra pilsētas tiesības. 
1560. gadā Livonijas kara laikā vareno pili nopostīja. 

Vīlandes pilsdrupas un to ieskaujošais parks jau 
vairāk nekā gadsimtu ir gan vietējo iedzīvotāju, gan 
tūristu iecienīta atpūtas vieta. Lai no pilsētas nokļūtu 
līdz Pilskalnam, no Kaevumē kalna pār 13 m dziļo grāvi 
uzstādīts piekaramais tilts. Pa ceļam aplūkojot majes-
tātisko Jāņa baznīcu un mūzikas instumentu parku, 
devāmies uz pilsdrupām, lai kopīgi baudītu gleznaino 
skatu uz Vīlandes ezeru. 

Dienvidigaunijas mežu ieskautās mazpilsētas ieliņām 
savdabīgu krāsainību piešķir milzīgas betona zemenes. 
Ideja par to izvietošanu Vīlandē aizgūta no Paula 
Kondases gleznas “Zemeņu ēdāji”, kas ierindota 100 
pasaules labāko gleznu sarakstā. Vīlandes iedzīvotājiem 
sevi patīk salīdzināt ar zemeņu ēdājiem no minētās glez-
nas. Sakot – aiz šķietami mietpilsoniskas ārējās fasādes 
reizēm slēpjas pārsteidzošs saturs... 

Enerģijas sētā 
Aplūkojuši Viljandi Tautas mūzikas festivāla dzim-

teni,  devāmies uz Enerģijas sētu. Igaunijas lielāko ārst-
niecības augu centru skaistās Navesti upes krastā. Tiesa, 
ārstniecības augu mācību takās bija palikuši vairs tikai 
šosezon pēdējie, tūristu priekam atstātie ziedi, taču 
mājas saimniekam tas netraucēja novadīt elpu aizraujošu 
ekskursiju ārstniecības augu pasaulē. Katram tika dota 
iespēja noskaidrot, kuras zālītes viņam varētu palīdzēt 
justies stiprākam un veselākam. Noslēgumā cienājamies 
ar brīnumgardu ābolkūku un balss saites stiprinošu tēju. 
Enerģiskākie nelaida garām iespēju uzkāpt arī skatu tornī 
un izbaudīja skaisto skatu uz ārstniecības augu laukiem 
un Navesti upi. Minētais tējas nams, kas vienlaikus kalpo 
arī par semināru centru, saņēmis godalgu “2010. gada 
labākā koka celtne”. 

Laika mašīnā
Paidi mēdz dēvēt arī par Igaunijas sirdi. Turp jādodas 

visiem, kuri pusotras stundas laikā vēlas interaktīvā 
veidā izzināt Igaunijas vēsturi. No baltā dolomīta celtajā 
pils nocietinājuma tornī Vallimē kalnā izvietotajā muzejā 
laika mašīnas loma uzticēta liftam, kas apmeklētājus 
aizved no viena laikmeta citā – sākot no vissenākajiem 
laikiem, ordeņa, karaļu un caru laikmetu un beidzot ar 
padomju okupācijas un neatkarības atjaunošanas gadiem. 
Īpaši vienojoša izvērtās atgriešanās dziesmotās Atmodas 
laikā – pie Baltijas ceļa fotogrāfijām. Muzeja darbinieki 
kā galvenās šajā telpā izvēlējušās tās, kur uz Latvijas 
– Igaunijas robežas rokās sadevušies abu kaimiņvalstu 
bērni, sirmgalvji sievas un vīri. No torņa augšstāva pa-
veras brīnišķīgs skats uz rudenīgajām Vidusigaunijas 
ainavām un kaimiņvalsts pilsētām raksturīgo koka 
arhitektūru. 

Nākamā pietura bija iecerēta vecās tehnikas parkā 
Jerva – Jāni ciematā, bet šajā brīdī korekcijas ekskursijas 
scenārijā ieviesa pamatīga lietusgāze. Rezultātā devāmies 
uz atpūtas centru “Nelijarve” gleznainajā Purgatsi ezera 
krastā, kur dziesmas mijās ar kavēšanos skaistākajās 
atmiņās, kas sakrājušās 35 kora pastāvēšanas gados.

“Policijas akadēmijas” īsais kurss
Nākamajā dienā pirmais apskates objekts – Rakveres

Policijas muzejs, kur koristiem tika dota iespēja pārlie-
cināties, kādas izjutas pārņem, piedzīvojot autosadursmi, 
braucot ar pavisam nelielu ātrumu. Autobraucēji varēja 
pārbaudīt savu reakcijas asumu. Tiem, kuri to vēlējās, 
tika paņemti pirkstu nospiedumi. Daži iejutās policistu 
lomā, kamēr pārējie bija satrakots pūlis... “Vidzemītes” 
dziedātāji tagad zina, kā sevi vislabāk pasargāt no zag-
ļiem. Gides daudzpusīgais stāstījums gan par likumpār-
kāpēju dzīves filoziju, gan – mūsdienās populārākajiem 
noziedzības un krāpšanas veidiem, izejot no muzeja lika 
justies kā pēc Policijas akadēmijas saīsinātā kursa. 

Ēvarģelības ar Rakveres tauru
Pārdomas par ne pārāk drošo pasauli, kurā dzīvojam, 

fotosesija pie pilsētas simbola – skulptūras – Rakveres 
taurs. Septiņus metrus garais, četrus – augstais un 
septiņas tonnas smagais bronzas skaistulis, kas atzīts par 
lielāko Baltijā, tapis 2002. gadā par godu Rakveres 700
gadu jubilejai. Saskaņā ar senu leģendu – sensenos 
laikos igauņiem izdevies notvert milzu tauru, kas pēc 
apmēriem līdzinājies tagadējai Igaunijas teritorijai. Tā 
galva atradusies Rakverē, aste – Tartu. No tā abas pilsētas 
dabūjušas sev nosaukumu. Tiem, kuri to vēl nezina – 
Rakvere nav nekāda cīsiņu galvaspilsēta! Minētos gaļas 
izstrādājumus ražo A/S “Rīgas miesnieks”.

Skulptūras parādīšanās vietējos iedzīvotājus, īpaši 
jauniešus, rosinājusi uz dažādām ēvarģēlībām. Rakveres
taurs kļuvis par pārticības un veiksmes simbolu. Ja 
jaunlaulātie kāzu dienā apciemo Rakveres tauru, tad 
jaunajai sievai noteikti kaut ar pirkstu galiņiem jāpie-
skaras tā vīrišķajai atribūtikai. Gandrīz katrā rakverieša 
mājā atrodas kāda fotogrāfija, kur iemūžināts šis vēsturis-
kais mirklis. Līdzīgas bildes tagad klejo arī “Vidzemītes” 
vēstures arhīvos.

Avinurme – Peipuss – Tartu
Daudzās Smiltenes kora dziedātāju saimniecībās 

turpmāk tiks izmantoti pinumi un koka izstrādājumi, 
kas iegādāti Avinurmes Koka klētī – Igaunijā lielākajā 
pinumu centrā.

Majestātiski skaists visā savā godībā mūs sagaidīja 
Peipuss – piektais lielākais ezers Eiropā. Atkalredzēšanās 
ar Igauniju noslēdzās studentu un jaunības pilsētā Tartu, 
kas joprojām nebeidz pārsteigt ar Ziemeļeiropā vecākās 
universitātes ēku, daudzajiem muzejiem, kafejnīciņām, 
romantiskajām skulptūrām, tiltiņiem un igauņu likteņupi  
Emajegi.

