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Smiltenes novada 
pedagogi tiek sveikti 

Skolotāju dienā

Turpinājums 3. lpp.

Izglītības pārvaldes vadītāja G. Grigore, nominācijas 
„Sasniegumi mācību darbā” laureātes, domes izpilddirektors K. Lapiņš.

Turpinot pirms pieciem ga-
diem aizsākto tradīciju, 3.oktobrī 
Smiltenes novada izglītības iestā-
žu pedagogi pulcējās kopā, lai ko-
pīgi svinētu svētkus un godinātu 
konkursa „Par sasniegumiem iz-
glītībā” laureātus.  

„Māciet jauno paaudzi, gal-
venais, audziniet cilvēkus domāt, 
domāt patstāvīgi un māciet domāt-
spējīgu jauno paaudzi” savas uzru-
nas noslēgumā vēlēja novada domes 
izpilddirektors Kārlis Lapiņš, pasa-
koties pedagogiem, kā arī atbalsta 
personālam par ieguldījumu ikviena 
novada bērna audzināšanā un attīs-
tībā.

Izglītības pārvaldes vadītāja 
Gunta Grigore aicināja prast lepo-
ties: „Jums novēlu nebūt lepniem, 
bet ar lepnumu katrā izglītības ies-
tādē priecāties par katra bērna jau-
najām čalām, par katru izglītības 
sasniegumu, par katru audzēkni un 
lepoties par katru skolotāju!”

Klātesošos sveica svētkos arī 
12. Saeimas deputāts Ainārs Mežu-
lis.

Smiltenes novada domes un Iz-

Izglītības pārvaldes vadītāja G. Grigore, nominācijas 
„Audzināšanas darbs” laureātes, domes izpilddirektors K. Lapiņš.

glītības pārvaldes rīkotā konkursa 
„Par sasniegumiem izglītībā” mēr-
ķis ir stiprināt pedagoga profesijas 
prestižu, atpazīstamību sabiedrībā, 
motivēt pedagogus radošam dar-
bam. Tā laureātus apbalvo piecās 
nominācijās. Šogad pateicības raks-
tus un naudas balvas saņēma 27 pe-
dagogi.

Nominācijā „Sasniegumi 
mācību darbā” pateicības raks-
tus saņēma astoņi skolotāji: Baiba 
Kvelde, (Launkalnes sākumskolas 
skolotāja ar lielisku prasmi iemācīt 
bērniem stāstīt par pasauli apkārt un 
pat visbezcerīgākajos gadījumos ie-
gūt lasītprasmi), Inguna Baumane 
(Launkalnes sākumskolas skolotāja, 
kurai izdodas mācību saturu sasais-
tīt ar senajām tautas tradīcijām, lat-
visko dzīvesziņu un mūsdienu reālo 
dzīvi ), Tigna Podniece (Palsmanes 
pamatskolas skolotāja, kura skolas 
kolektīvu daudzkārt iesaistījusi pro-
jektu darbā, bet skolēnu motivēšanai 
angļu valodas apguvē kopā devusies 
pat uz Londonu), Rasma Legzdiņa 
(Smiltenes vidusskolas skolotāja, 

Šā gada 31. oktobrī Smiltenē 
notiks nakts pārgājiens „SPOCĪNS 
JOCĪNS”. Pasākuma laikā dosimies 
līdz 7 km garā pārgājienā Grotūzis – 
Tiltlejas virzienā. Pasākuma sākums 
18.30 pie Smiltenes novada Tūrisma 
informācijas centra (Dārza ielā 3).

Kā ierasts, nakts aizsegā dosi-
mies iepazīt naksnīgo Smiltenes ap-
kārtni, pa ceļam meklēsim spokus 
un plēsīsim jokus. Pārgājiena laikā 
dosimies apkārt Smiltenei Grotūža, 
Tiltleju un Kalnamuižas virzienā. 
Izturībai ceļā aicinām sagādāt kar-
stu dzērienu un spēcinošas uzkodas, 
ģērbties siltās, ūdens izturīgās drēbēs 
un apavos, bet spoku medībām bru-
ņoties ar lukturīšiem. Pārgājiena laikā 
būs arī atpūtas pauze pie ugunskura.
Dalība pasākumā ir bez maksas. Lū-
dzam reģistrēties pasākumam elek-
troniski www.smiltene.lv, zvanot 
+371 29395200, rakstot uz tourism@
smiltene.lv vai ierodoties klātienē 
Smiltenes novada tūrisma informāci-
jas centrā (Dārza ielā 3, Smiltene).