Ceļojums ar garšīgiem stāstiem
“Vidzemītes” dziedātāji šajā pasaulē var justies 

pilnīgi droši, jo viņiem visur līdzi brauc gan savi juristi, 
gan skolotāji, gan grāmatveži, menedžeri, ārsti, mērnieki. 
Un ne tikai... Korim ir arī neoficiāli, bet pilnīgi noteikti 
pamatoti par Eiropā labāko atzīts gids – Ilmārs Mednis. 
Tālākajos pārbraucienos viņš visus nodrošināja ar sātīgu 
C vitamīnu devu – klausoties Ilmāra stāstītajās anekdotēs, 
kolorītajos īpatņu portetējumos un komiskajos atgadī-
jumos iz dakteru un gida ikdienas, nopietns var palikt 
tikai cilvēks, kuram pilnībā noskausta humora izjūta. 
“Vidzemītē”, par laimi, tādu nav. Ilmāra igauņu valodas 
zināšanas un lielā ceļotāja pieredze daudzviet pavēra 
iespējas iepazīt kaimiņvalsti daudz dziļāk, ne tikai ap-
lūkojot ievērojamākos turisma objektus, bet arī uzzinot 
daudz jauna par igauņu sadzīves tradīcijām, reliģis-
kajiem priekšstatiem un savstarpējo attiecību kultūru. 
Klausoties viņa garšīgajos stāstos par dzīvi Arābu 
Emirātos, pārbraucot mājās jutāmies, kā bijuši arī Arābijas 
pussalā. “Vidzemītes” diriģentes Dzidra Jēkabsone un 
Baiba Žēbina saka vislielāko paldies Ilmāram Mednim 
un kora prezidentei Ingai Štrālei par ieguldīto darbu!  
Pēc tik labas atpūtas kora jubilejas sezona var sākties. 
Priecāsimies savā pulkā uzņemt jaunus dziedātājus. Īpaši 
gaidīti tenori un basi...

Baiba Vahere
Foto: Inga Zaļkalne

Aicina Smiltenes kult�ras centra kinote�tris
Smiltenes kultūras centra 3D kinoteātrī vasaras 

otrā puse iezīmējās ar kuplu skatītāju apmeklētību, jo 
filmu izplatītāji šajā laikā piedāvāja pasaulē patlaban 
vispopulārākās filmas – īpaši bērnu auditorijai. Smiltenes 
kinoteātrī ir pati zemākā kino ieejas maksa, kas ļauj uz 
izrādi ierasties visai ģimenei un dažkārt ļauj atnākt vēl-
reiz uz to pašu filmu. Arī turpmāk līdz pat gada beigām 
katru mēnesi būs kāda izcila filma, kurai tiek rīkota 
vispasaules pirmizrāde, un šajos kino svētkos tagad 
iesaistīts arī Smiltenes kinoteātris. Nupat – 14.septembrī 
skatījām sieviešu iemīļotās filmas par Bridžitu Džounsu 
pirmizrādi. Tā ir jau trešā filma par šo tēmu – “Bridžitas
Džounsas mazulis” – ar simpātisko aktrisi Renē Zelvēgeri 

galvenajā lomā. Filmu izrādīs līdz 20.septembrim. 
Varat paspēt. Vīrieši, dāviniet savām dāmām šo prieku – 
filma ir kā medusmaize sievietēm!

Drīz pēc tam – 25.septembrī būs vēl viena pirm-
izrāde. Animācijas komēdija latviski “Stārķi” 3D 
izpildījumā smīdinās bērnus un viņu vecākus. Filmas 
autori rāda senseno mītu jaunās skaņās par čaklajiem 
stārķiem, kas ģimenēm piegādā bērnus. Mūsdienās tas 
gan vairs nav parasts sainītis stārķa knābīti, bet liels 
bērnu ražošanas un iepakošanas kombināts, kur strādā 
tūkstoši stārķēnu, izpildot pasūtījumus visai pasaulei. 
Filmu “Stārķi” turpinās demonstrēt arī oktobra pir-
majā nedēļā.

Pagājušā gadsimta 60-tos gados pasaulē ļoti populāra 
bija īstena kovboju filma “Septiņi bezbailīgie”. Pēc 50 
gadiem “Lieliskais septiņnieks” ir atkal ierindā un ar 
šādu nosaukumu septembra beigās to izrādīs Smil-
tenē. Septiņi bezbailīgi vīri ieklausāsizmisīgā Meksikas 
ciema iedzīvotāju lūgumā aizsargāt viņus pret bandītu 
grupu, kas ik rudeni uzbrūk ciemam, nolaupa ražu un 
nogalina. Septiņi vīri pret simtu labi bruņotu uzbrucēju. 

Būs vairākas filmas ar pasaulslavenu aktieru pieda-
līšanos. Pirms dažiem gadiem sākās rakstnieka Dena 
Brauna bestselleru sērijas romānu ekranizācijas – “DaVinči 
kods”, “Eņģeļi un dēmoni”. 

Turpinājums 11.lpp
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Sports

27.augustā Smiltenes novada Launkalnes pagasta
sporta un atpūtas bāzē “Silmači” norisinājās ikga-
dējie Smiltenes novada sporta svētki ar mērķi rosināt 
Smiltenes novada iedzīvotājus un organizācijas 
iesaistīties sportiskās aktivitātēs, popularizēt sportu, 
kā veselību stiprinošu, relaksējošu un emocionālu 
nodarbi.  

Kopumā sporta svētkos divpadsmit sporta veidos 
piedalījās 12 komandas. Visvairāk uzvaru atsevišķos 
veidos izcīnīja “Mežroze IG” komanda, kura palika 
nepārspēta barjerotajā sprinta stafetē, augstlēkšanā un 
volejbolā, tāpat trīs uzvaras atsevišķos sporta veidos 
izcīnīja komanda “Krītiņu bebri” – basketbolā, tenisā 
un airēšanā. Blomes pagasta komanda tika pie uzvaras 
vasaras biatlonā, tūrisma taku visātrāk pieveica 
Palsmanes komanda, savukārt mēšanas disciplīnā 
“Tālmetējs” uzvaru svinēja Grundzāles pirmā komanda. 

Sporta svētku kopvērtējumā uzvaru jau otro gadu 
pēc kārtas svinēja Gaida Bogdanova vadītā Blomes 
pagasta komanda, otrajā vietā ierindojās komanda 
“Krītiņu bebri”, savukārt trešo vietu izcīnīja Grund-
zāles I komanda. 

Blomes komandas sportisti pastāstīja, ka pirms uzvaras 
2015.gada Smiltenes novada sporta spēlēs trīs vai četrus 
gadus palika otrie, pagājušajā gadā beidzot šo “lāstu” 
izdevās lauzt, kas bija komandas mērķis, tāpēc šogad 
komandai galvenais bija noturēties pirmajā trijniekā. 
“Šogad tāds konkrēts mērķis sasniegt pirmo vietu kop-
vērtējumā nebija – braucām piedalīties un izbaudīt sporta 
spēļu organizatoru sarūpētos uzdevumus. Protams, 
cīņasspars un komandas gars nekur nepazuda, kas 
visticamāk arī ļāva saglabāt pirmo vietu kopvērtējumā. 
Gaidot rezultātus, mēs vēl spriedām, kura vieta varētu 
būt, bet par pirmo vietu pat neiedomājāmies, līdz ar to 
mums bija diezgan liels pārsteigums un, protams, gaviles, 

prieks un gandarījums par padarīto. Galvenais ir sajust 
prieku tajā, ko dari un to izbaudīt kopā ar saliedētiem 
komandas biedriem un mūsu galveno talismanu un 
atbalstītāju Gaidi. BLOME, SADOD MELNU! Tiekamies 
nākamajā gadā!” par uzvaras sajūtām stāsta Blomes 
komanda.  

Sporta svētku organizators Gundars Markss ir 
gandarīts, ka arī šogad bija liela komandu atsaucība, 
pārstāvēti visi novada pagasti. “Priecēja, ka komandas 
pavadīja un atbalstīja pagastu pārvaldes vadītāji, īpaši 
jāatzīmē Gaida Bogdanova atbalsts Blomes pagasta 
komandai.” Gundars Markss stāsta, ka šogad sporta 
veidi tika izvēlēti tā, lai būtu dažādība, kā arī būtu 
ietverta kāda klasiskā sporta veida disciplīna, gan spēka 
disciplīna, kā arī netradicionālie sporta veidi, kur svarīga 
ir tieši komandas saliedētība.  

2016.gada Smiltenes novada sporta svētkos pie-
dalījās šādas komandas: “Avārijas Brigāde”, “Bilska”, 
“Blome”, “Grundzāle I”, “Grundzāle II”, “Krītiņu bebri”, 
“Launkalne”, “Mežrozes IG”, “Palsmane”, “Ragnarons”, 
“Smiltenes dome”, “Smiltenes pagasts” un  Variņi”.

Guntars Markss atzinīgi novērtēja un pateicas sporta 
un atpūtas bāzes “Silmači” saimniekiem par atsaucību. 
“Priecē, ka pēdējos gados sporta bāze “Silmači” attīstās 
un atgūst savulaik labākās sporta bāzes statusu. Paldies 
tiesnešu komandai par ieguldīto darbu! Paldies ik-
vienam dalībniekam un skatītājam par būšanu kopā 
Smiltenes novada sporta svētkos! Uz tikšanos nākam-
gad!” 

Sporta svētkus organizēja Smiltenes novada dome 
sadarbībā ar Smiltenes sporta centru. 

Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Smiltenes novada sporta sv�tkos 
otro gadu p�c k�rtas uzvar 
Blomes pagasta komanda

Smiltenes BJSS rīkotajā basketbola turnīrā 
“Smiltenes rudens – 2016” U-15 grupā (2002.g.dz.), 
kas notika 2.-3.septembrī, piedalījās 8 komandas. 
Turnīrs notika jau otro gadu pēc kārtas un domājam, 
ka tas varētu kļūt par tradīciju, kā LJBL čempionāta 
pārbaudes spēles pirms jaunās sezonas.

Turnīrā bija daudz aizraujošu spēļu, kur uzvarētājs 
tika noteikts tikai spēļu galotnēs. Komandas turnīrā 
sarindojās šādā secībā: 1 vieta Krāslava, 2.vieta Valmiera, 
3.vieta Gulbene, 4.vieta Iecava/Vecumnieki, 5.vieta Hito 
(Igaunija), 6.vieta Smiltene, 7.vieta Sigulda, 8.vieta 
Rugāji.

Katra komanda tika apbalvota ar piemiņas kausiem, 
treneriem turnīra piemiņas balvas. Uzvarētājas koman-
das dalībnieki saņēma turnīra medaļas, un katrā komandā 
tika apbalvots vērtīgākais spēlētājs.

Smiltenes komandā spēlēja – Ilvars Joksts, Anguss 
Ints Namnieks, Roberts Kaļickis, Toms Kalniņš, Jānis 
Mūrmanis, Roberts Lazdāns, Ralfs Vorobjovs, Armīns 
Budrēvičs un par komandas vērtīgāko spēlētāju tika 
atzīts Ilvars Joksts.

Smiltenes komanda spēlēja vidēji. Spēlētājiem trūkst 
pārliecības par savām spējām, dažiem arī uzņēmības, bet, 
katrā gadījumā, turnīrs bija vērtīgs.

Nedēļu iepriekš bijām turnīrā Johvi (Igaunijā), kur 
8 komandu konkurencē ieguvām 7.vietu: 2 uzvaras, 
3 zaudējumi, bet zaudējumi bija minimāli – 3.vietai 6 
punkti, 5.vietai – 2 punkti. Tā kā ir uz ko tiekties!

Basketbola treneris Aivars Stankēvičs

Turn�rs 
“Smiltenes

rudens – 2016”

Otrais Latvijas čempionāts vieglatlētikā veterā-
niem notika 13.augustā Liepājā. Pēc tālā ceļa, izbaudot
Liepājas vējus un ik pa laikam lietu, mūsu novada 
četri sporta veterāni izgāja uz starta.

Savu čempiona titulu augstlēkšanā spēja nosargāt 
Viktors Vējiņš V55 grupā, kļūstot par uzvarētāju arī 
šogad. Par divkārtēju Latvijas veterānu čempioni S30
grupā kļuva Liene Brūvele – 100m skrējienā un augst-
lēkšanā. Ceturto čempiona titulu izcīnīja Kaspars Abuls
5000m skrējienā V35 grupā. Kasparam arī 3.vieta 
trīssoļlēkšanā. Sudraba medaļa augstlēkšanā Kitijai 
Klempnerei S60 grupā.

BJSS metodiķe K.Klempnere

Smiltenes novada veter�ni nosarg� 
savus �empiona titulus

Turpinājums no 9. lpp

No 16.oktobra sekos jauna romāna ekranizācija – 
“Inferno” un galvenajā lomā ir Toms Henks. Filma-
romāns stāsta par traku miljonāru, kas gatavs inficēt 
cilvēci ar nāvējošu vīrusu.

Pēc šīs skarbās filmas sekos komēdija ar slaveno 
Merilu Strīpu galvenajā lomā – “Florense Fostere 
Dženkinsa”. Faktiski tas ir autobiogrāfisks stāsts par 
ekscentrisku sievieti, kas tiek dēvēta par visvājāko 
dziedātāju pasaulē. Viņa pati gan to neatzīst un ar šo 
stūrgalvību iekaro sev atbalstītājus un fanus.

Oktobra beigās tiksimies ar aktieri Tomu Krūzu 
spraigā piedzīvojumu filmā “Džeks Rīčers: Nekad 
neatgriezies”. Arī tas ir līdzīga nosaukuma romāna 
ekranizējums. Dīvaina sagadīšanās vai izplānota sazvē-
restība: iegriežoties savā iepriekšējā darbavietā, policists 
Rīčers uzzina, ka viņa agrākā priekšniece ir arestēta, bet 
viņš pats tiek apsūdzēts itkā pirms 16 gadiem izdarītā 
slepkavībā.

Oktobris noslēgsies ar vēl vienu jaunu animācijas 
komēdiju bērniem “Troļļi”, ko radījuši populārā “Šreka” 
autori. Filma ir 3D formātā, jautra, labsirdīga, muzikāla – 
patiks visiem! Vispasaules pirmizrādi filma Smiltenē 
piedzīvos jau 23.oktobrī.

Novembris atnāks ar jaunās, ilgi gatavotās latviešu 
tautas filmas “Melānijas hronika” pirmizrādēm. 
Režisora Viestura Kairiša filma balstās uz rakstnieces 
Melānijas Vanagas dzīvesstāstu “Veļupes krastā” un ir 
vēstījums par latviešu tautas izdzīvošanas brīnumu, gara 
plašumu, neraugoties uz milzīgajām ciešanām 20 gad-
simta lielākajā Latvijas nācijas traģēdijā. 