Pasākumu rīko Smiltenes nova-
da Tūrisma informācijas centrs.

Amanta Bērziņa,
Tūrisma informācijas centra tūrisma 

speciāliste

NVA Vakanču gadatirgus Smil-
tenes pilsētā tiek rīkots pirmo reizi, tā 
ir lieliska iespēja gan Smiltenes, gan 
tuvāko novadu darba devējiem atrast 
vajadzīgos darbiniekus, klātienē un 
vienuviet informējot darba meklētā-
jus par brīvajām darba vietām, darba 
nosacījumiem un izaugsmes iespē-
jām savos uzņēmumos, kā arī veicot 
pirmās darba intervijas ar piemērotā-
kajiem kandidātiem. Darba devējiem 
Vakanču gadatirgū NVA piedāvā arī 
iespēju prezentēt savus uzņēmumus, 
veicinot to atpazīstamību.

NVA Vakanču gadatirgus gan 
darba devējiem, gan darba meklētā-
jiem ir bez maksas! 

Vakanču gadatirgū Smiltenē no-
risināsies arī NVA Karjeras dienas 
akcija, NVA Valkas fi liāles un NVA 
Valmieras fi liāles darbinieki apmek-
lētājiem sniegs atbalstu karjeras 
veidošanas jautājumos, palīdzēs sa-
gatavoties darba intervijai un, sadar-
bojoties ar darba devējiem, informēs 
par nozīmīgām nozarēm reģionā, brī-
vajām darba vietām, kā arī par uzņē-
mējdarbības uzsākšanas iespējām.

Pieteikt savu dalību Vakanču 
gadatirgū Smiltenē darba devēji var 
sazinoties ar NVA Valkas fi liāli pa 
tālruņiem 64723871, 25781478 vai 
rakstot uz e-pastu: Ingrida.Lielma-
ne@nva.gov.lv. 

Smiltenē notiks Vakanču gadatirgus – iespēja 
darba devējiem atrast vajadzīgos darbiniekus

Pasākums tapis projekta „Pasākumi 
vietējās sabiedrības veselības 
veicināšanai Smiltenes novadā” 
(Nr. 9.2.4.2/16/I/052) ietvaros.

Nodarbinā  bas valsts aģentūra

ESF projekts
Nr. 9.1.1.2/15/I/001 
„Atbalsts ilgstošiem 
bezdarbniekiem”

Notiks nakts 
pārgājiens
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Pašvaldībā

Smiltenes novada Domes lēmumi
Iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu 13. 

atbildību „Karitex KK” zemes vienības Rīgas 
iela 43, Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415 
006 0135, daļu 1200 m2 platībā teritorijas sa-
kopšanai līdz 2023. gada 31. decembrim.

Pārtraukt zemes nomas līgumu Nr. 14. 
90/2016 no 25.04.2016. par zemes vienību 
„Norieši”, Bilskas pagastā, ar kadastra apzī-
mējumiem 9444 010 0123 un 9444 010 0124, 
½ domājamās daļas iznomāšanu Dz.P. 

Iznomāt V.O. ½ domājamo daļu no 15. 
nekustamā īpašuma „Norieši” zemes ar ka-
dastra apzīmējumiem 9444 010 0123 un 9444 
010 0124 lauksaimnieciskai izmantošanai  līdz 
2023. gada 31. decembrim.

Iznomāt M.J. zemes vienību Dauga-16. 
vas iela 14A, Smiltenē, kadastra apzīmējums 
9415 001 0911, 1099 m2 platībā teritorijas sa-
kopšanai līdz 2023. gada 31. decembrim.

Iznomāt V.T. zemes vienības „Paš-17. 
valdībai”, kadastra apzīmējums 9470 002 
0095, 1,1 ha; „Mežmuiža”, kadastra apzīmē-
jums 9470 002 0088, 0,39 ha un „Pagasta 
padome (Tiltiņi)”, kadastra apzīmējums 9470 
002 0188,  0,07 ha platībā līdz 2023. gada 31. 
decembrim lauksaimnieciskai izmantošanai 
un teritorijas sakopšanai.

Iznomāt V.T. zemes vienības „Lejas 18. 
Vinteri”, Launkalnes pagastā, kadastra apzī-
mējums 9470 002 0191, daļu 0,0621 ha pla-
tībā saimniecības ēkas uzturēšanai līdz 2023.
gada 31. decembrim.

Apstiprināt zemes ierīcības projektu 19. 
„Blāzmas”, Blomes pagasts, Smiltenes no-
vads, zemes vienības kadastra apzīmējums 
9446 006 0158.

Divi lēmumi par nokavēto nodokļu 20. 
maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.

Atzīt nekustamā īpašuma „Vīksnas”, 21. 
Variņu pagastā, nomas maksas parāda piedzi-
ņu no Z.L. mantiniekiem par neiespējamu un 
Smiltenes novada domei norakstīt zemes no-
mas maksu 9,23 euro (deviņi euro un 23 centi) 
apmērā, t.sk. parāds 8,72 euro un nokavējuma 
nauda 0,51 euro.

Slēgt ar V.R. zemes nomas līgumu 22. 
par zemes gabala nomu 1131 m2 platībā, kas 
ir daļa no zemesgabala Smiltenē, Dakteru ielā 
26, kad. Nr. 9415 001 1205, saskaņā ar lēmu-
mam pievienoto shēmu.

Noteikt Smiltenes novada teritorijā 23. 
spodrības mēnesi laikā no 2018. gada 1. ok-
tobra līdz 2018. gada 30. oktobrim.

Lai nodrošinātu projekta „Smiltenes 24. 
pilsētas Raiņa ielas posma no Ābeļu ielas līdz 
Rīgas ielai pārbūve” fi nansēšanu, ņemt aizņē-
mumu līdz 797 448,00 euro (septiņi simti de-
viņdesmit septiņi tūkstoši četri simti četrdes-
mit astoņi euro 00 centu) apmērā no Latvijas 
Republikas Valsts kases.

Lai nodrošinātu ERAF projekta (Nr. 25. 
8.1.2.0/17/I/034) „Mācību vides uzlaboša-
na Smiltenes vidusskolā” fi nansēšanu, ņemt 
aizņēmumu līdz 378 801,00 euro (trīs simti 
septiņdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti viens 
euro 00 centu) apmērā no Latvijas Republikas 
Valsts kases.

Par aizņēmumu no Valsts kases 26. 
ERAF projekta (Nr. 5.6.2.0/17/I/027) “Smilte-
nes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, 
I. kārta” īstenošanai. 

Atbalstīt Palsmanes internātpamat-27. 
skolas dalību Erasmus+ pamatdarbības Nr. 2 
(KA 2) stratēģiskās skolu sadarbības partnerī-
bu projektā „Efektīva valoda – efektīva sadar-
bība”.

Atbalstīt Grundzāles pamatskolas 28. 
dalību Erasmus+ pamatdarbības Nr. 2 (KA 2) 
stratēģiskās skolu sadarbības partnerību pro-
jektā „Ķēdes reakcija”.

Atbalstīt Grundzāles pamatskolas 29. 
dalību Erasmus+ pamatdarbības Nr. 2 (KA 2) 
stratēģiskās skolu sadarbības partnerību pro-
jektā „Min pedāļus, lai labāk mācītos”.

Atbalstīt Grundzāles pamatskolas 30. 
dalību Erasmus+ pamatdarbības Nr. 2 (KA 2) 
stratēģiskās skolu sadarbības partnerību pro-
jektā „Starpdisciplinaritāte – tilts vai robežas 
21. gadsimtā?”.

Atbalstīt Smiltenes vidusskolas da-31. 
lību Erasmus+ pamatdarbības Nr. 2 (KA 2) 
stratēģiskās skolu sadarbības partnerību pro-
jektā „STEAM vēstniecību veidošana Eiropas 
skolu tīklā”.