Gunārs Liedags
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Septiņi Azimuts OK-Smiltenes BJSS sportisti 
izcīna uzvaras Malienas kausā

20. un 21. augustā Alūksnes novada Veclaicenes 
pagastā notika 11. Latvijas kausa posms orientēšanās 
sportā “Malienas kauss”. Jau tradicionāli Azimuts OK-
Smiltenes BJSS sportisti Malienas kausā uzrāda labus 
rezultātus. Patīkami pārsteidza S-8 grupas meitenes, iz-
cīnot pirmās četras vietas. Vietu secība šajā grupā Kitija 
Abula, Elīna Bačka, Marta Morīte, Ginta Ābeltiņa. 

V-8 grupā pie zelta medaļas tika Emīls Tarass. S-12 
grupā uzvaras laurus plūc Anda Jaunmuktāne, S-20 grupā 
uz goda pjedestāla otrā pakāpiena kāpa Laura Savicka. 
Panākumi Smiltenes BJSS audzēkņiem arī desmitgadīgo 
grupās – sudraba medaļu izcīnīja Anete Stabiņa, bronzas 
medaļu Matīss Kalniņš. V-12 grupā sudrabs Renāram 
Kļaviņam, V-18 grupā otrā vieta Ilgvaram Caunem. 
Veterānu grupās pirmās vietas ieguva Otārs Putrālis (M-
40 grupā), Vita Cīrule (W-45) un Aldis Lapiņš (M-65), 
trešais šajā grupā Jānis Biezais. Elites grupā startēja 14 
dalībnieki, tajā skaitā arī divi Azimuts OK-Smiltenes 
BJSS sportisti Artjoms Rekuņenko un Matīss Slikšjānis. 
Artjoms sīvā cīņā izcīnīja lielo ceļojošo Malienas kausu. 

Rīgas Klubu stafetes
Gada emocionālāko sacensību – Latvijas orien-

tēšanās klubu parāde šogad norisinājās 28.augustā 
Baldonē Riekstukalnā. Azimuts OK-Smiltenes BJSS 
šogad pārstāvēja divas komandas un jāatzīmē, ka 
Azimuts OK-Smiltenes BJSS pirmā komanda (Artjoms 
Rekuņenko, Ilgvars Caune, Jānis Nulle, Mārtiņš Godiņš, 
Matīss Slikšjānis, Ieva Godiņa, Agnija Caune, Renārs 
Kļaviņš, Aldis Lapiņš, Jānis Biezais, Artūrs Pauliņš,) 
šajās sacensībās uzrādīja labāko rezultātu pēdējos 
10 gados, izcīnot 3. vietu 58 komandu konkurencē. 
Savukārt otrā komanda (Aigars Savickis, Aivis Zetmanis, 
Rolands Rudītis, Liene Brūvele, Laura Savicka, Anda 
Jaunmuktāne, Elīna Skopāne, Zanda Stabiņa un Otārs 
Putrālis) ierindojās 11.vietā, jāpiezīmē, ka šis ir viens no 
kluba pēdējo gadu augstākajiem sasniegumiem, kā vienu 
no panākuma stūrakmeņiem jāmin Smiltenes BJSS un 
OK Azimuts veiksmīgā sadarbība.

Latvijas čempionāts Ventspilī
3. un 4. septembrī Ventspils apkārtnē notika orien-

tieristu rudens sezonas centrālais notikums – Latvijas
orientēšanās čempionāts vidējā distancē un stafetē. 
Azimuts OK pārstāvis Artūrs Pauliņš centās nosargāt 
savu pagājušajā gadā izcīnīto vidējās distances čempiona 
titulu. Šoreiz tas viņam neizdevās, Artūrs finišēja ar 
ceturto rezultātu, kas tika izcīnīts 38 dalībnieku konku-
rencē. 

Neskatoties uz komandas līdera neveiksmi, Smiltenes
BJSS jaunā maiņa prata sarežģītajā apvidū izcīnīt 
medaļas. S-12 (35 dalībnieces) grupā Latvijas čempiones 

titulu izcīnīja Anda Jaunmuktāne. Šajā grupā sestajā 
vietā Agnese Jaunmuktāne. Bronzas medaļa (zaudējot 
uzvarētājai vienu minūti) S-16 grupas līderei Agnijai 
Caunei. V-18 grupā sudraba godalgu izcīnīja Ilgvars 
Caune. Patīkamu pārsteigumu, izcīnot trešo vietu, sagā-
dāja S-18 grupas sportiste Jana Marta Ivanovska, S-20 
grupā lielisks sniegums Laurai Savickai – viņai ceturtā 
vieta. No Azimuta veterāniem vienīgo medaļu izcīnīja 
Ieva Godiņa – viņai 3.vieta S-40 grupā. Šajā vecuma 
grupā kungiem Mārtiņam Godiņam ceturtā vieta.

4.septembrī komandas sacentās stafetes distancē –
 zelta medaļas izcīnīja Smiltenes BJSS meitenes S-12 
grupā. Komandā startēja Agnese Jaunmuktāne, Madara 
Celma un Anda Jaunmuktāne. Stafetēs otro reizi vēsturē 
vīriešu Elites grupā 25 komandu konkurencē sudraba 
medaļas izcīnīja Azimuts OK-Smiltenes BJSS komanda. 
Tajā startēja Artjoms Rekuņenko, Ilgvars Caune un 
Artūrs Pauliņš. Pie zelta medaļas stafetēs tika arī Al-
dis Lapiņš, startējot superveterānu V-195 grupā kopā ar 
diviem sportistiem no OK Seniors.  

Sīkāk par sacensībām lasiet www.smiltene.lv Sporta 
sadaļā. 

Apkopoja, Marita Mūze, 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Informāciju sniedza Māris Stabiņš 

Orientieristu starti august�

Džudo klubs “Dinamo” trenera Edgara Matuka 
vadībā aicina uz džudo treniņiem bērnus un jau-
niešus, sākot no četru gadu vecuma. Treniņi norisi-
nāsies Smiltenes tehnikuma cīņas zālē. 

Džudo, kas iekļauts Olimpisko spēļu programmā, ir 
aizraujošs un vispusīgs sporta veids. Tas ne tikai uzlabo 
jaunā sportista fizisko gatavību, bet arī attīsta personību, 
cieņu un citas vērtīgas īpašības. Atšķirībā no citiem 
cīņu sporta veidiem, džudo ir vairāk paņēmienu, tostarp 
metieni un pretinieka noturēšana. 

Smiltenē savu darbību ir uzsācis džudo klubs 
“Dinamo”. Uz nodarbībām aicina treneris Edgars Matuks, 
kurš līdz šim strādājis par šī sporta veida treneri bērniem 
un jauniešiem Rīgā. Pēc pārcelšanās, uz dzīvi dzimtajā 
Vijciemā, Edgars vēlas Smiltenes un tās apkārtnes no-
vadu bērnus, kā arī jauniešus iepazīstināt ar aizraujošo 
džudo sportu. 

Treniņi rudens un ziemas periodā norisināsies Smil-
tenes tehnikuma cīņu zālē, kas atrodas Kalnamuižā. 
Trenēties aicināti bērni un jaunieši no četru gadu vecuma, 
neatkarīgi no iepriekšējās fiziskās sagatavotības. Kā no-
rāda treneris, tad nodarbību mērķis būs dot jaunajiem 
censoņiem drosmi, veiklību, spēku un jaunus draugus. 