Atbalstīt Smiltenes vidusskolas dalī-32. 
bu Erasmus+ pamatdarbības Nr. 2 (KA 2) stra-
tēģiskās skolu sadarbības partnerību projektā 
„Radi pārmaiņas!”.

Par izmaiņām Smiltenes novada do-33. 
mes administrācijas amatu vienību sarakstā.

Par izmaiņām Smiltenes mūzikas 34. 
skolas amatu vienību sarakstā.

Par izmaiņām Smiltenes pilsētas 35. 
bērnu un jaunatnes sporta skolas amatu vienī-
bu sarakstā.

Par izmaiņām Smiltenes novada 36. 
Bilskas pagasta iestāžu amatu vienību saraks-
tā.

Par izmaiņām Smiltenes novada 37. 
Blomes pagasta iestāžu amatu vienību saraks-
tā.

Par izmaiņām Smiltenes novada 38. 
Launkalnes pagasta iestāžu amatu vienību sa-
rakstā.

Par Bilskas pamatskolas ēdināšanas 39. 
pakalpojuma maksas apstiprināšanu.

Par Blomes pamatskolas ēdināšanas 40. 
pakalpojuma maksas apstiprināšanu. 

Par Bilskas pamatskolas pirmsskolas 41. 
izglītības grupu ēdināšanas pakalpojuma mak-
sas apstiprināšanu.

Par Blomes pamatskolas pirmsskolas 42. 
izglītības grupu ēdināšanas pakalpojuma mak-
sas apstiprināšanu. 

Par Launkalnes sākumskolas audzēk-43. 
ņu pirmsskolas izglītības grupu ēdināšanas pa-
kalpojuma maksas apstiprināšanu.

Apstiprināt Palsmanes pamatskolas 44. 
nolikumu.

Noteikt līdzfi nansējuma apmēru par 45. 
profesionālās ievirzes izglītības programmu 
apguvi Smiltenes Mūzikas skolā 14,00 euro 
(četrpadsmit euro 00 centi) mēnesī vienam 
izglītojamajam 2018./2019. mācību gadā sā-
kot ar š.g. 1. septembri. Noteikt līdzfi nansē-
juma apmēru izstrādātajai Interešu izglītības 
programmai (AK010201) 10,50 euro (desmit 
euro 50 centi) mēnesī vienam izglītojamajam 
2018./2019. mācību gadā, pamatojoties uz sa-
mazināto nodarbību skaitu izglītības program-
mas īstenošanai, sākot ar š.g. 1. oktobri.

Noteikt līdzfi nansējuma apmēru par 46. 

2018. gada 26. septembrī notika kārtē-
jā domes sēde, kurā tika pieņemti sekojoši 
lēmumi:

Uzsākt nekustamā īpašuma Ābeļu 1. 
iela 2, Mēros, Bilskas pagastā, kadastra nu-
murs 9444 010 0133, atsavināšanas procedū-
ru.

Uzsākt nekustamā īpašuma „Norie-2. 
ši”, Bilskas pagastā, kadastra numurs 9444 
010 0123, ½ domājamās daļas zemes atsavi-
nāšanas procedūru.

Uzsākt nekustamā īpašuma „Kalna 3. 
Noras”, Launkalnes pagastā, kadastra numurs 
9470 010 0273, kas sastāv no vienas zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 9470 010 
0233  0,2783 ha platībā, atsavināšanas proce-
dūru.

Uzsākt nekustamā īpašuma „Siļķī-4. 
tes”, Blomes pagastā, kadastra numurs 9446 
006 0270, kas sastāv no divām zemes vienī-
bām ar kadastra apzīmējumu 9446 006 0270 
3,83 ha un 9446 006 0269  0,94 ha platībā un 
4 ēkām, atsavināšanas procedūru.