Informāciju par treniņiem var iegūt, zvanot pa 
tālruni: 28684020. Tāpat var rakstīt arī elektroniskā 
pasta vēstuli uz adresi: Edgars.matuks@gmail.com. 
Informācija par džudo klubu “Dinamo” atrodama ŠEIT: 
http://www.dzudo.lv/site/macibu-materiali/

B�rni un jaunieši 
aicin�ti uz džudo 

treni�iem 
Smilten�

Smiltenes klientu apkalpošanas centrā privātpersonas 
un uzņēmēji var saņemt ne tikai pašvaldības pakalpo-
jumus, bet arī astoņu valsts iestāžu noteiktus pakalpo-
jumus: 

Lauku atbalsta dienests – informēšana par platību 
maksājumu iesniegšanas kārtību un atbalsts elektroniskās 
pieteikšanas sistēmas pakalpojumu izmantošanā.

Nodarbinātības valsts aģentūra – informēšana par 
NVA pakalpojumiem.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde – informē-
šana un atbalsts e-pakalpojumu sniegšanā.

Uzņēmumu reģistrs – informēšana un atbalsts 
e-pakalpojumu pieteikšanā.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra – 
iesniegumu pieņemšana un atbalsts e-pakalpojumu pie-
teikšanā: Apbedīšanas pabalsts; Bezdarbnieka pabalsts; 
Bērna invalīda kopšanas pabalsts; Bērna kopšanas 
pabalsts; Bērna piedzimšanas pabalsts; Brīvprātīgi ap-
drošinātās personas reģistrācija; Ģimenes valsts pabalsts;
Invaliditātes pensija; Maternitātes pabalsts; Pabalsts 
invalīdam, kuram nepieciešama kopšana; Pabalsts 
transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram 

ir apgrūtināta pārvietošanās; Paternitātes pabalsts; 
Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas; 
Slimības pabalsts; Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 
2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna 
maiņa; Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) 
dalībnieka reģistrāciju un ieguldījumu plāna izvēle; 
Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts; Vecāku pabalsts; 
Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam (pen-
sionāram); Vecuma pensijas pārrēķins sakarā ar uzkrāto 
pensijas kapitālu periodā pēc pensijas piešķiršanas/pār-
rēķināšanas; Personas datu vai izmaksas adreses maiņa; 
Klienta nāves gadījumā nesaņemtās pensijas/pabalsta/
atlīdzības izmaksa.

Valsts zemes dienests – informēšana par pakalpo-
jumiem un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšanā (Sīkāk 
par pakalpojumiem rakstīsim oktobra izdevumā)

Valsts darba inspekcija – iedzīvotāju informēšana 
un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšanā.

Valsts ieņēmumu dienests – iesniegumu pieņem-
šana, iedzīvotāju informēšana un atbalsts par pakal-
pojumiem.

VPVKAC speciālistes palīdzēs aizpildīt iesniegumus 
valsts un pašvaldību pakalpojumu vienotajā portālā 
www.latvija.lv gan pie publiskā datora, kas atrodas tepat 
Klientu apkalpošanas centrā, gan pa tālruni (66954850), 
ja zvanītājam ir piekļuve datoram un internetam.

Ja plānots pieteikt pakalpojumus klātienē dodoties 
uz klientu apkalpošanas centru līdzi jāņem personu ap-
liecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (eID). 
Ja tiks izmantoti elektroniskie pakalpojumi, līdzi jāņem 
personas apliecība (eID), kurā ir aktivizēts e-paraksts, 
taču atsevišķu e-pakalpojumu saņemšanai pietiks ar 
internetbankas (SEB, Norvik, Nordea, Swedbank, DNB, 
Citadele banka, MeridianTradeBank) pieejas kodiem.

Informāciju sagatavoja: 
VPVKAC vadītāja 

Jūlija Egle

Valsts un pašvald�bu 
vienoto klientu apkalpošanas centrs 

Pašvald�b�
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Sports

27.augustā Smiltenes novada Launkalnes pagasta
sporta un atpūtas bāzē “Silmači” norisinājās ikga-
dējie Smiltenes novada sporta svētki ar mērķi rosināt 
Smiltenes novada iedzīvotājus un organizācijas 
iesaistīties sportiskās aktivitātēs, popularizēt sportu, 
kā veselību stiprinošu, relaksējošu un emocionālu 
nodarbi.  

Kopumā sporta svētkos divpadsmit sporta veidos 
piedalījās 12 komandas. Visvairāk uzvaru atsevišķos 
veidos izcīnīja “Mežroze IG” komanda, kura palika 
nepārspēta barjerotajā sprinta stafetē, augstlēkšanā un 
volejbolā, tāpat trīs uzvaras atsevišķos sporta veidos 
izcīnīja komanda “Krītiņu bebri” – basketbolā, tenisā 
un airēšanā. Blomes pagasta komanda tika pie uzvaras 
vasaras biatlonā, tūrisma taku visātrāk pieveica 
Palsmanes komanda, savukārt mēšanas disciplīnā 
“Tālmetējs” uzvaru svinēja Grundzāles pirmā komanda. 

Sporta svētku kopvērtējumā uzvaru jau otro gadu 
pēc kārtas svinēja Gaida Bogdanova vadītā Blomes 
pagasta komanda, otrajā vietā ierindojās komanda 
“Krītiņu bebri”, savukārt trešo vietu izcīnīja Grund-
zāles I komanda. 

Blomes komandas sportisti pastāstīja, ka pirms uzvaras 
2015.gada Smiltenes novada sporta spēlēs trīs vai četrus 
gadus palika otrie, pagājušajā gadā beidzot šo “lāstu” 
izdevās lauzt, kas bija komandas mērķis, tāpēc šogad 
komandai galvenais bija noturēties pirmajā trijniekā. 
“Šogad tāds konkrēts mērķis sasniegt pirmo vietu kop-
vērtējumā nebija – braucām piedalīties un izbaudīt sporta 
spēļu organizatoru sarūpētos uzdevumus. Protams, 
cīņasspars un komandas gars nekur nepazuda, kas 
visticamāk arī ļāva saglabāt pirmo vietu kopvērtējumā. 
Gaidot rezultātus, mēs vēl spriedām, kura vieta varētu 
būt, bet par pirmo vietu pat neiedomājāmies, līdz ar to 
mums bija diezgan liels pārsteigums un, protams, gaviles, 

prieks un gandarījums par padarīto. Galvenais ir sajust 
prieku tajā, ko dari un to izbaudīt kopā ar saliedētiem 
komandas biedriem un mūsu galveno talismanu un 
atbalstītāju Gaidi. BLOME, SADOD MELNU! Tiekamies 
nākamajā gadā!” par uzvaras sajūtām stāsta Blomes 
komanda.  

Sporta svētku organizators Gundars Markss ir 
gandarīts, ka arī šogad bija liela komandu atsaucība, 
pārstāvēti visi novada pagasti. “Priecēja, ka komandas 
pavadīja un atbalstīja pagastu pārvaldes vadītāji, īpaši 
jāatzīmē Gaida Bogdanova atbalsts Blomes pagasta 
komandai.” Gundars Markss stāsta, ka šogad sporta 
veidi tika izvēlēti tā, lai būtu dažādība, kā arī būtu 
ietverta kāda klasiskā sporta veida disciplīna, gan spēka 
disciplīna, kā arī netradicionālie sporta veidi, kur svarīga 
ir tieši komandas saliedētība.  

2016.gada Smiltenes novada sporta svētkos pie-
dalījās šādas komandas: “Avārijas Brigāde”, “Bilska”, 
“Blome”, “Grundzāle I”, “Grundzāle II”, “Krītiņu bebri”, 
“Launkalne”, “Mežrozes IG”, “Palsmane”, “Ragnarons”, 
“Smiltenes dome”, “Smiltenes pagasts” un  Variņi”.