Atsavināt A.P. Smiltenes novada paš-5. 
valdībai piederošo nekustamo īpašumu „Silva 
8”-2, Silvā, Launkalnes pagastā, Smiltenes 
novadā, kadastra numurs 9470 900 0323, kas 
sastāv no dzīvokļa Nr. 2, kopīpašuma domā-
jamās daļas 218/2189 no būves ar kadastra 
apzīmējumu 9470 003 0271 001 un zemes ar 
kadastra apzīmējumu 9470 003 0271.

Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpa-6. 
šumam, kas sastāv no garāžas ēkas, kura atro-
das uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
9480 006 0249, piešķirt nosaukumu „Vārpa 
42”, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads. 

No Grundzāles pagasta nekustamā 7. 
īpašuma „Vecmucenieki”, kadastra numurs 
9458 003 0008, atdalīt zemes vienību ar ka-
dastra apzīmējumu 9458 003 0011  4,0 ha pla-
tībā un mainīt nosaukumu no „Vecmucenieki”, 
Grundzāles pagasts uz „Vecmucenieku pļava”, 
Grundzāles pagasts, Smiltenes novads.

No Brantu pagasta nekustamā īpašu-8. 
ma „Kalna Ducmaņi”, kadastra numurs 9448 
001 0038, atdalīt zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 9448 001 0053  4,94 ha platībā 
un mainīt nosaukumu no „Kalna Ducmaņi”, 
Brantu pagasts uz „Ducmaņi”, Brantu pagasts, 
Smiltenes novads.

Izveidot nekustamā īpašuma Valkas 9. 
iela 2A, Smiltenē, zemes vienības daļu 1314 
m2 platībā un noteikt NĪLM – komercdarbības 
objektu apbūve (kods 0801).

Mainīt zemes vienībai Daugavas iela 10. 
14A, Smiltenē, 0,1099 ha platībā, kadastra 
apzīmējums 9415 001 0911, NĪLM no pārē-
jo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve (kods 
0908) uz Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas 
un citas rekreācijas nozīmes objektu teritori-
jas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav 
pieskaitāma pie kāda cita klasifi kācijā norādīta 
lietošanas mērķa (kods 0501).

Pārtraukt zemes nomas līgumu Nr. 23 11. 
no 30.04.2013. par zemes vienības „Pašvaldī-
bas zemes gabals Nr. 4”, Launkalnes pagastā, 
daļas iznomāšanu R.Š.  0,0636 ha platībā. 

Iznomāt J.S. zemes vienības Ezera 12. 
iela 6, Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415 
010 0301, daļu 602 m2 platībā mazdārziņam 
līdz 2023. gada 31. decembrim.

profesionālās ievirzes izglītības programmu 
apguvi Smiltenes Mākslas skolā 7,00 euro 
(septiņi euro 00 centi) mēnesī vienam izglīto-
jamajam 2018./2019. mācību gadā.

Noteikt līdzfi nansējuma apmēru par 47. 
profesionālās ievirzes izglītības programmu 
apguvi Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes 
sporta skolā 5,00 euro (pieci euro 00 centi) 
mēnesī vienam izglītojamajam 2018./2019. 
mācību gadā.

Noteikt līdzfi nansējuma apmēru par 48. 
interešu izglītības programmu apguvi Smilte-
nes Bērnu un jauniešu interešu izglītības cen-
trā 9,00 euro (deviņi euro 00 centi) gadā vie-
nam audzēknim vienā programmā 2018./2019.
mācību gadā no 2018. gada 1. septembra līdz 
2019. gada 31. maijam.

Par Bilskas pamatskolas direktores 49. 
un viņas vietnieka amatalgām. 

Par Blomes pamatskolas direktores 50. 
un viņas vietnieka amatalgām. 

Par Grundzāles pamatskolas direkto-51. 
res un viņas vietnieka amatalgām.

Par Palsmanes pamatskolas direkto-52. 
res un viņas vietnieku amatalgām. 

Par Variņu pamatskolas direktores un 53. 
viņas vietnieka amatalgām. 

Par Launkalnes sākumskolas direk-54. 
tores un viņas vietnieka amatalgām. 

Par Smiltenes vidusskolas direktores 55. 
un viņas vietnieku amatalgām. 

Par Palsmanes internātpamatskolas 56. 
vadītājas un viņas vietnieka amatalgām.