Guntars Markss atzinīgi novērtēja un pateicas sporta 
un atpūtas bāzes “Silmači” saimniekiem par atsaucību. 
“Priecē, ka pēdējos gados sporta bāze “Silmači” attīstās 
un atgūst savulaik labākās sporta bāzes statusu. Paldies 
tiesnešu komandai par ieguldīto darbu! Paldies ik-
vienam dalībniekam un skatītājam par būšanu kopā 
Smiltenes novada sporta svētkos! Uz tikšanos nākam-
gad!” 

Sporta svētkus organizēja Smiltenes novada dome 
sadarbībā ar Smiltenes sporta centru. 

Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Smiltenes novada sporta sv�tkos 
otro gadu p�c k�rtas uzvar 
Blomes pagasta komanda

Smiltenes BJSS rīkotajā basketbola turnīrā 
“Smiltenes rudens – 2016” U-15 grupā (2002.g.dz.), 
kas notika 2.-3.septembrī, piedalījās 8 komandas. 
Turnīrs notika jau otro gadu pēc kārtas un domājam, 
ka tas varētu kļūt par tradīciju, kā LJBL čempionāta 
pārbaudes spēles pirms jaunās sezonas.

Turnīrā bija daudz aizraujošu spēļu, kur uzvarētājs 
tika noteikts tikai spēļu galotnēs. Komandas turnīrā 
sarindojās šādā secībā: 1 vieta Krāslava, 2.vieta Valmiera, 
3.vieta Gulbene, 4.vieta Iecava/Vecumnieki, 5.vieta Hito 
(Igaunija), 6.vieta Smiltene, 7.vieta Sigulda, 8.vieta 
Rugāji.

Katra komanda tika apbalvota ar piemiņas kausiem, 
treneriem turnīra piemiņas balvas. Uzvarētājas koman-
das dalībnieki saņēma turnīra medaļas, un katrā komandā 
tika apbalvots vērtīgākais spēlētājs.

Smiltenes komandā spēlēja – Ilvars Joksts, Anguss 
Ints Namnieks, Roberts Kaļickis, Toms Kalniņš, Jānis 
Mūrmanis, Roberts Lazdāns, Ralfs Vorobjovs, Armīns 
Budrēvičs un par komandas vērtīgāko spēlētāju tika 
atzīts Ilvars Joksts.

Smiltenes komanda spēlēja vidēji. Spēlētājiem trūkst 
pārliecības par savām spējām, dažiem arī uzņēmības, bet, 
katrā gadījumā, turnīrs bija vērtīgs.

Nedēļu iepriekš bijām turnīrā Johvi (Igaunijā), kur 
8 komandu konkurencē ieguvām 7.vietu: 2 uzvaras, 
3 zaudējumi, bet zaudējumi bija minimāli – 3.vietai 6 
punkti, 5.vietai – 2 punkti. Tā kā ir uz ko tiekties!

Basketbola treneris Aivars Stankēvičs

Turn�rs 
“Smiltenes

rudens – 2016”

Otrais Latvijas čempionāts vieglatlētikā veterā-
niem notika 13.augustā Liepājā. Pēc tālā ceļa, izbaudot
Liepājas vējus un ik pa laikam lietu, mūsu novada 
četri sporta veterāni izgāja uz starta.

Savu čempiona titulu augstlēkšanā spēja nosargāt 
Viktors Vējiņš V55 grupā, kļūstot par uzvarētāju arī 
šogad. Par divkārtēju Latvijas veterānu čempioni S30
grupā kļuva Liene Brūvele – 100m skrējienā un augst-
lēkšanā. Ceturto čempiona titulu izcīnīja Kaspars Abuls
5000m skrējienā V35 grupā. Kasparam arī 3.vieta 
trīssoļlēkšanā. Sudraba medaļa augstlēkšanā Kitijai 
Klempnerei S60 grupā.

BJSS metodiķe K.Klempnere

Smiltenes novada veter�ni nosarg� 
savus �empiona titulus

Turpinājums no 9. lpp

No 16.oktobra sekos jauna romāna ekranizācija – 
“Inferno” un galvenajā lomā ir Toms Henks. Filma-
romāns stāsta par traku miljonāru, kas gatavs inficēt 
cilvēci ar nāvējošu vīrusu.

Pēc šīs skarbās filmas sekos komēdija ar slaveno 
Merilu Strīpu galvenajā lomā – “Florense Fostere 
Dženkinsa”. Faktiski tas ir autobiogrāfisks stāsts par 
ekscentrisku sievieti, kas tiek dēvēta par visvājāko 
dziedātāju pasaulē. Viņa pati gan to neatzīst un ar šo 
stūrgalvību iekaro sev atbalstītājus un fanus.

Oktobra beigās tiksimies ar aktieri Tomu Krūzu 
spraigā piedzīvojumu filmā “Džeks Rīčers: Nekad 
neatgriezies”. Arī tas ir līdzīga nosaukuma romāna 
ekranizējums. Dīvaina sagadīšanās vai izplānota sazvē-
restība: iegriežoties savā iepriekšējā darbavietā, policists 
Rīčers uzzina, ka viņa agrākā priekšniece ir arestēta, bet 
viņš pats tiek apsūdzēts itkā pirms 16 gadiem izdarītā 
slepkavībā.

Oktobris noslēgsies ar vēl vienu jaunu animācijas 
komēdiju bērniem “Troļļi”, ko radījuši populārā “Šreka” 
autori. Filma ir 3D formātā, jautra, labsirdīga, muzikāla – 
patiks visiem! Vispasaules pirmizrādi filma Smiltenē 
piedzīvos jau 23.oktobrī.

Novembris atnāks ar jaunās, ilgi gatavotās latviešu 
tautas filmas “Melānijas hronika” pirmizrādēm. 
Režisora Viestura Kairiša filma balstās uz rakstnieces 
Melānijas Vanagas dzīvesstāstu “Veļupes krastā” un ir 
vēstījums par latviešu tautas izdzīvošanas brīnumu, gara 
plašumu, neraugoties uz milzīgajām ciešanām 20 gad-
simta lielākajā Latvijas nācijas traģēdijā. 

Gunārs Liedags
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Septiņi Azimuts OK-Smiltenes BJSS sportisti 
izcīna uzvaras Malienas kausā

20. un 21. augustā Alūksnes novada Veclaicenes 
pagastā notika 11. Latvijas kausa posms orientēšanās 
sportā “Malienas kauss”. Jau tradicionāli Azimuts OK-
Smiltenes BJSS sportisti Malienas kausā uzrāda labus 
rezultātus. Patīkami pārsteidza S-8 grupas meitenes, iz-
cīnot pirmās četras vietas. Vietu secība šajā grupā Kitija 
Abula, Elīna Bačka, Marta Morīte, Ginta Ābeltiņa. 

V-8 grupā pie zelta medaļas tika Emīls Tarass. S-12 
grupā uzvaras laurus plūc Anda Jaunmuktāne, S-20 grupā 
uz goda pjedestāla otrā pakāpiena kāpa Laura Savicka. 
Panākumi Smiltenes BJSS audzēkņiem arī desmitgadīgo 
grupās – sudraba medaļu izcīnīja Anete Stabiņa, bronzas 
medaļu Matīss Kalniņš. V-12 grupā sudrabs Renāram 
Kļaviņam, V-18 grupā otrā vieta Ilgvaram Caunem. 
Veterānu grupās pirmās vietas ieguva Otārs Putrālis (M-
40 grupā), Vita Cīrule (W-45) un Aldis Lapiņš (M-65), 
trešais šajā grupā Jānis Biezais. Elites grupā startēja 14 
dalībnieki, tajā skaitā arī divi Azimuts OK-Smiltenes 
BJSS sportisti Artjoms Rekuņenko un Matīss Slikšjānis. 
Artjoms sīvā cīņā izcīnīja lielo ceļojošo Malienas kausu. 

Rīgas Klubu stafetes
Gada emocionālāko sacensību – Latvijas orien-

tēšanās klubu parāde šogad norisinājās 28.augustā 
Baldonē Riekstukalnā. Azimuts OK-Smiltenes BJSS 
šogad pārstāvēja divas komandas un jāatzīmē, ka 
Azimuts OK-Smiltenes BJSS pirmā komanda (Artjoms 
Rekuņenko, Ilgvars Caune, Jānis Nulle, Mārtiņš Godiņš, 
Matīss Slikšjānis, Ieva Godiņa, Agnija Caune, Renārs 
Kļaviņš, Aldis Lapiņš, Jānis Biezais, Artūrs Pauliņš,) 
šajās sacensībās uzrādīja labāko rezultātu pēdējos 
10 gados, izcīnot 3. vietu 58 komandu konkurencē. 
Savukārt otrā komanda (Aigars Savickis, Aivis Zetmanis, 
Rolands Rudītis, Liene Brūvele, Laura Savicka, Anda 
Jaunmuktāne, Elīna Skopāne, Zanda Stabiņa un Otārs 
Putrālis) ierindojās 11.vietā, jāpiezīmē, ka šis ir viens no 
kluba pēdējo gadu augstākajiem sasniegumiem, kā vienu 
no panākuma stūrakmeņiem jāmin Smiltenes BJSS un 
OK Azimuts veiksmīgā sadarbība.

Latvijas čempionāts Ventspilī
3. un 4. septembrī Ventspils apkārtnē notika orien-

tieristu rudens sezonas centrālais notikums – Latvijas
orientēšanās čempionāts vidējā distancē un stafetē. 
Azimuts OK pārstāvis Artūrs Pauliņš centās nosargāt 
savu pagājušajā gadā izcīnīto vidējās distances čempiona 
titulu. Šoreiz tas viņam neizdevās, Artūrs finišēja ar 
ceturto rezultātu, kas tika izcīnīts 38 dalībnieku konku-
rencē. 

Neskatoties uz komandas līdera neveiksmi, Smiltenes
BJSS jaunā maiņa prata sarežģītajā apvidū izcīnīt 
medaļas. S-12 (35 dalībnieces) grupā Latvijas čempiones 

titulu izcīnīja Anda Jaunmuktāne. Šajā grupā sestajā 
vietā Agnese Jaunmuktāne. Bronzas medaļa (zaudējot 
uzvarētājai vienu minūti) S-16 grupas līderei Agnijai 
Caunei. V-18 grupā sudraba godalgu izcīnīja Ilgvars 
Caune. Patīkamu pārsteigumu, izcīnot trešo vietu, sagā-
dāja S-18 grupas sportiste Jana Marta Ivanovska, S-20 
grupā lielisks sniegums Laurai Savickai – viņai ceturtā 
vieta. No Azimuta veterāniem vienīgo medaļu izcīnīja 
Ieva Godiņa – viņai 3.vieta S-40 grupā. Šajā vecuma 
grupā kungiem Mārtiņam Godiņam ceturtā vieta.

4.septembrī komandas sacentās stafetes distancē –
 zelta medaļas izcīnīja Smiltenes BJSS meitenes S-12 
grupā. Komandā startēja Agnese Jaunmuktāne, Madara 
Celma un Anda Jaunmuktāne. Stafetēs otro reizi vēsturē 
vīriešu Elites grupā 25 komandu konkurencē sudraba 
medaļas izcīnīja Azimuts OK-Smiltenes BJSS komanda. 
Tajā startēja Artjoms Rekuņenko, Ilgvars Caune un 
Artūrs Pauliņš. Pie zelta medaļas stafetēs tika arī Al-
dis Lapiņš, startējot superveterānu V-195 grupā kopā ar 
diviem sportistiem no OK Seniors.  

Sīkāk par sacensībām lasiet www.smiltene.lv Sporta 
sadaļā. 

Apkopoja, Marita Mūze, 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Informāciju sniedza Māris Stabiņš 

Orientieristu starti august�

Džudo klubs “Dinamo” trenera Edgara Matuka 
vadībā aicina uz džudo treniņiem bērnus un jau-
niešus, sākot no četru gadu vecuma. Treniņi norisi-
nāsies Smiltenes tehnikuma cīņas zālē. 

Džudo, kas iekļauts Olimpisko spēļu programmā, ir 
aizraujošs un vispusīgs sporta veids. Tas ne tikai uzlabo 
jaunā sportista fizisko gatavību, bet arī attīsta personību, 
cieņu un citas vērtīgas īpašības. Atšķirībā no citiem 
cīņu sporta veidiem, džudo ir vairāk paņēmienu, tostarp 
metieni un pretinieka noturēšana. 

Smiltenē savu darbību ir uzsācis džudo klubs 
“Dinamo”. Uz nodarbībām aicina treneris Edgars Matuks, 
kurš līdz šim strādājis par šī sporta veida treneri bērniem 
un jauniešiem Rīgā. Pēc pārcelšanās, uz dzīvi dzimtajā 
Vijciemā, Edgars vēlas Smiltenes un tās apkārtnes no-
vadu bērnus, kā arī jauniešus iepazīstināt ar aizraujošo 
džudo sportu. 

Treniņi rudens un ziemas periodā norisināsies Smil-
tenes tehnikuma cīņu zālē, kas atrodas Kalnamuižā. 
Trenēties aicināti bērni un jaunieši no četru gadu vecuma, 
neatkarīgi no iepriekšējās fiziskās sagatavotības. Kā no-
rāda treneris, tad nodarbību mērķis būs dot jaunajiem 
censoņiem drosmi, veiklību, spēku un jaunus draugus. 

Informāciju par treniņiem var iegūt, zvanot pa 
tālruni: 28684020. Tāpat var rakstīt arī elektroniskā 
pasta vēstuli uz adresi: Edgars.matuks@gmail.com. 
Informācija par džudo klubu “Dinamo” atrodama ŠEIT: 
http://www.dzudo.lv/site/macibu-materiali/

B�rni un jaunieši 
aicin�ti uz džudo 

treni�iem 
Smilten�

Smiltenes klientu apkalpošanas centrā privātpersonas 
un uzņēmēji var saņemt ne tikai pašvaldības pakalpo-
jumus, bet arī astoņu valsts iestāžu noteiktus pakalpo-
jumus: 

Lauku atbalsta dienests – informēšana par platību 
maksājumu iesniegšanas kārtību un atbalsts elektroniskās 
pieteikšanas sistēmas pakalpojumu izmantošanā.

Nodarbinātības valsts aģentūra – informēšana par 
NVA pakalpojumiem.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde – informē-
šana un atbalsts e-pakalpojumu sniegšanā.

Uzņēmumu reģistrs – informēšana un atbalsts 
e-pakalpojumu pieteikšanā.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra – 
iesniegumu pieņemšana un atbalsts e-pakalpojumu pie-
teikšanā: Apbedīšanas pabalsts; Bezdarbnieka pabalsts; 
Bērna invalīda kopšanas pabalsts; Bērna kopšanas 
pabalsts; Bērna piedzimšanas pabalsts; Brīvprātīgi ap-
drošinātās personas reģistrācija; Ģimenes valsts pabalsts;
Invaliditātes pensija; Maternitātes pabalsts; Pabalsts 
invalīdam, kuram nepieciešama kopšana; Pabalsts 
transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram 

ir apgrūtināta pārvietošanās; Paternitātes pabalsts; 
Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas; 
Slimības pabalsts; Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 
2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna 
maiņa; Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) 
dalībnieka reģistrāciju un ieguldījumu plāna izvēle; 
Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts; Vecāku pabalsts; 
Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam (pen-
sionāram); Vecuma pensijas pārrēķins sakarā ar uzkrāto 
pensijas kapitālu periodā pēc pensijas piešķiršanas/pār-
rēķināšanas; Personas datu vai izmaksas adreses maiņa; 
Klienta nāves gadījumā nesaņemtās pensijas/pabalsta/
atlīdzības izmaksa.