Par pirmsskolas izglītības iestāžu va-57. 
dītāju amatalgām. 

Par sporta, mūzikas, mākslas skolās 58. 
un bērnu un jauniešu interešu izglītības centra 
vadītāju un viņu vietnieku amatalgām. 

Izmaksāt Smiltenes pilsētas vispār-59. 
izglītojošo 3 (trīs) reorganizēto skolu saistību 
un tiesību pārņēmējai – Smiltenes vidusskolai, 
Izglītības un zinātnes ministrijas piešķirto pa-
pildu fi nansējumu pašvaldībām pedagogu dar-
ba samaksai no 2018. gada 1. septembra līdz 
2018. gada 31. decembrim.

Par atteikumu  iekļaut dzīvojamās 60. 
telpas izīrēšanas reģistrā.

Pagarināt ar G.B. 2008. gadā noslēg-61. 
tā īres līguma par dzīvojamās telpas ar adresi 
Jasmīnu iela 11, Blomes pagasts, Smiltenes 
novads īri, termiņu uz vienu gadu, ar tiesībām 
īres līgumu pagarināt uz nākamo termiņu.

Par izmaiņām Pašvaldības dzīvojamā 62. 
fonda izvērtēšanas komisijas sastāvā.

Izsludināt 2018. gada projektu līdz-63. 
fi nansēšanas konkursa nevalstiskajām organi-
zācijām Smiltenes novadā 2. kārtu, un noteikt 
projektu pieteikumu iesniegumu termiņu līdz 
2018. gada 12. oktobrim, plkst. 16.00.

Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 64. 
6/18 „Par Smiltenes novada pašvaldības sais-
tošo noteikumu publicēšanas vietu” projektu.

Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 65. 
7/18 „Grozījumi Smiltenes novada domes 
2018. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos 
Nr. 2/18 „Smiltenes novada pašvaldības 2018.
gada pamatbudžets” projektu.

Dina Kaupe,
Smiltenes novada domes

Kancelejas nodaļas vadītāja

Smiltenes novada dome pārdod par brī-
vu cenu pašvaldības kustamo mantu – kra-
vas ugunsdzēsēju automašīnu GAZ 66, 
valsts reģistrācijas Nr. AS-744, virsbūves Nr. 
XTH006611K0605333, 1989. izlaiduma gads.

Atsavināmā transportlīdzekļa nosacītā 
pārdošanas cena ir noteikta – 1000,00 euro 

Pārdod kravas ugunsdzēsēju automašīnu GAZ 66
(viens tūkstotis euro un 00 centi) ieskaitot 
PVN. Maksājumi par objektu veicami 100% 
euro.

Par atsavināmās kustamās mantas sīkāku 
raksturojumu, apskates vietu un laiku var sazi-
nāties ar Grundzāles pagasta pārvaldes vadītā-
ju Aldu Zvejnieci (mob. tel. nr. 29449680, tel. 

64707867, e-pasts: alda.zvejniece@smiltene.
lv).

Personām, kuras vēlas iegādāties auto-
mašīnu, ir jāpiesakās Smiltenes novada domē, 
Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, 
Valsts un pašvaldības vienotajā klientu ap-
kalpošanas centrā, pirmdienās no plkst. 8:00 

līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 
no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 
8:00 līdz 16:00 līdz 2018. gada 5. novembrim 
(ieskaitot).

Ja sludinājumā noteiktajā laikā pieteiksies 
vairāki pircēji, starp šīm personām tiks rīkota 
izsole.
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Šā gada septembrī Smiltenes 
novada Sociālais dienests svei-
ca mēneša 100. apmeklētāju un 
turpina piedalīties projektu akti-
vitāšu īstenošanā, lai sniegtu gan 
garīgu, gan fi zisku atbalstu iedzī-
votāju labklājības uzlabošanai. 