Valsts zemes dienests – informēšana par pakalpo-
jumiem un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšanā (Sīkāk 
par pakalpojumiem rakstīsim oktobra izdevumā)

Valsts darba inspekcija – iedzīvotāju informēšana 
un atbalsts e-pakalpojumu pieteikšanā.

Valsts ieņēmumu dienests – iesniegumu pieņem-
šana, iedzīvotāju informēšana un atbalsts par pakal-
pojumiem.

VPVKAC speciālistes palīdzēs aizpildīt iesniegumus 
valsts un pašvaldību pakalpojumu vienotajā portālā 
www.latvija.lv gan pie publiskā datora, kas atrodas tepat 
Klientu apkalpošanas centrā, gan pa tālruni (66954850), 
ja zvanītājam ir piekļuve datoram un internetam.

Ja plānots pieteikt pakalpojumus klātienē dodoties 
uz klientu apkalpošanas centru līdzi jāņem personu ap-
liecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (eID). 
Ja tiks izmantoti elektroniskie pakalpojumi, līdzi jāņem 
personas apliecība (eID), kurā ir aktivizēts e-paraksts, 
taču atsevišķu e-pakalpojumu saņemšanai pietiks ar 
internetbankas (SEB, Norvik, Nordea, Swedbank, DNB, 
Citadele banka, MeridianTradeBank) pieejas kodiem.

Informāciju sagatavoja: 
VPVKAC vadītāja 

Jūlija Egle

Valsts un pašvald�bu 
vienoto klientu apkalpošanas centrs 

Pašvald�b�
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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 pils�tas 
Kult�ras centr�

SEPTEMBRĪ
17.augustā plkst.16.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra lielajā zālē Gaujienas
mūzikas nometnes “Vītolēni” kora un simfoniskā orķestra koncerts. Diriģents 
un mākslinieciskais vadītājs – Andris Riekstiņš, nometnes vadītāja – Ilze Dāve.
Ieeja: bez maksas.
22.septembrī plkst.19.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra lielajā zālē 
“Valmieras kinostudijas” un biedrības “Apollo 13” izrāde bērniem “Kung Fu 
Panda”. Tā vēstī par Pandu, senās cīņas mākslas meistaru, Sienāzi un Sunīti 
un viņu piedzīvojumiem cīņā ar Pīli un Peli. Beigu beigās – taisnība vienmēr 
uzvar! Piedalās Valmieras teātra aktieri un viesmākslinieki no Rīgas. Režisors 
– Imants Strads. Biļetes iepriekšpārdošanā “Biļešu Paradīze” tirdzniecības 
vietās – 3,00 EUR, pasākuma dienā – 4,00 EUR. 
23.septembrī plkst.19.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra lielajā zālē 
koncertprogramma ar populārākajām estrādes “zelta” dziesmām un pirm-
atskaņojumiem “Kungi uzlūdz dāmas”. Tajā uzstāsies seši šarmanti, tautā 
iemīļoti mākslinieki – Guntis Skrastiņš, Andris Skuja, Žoržs Siksna, Artis 
Robežnieks, Dainis Porgants un Raivo Stašans. Koncertā skanēs latviešu 
estrādes “zelta” dziesmas, kā arī vairāki pirmatskaņojumi. Par koncertu 
muzikālo daļu un dziesmu aranžijām rūpēsies programmas virsvadītājs un 
komponists Gaitis Lazdāns. Programmas režisore – Ieva Luika. 
Biļetes iepriekšpārdošanā “Biļešu Paradīze” tirdzniecības vietās: 7,00 EUR, 
10,00 EUR, 12,00 EUR, 15,00 EUR. 
24.septembrī Svecīšu vakars Smiltenē plkst. 18.00 Pilsētas kapos, plkst. 17.00 
Meža kapos.

OKTOBRĪ
2. oktobrī plkst.14.00 Rudens ieskaņas pasākums senioriem. Vairāk infor-
mācijas www.smiltene.lv
7. oktobrī plkst.19.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra mazajā zālē jaunā, 
talantīgā mūziķa Ilmāra Šterna oriģinālmūzikas koncerts (klavieres un balss). 
Vairāk informācijas www.smiltene.lv.
15. oktobrī plkst.18.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centrā vokālistu konkurss 
“Smiltenes balsis 2016”. Pieteikšanās līdz 23. septembrim, rakstot uz 
kulturascentrs@smiltene.lv vai klātienē Smiltenes pilsētas KC. Konkursa 
nolikums un pieteikuma anketa pieejama www.smiltene.lv un Smiltenes pilsētas
KC. Vairāk informācijas pa tālruni 28688101 (Madara). Ieeja pasākumā: 
2,00 EUR.
15. oktobrī plkst.22.00 Rudens balle ar grupu “Vēja runa”. Iepriekšēja 
pieteikšanās un galdiņu rezervācija līdz 12. oktobrim pa tālruni 28688101 
(Madara) vai Smiltenes pilsētas Kultūras centra kasē. Ieeja: 3,00 EUR.

Pas�kumi pagastos august�
15. septembrī jaunās skaņās darbību atsāk Palsmanes amatierteātris 
“Randiņš”. Mēģinājumi ceturtdienās plkst. 18:00. Aicināti visu vecumu 
interesenti un teātramīļi. Jūs aicina Palsmanes kultūras nams un režisors Agris 
Māsēns. 
29. septembrī plkst. 20:00 Deju sezonu atsāk Palsmanes kultūras nama-
tautas deju kolektīvs “CĪRULIS”. Mēģinājumi ceturtdienās 20:00 un 
svētdienās 11:00. Gaidīsim savā pulciņā jaunus dejotājus!
1. oktobrī plkst. 19:30 Palsmanes kultūras namā “Muzikālā kafejnīca”, 
romantisks dziesmu un dzejas vakars – kafejnīcā. Ieeja 2,00 eiro.
24.oktobrī plkst.18:00 Palsmanes kultūras “Kartupeļu balle” atraktīvi 
garšīgs pasākums ģimenēm. Līdzi jāņem cienasts pagatavots no kartupeļiem. 
Ieeja bez maksas.

Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centra speciālisti 
klātienē pieņem: Dārza ielā 3, Smiltenē. 

Darba laiki:
Valsts ieņēmumu dienests: P. – Ce. 8:15 – 12:00 12:30 – 17:00; 
                                              Pk. 8:15 – 12:00 12:30 – 15:45
Valsts zemes dienests – katru Pirmdienu no 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra – 
katru otrdienu no 9:00 – 12:30 13:00 – 16:00
Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centrs: 
P. 8:00 – 18:00; Ot.-Ce. 8:00 – 17:00 ; Pk. 8:00 – 16:00

Informāciju un konsultācijas var saņemt: vēršoties personīgi, zvanot uz 
tālrunis 64707588 vai 66954850, mob.20022348, sūtot elektronisko pastu uz: 
dome@smiltene.lv . Valsts iestāžu pakalpojumi – smiltene@pakalpojumucentri.lv