Atzīmējot Latvijas simtgades 
gadu, arī septembra mēnesī Smilte-
nes novada dome turpina tradīciju, 
šoreiz izceļot un iepriecinot mēne-
ša simto Smiltenes novada Sociālā 
dienesta pakalpojumu saņēmēju, 
pasniedzot simbolisko dāvanu – 
Latvijas valsts karogu – Mārai 
Balodei, kura izmantoja iespēju 
saņemt speciālistu konsultācijas 
Sociālajā dienestā klātienē. Nāka-
mā dāvana tiks pasniegta oktobrī – 
simtajam Smiltenes novada domes 
Dzimtsarakstu nodaļas pakalpoju-
ma saņēmējam.

Smiltenes novada Sociālā 

Sociālais dienests sveic 100. klientu un aicina piedalīties projektu aktivitātēs
Sociālajā dienestā pie 
speciālistiem vai www.
smiltene.lv. 

Lai uzlabotu vese-
lības veicināšanas un 
slimību profi lakses pa-
kalpojumu pieejamību 
Smiltenes novada ie-
dzīvotājiem, Sociālais 
dienests aktīvi iesaistās 
arī projektā „Pasākumi 
vietējās sabiedrības 
veselības veicināšanai 
Smiltenes novadā”, 
kura ietvaros caur ģi-
meņu saliedēšanas pa-
sākumiem, bezmaksas 
jogas, peldēšanas, nū-

jošanas nodarbībām, ekskursijām un 
sarunām ar speciālistiem, ir izdevies 
ne tikai vērst iedzīvotāju uzmanību 
veselības stiprināšanai, bet arī radīt 
kopīgus mirkļus, aicinoties iesais-

Sociālā darbiniece V. Cimermane, Domes priekšsēdētājs 
G. Kukainis, M. Balode, sociālā darbiniece I. Vērzemniece.

kura ir emocionāla un jūtīga, arī pra-
sīga un precīza, vadot bērnus burtu 
burvībā un skaitļu maģijā, attīstot 
ieradumus, lai nākotnē kļūtu par 
dzīves māksliniekiem ar izpratni par 
veselīgu dzīvesveidu), Elita Babra 
(Smiltenes vidusskolas skolotāja, 
kura, mācot angļu valodu, māca arī 
patstāvīgi, kritiski domāt, pamatot 
savu viedokli un uzņemties atbildī-
bu, zināšanas izmantot darbībā, lai 
gūtu augstus panākumus), Agita 
Birkenšteina (Variņu pamatskolas 
skolotāja, kura savas stundas allaž 
saista ar jaunāko tehnoloģiju izman-
tošanu un aktualitātēm izglītībā), 
Vineta Balode (Smiltenes Mākslas 
skolas skolotāja, kura ar panāku-
miem savus audzēkņus ved tālāk par 
mācību ikdienu un rosina piedalīties 
Nacionālā kultūras centra rīkotajos 
konkursos un plenēros), Ilze Megne 
(Smiltenes Mūzikas skolas skolo-
tāja, kura audzēkņu veikumā iegul-
dīto, sadarbībā veikto darbu bauda 
audzēkņu spožajos panākumos no-
zīmīgos konkursos).

Nominācijā „Audzināšanas 
darbs” pateicības rakstus saņēma 
seši pedagogi: Ligita Kukurāne 
(Smiltenes vidusskolas skolotāja 
– cilvēks īstajā vietā. Sociālā peda-
goģe, kurai piemīt fantastiskā pras-
me uzklausīt un vienmēr ir gatava 
palīdzēt, viņas īstajā brīdī dotais 
padoms bērniem dod ticību, ka viss 
būs labi), Zinta Kokare (Smiltenes 
Mūzikas skolas skolotāja, kura ieai-
cina audzēkņus rūpīgā un pacietīgā 
ikdienas darbā, lai pēc tam kopīgi 
gūtu panākumus klavierspēles kon-
kursos un saņemtu pat Simpātiju 
specbalvu), Sarmīte Kuģe (Blomes 
pamatskolas skolotāja, kuras aicinā-
jums un veiksme ir bērnu sagatavo-
šana skolai ar individuālu pieeju un 
vecāku iesaistīšanu), Mārīte Sīma-
ne (Bilskas pamatskolas skolotāja, 
kurai, paralēli mācību uzdevumiem, 
ir nozīmīgi mācīt bērniem saskars-
mes nianses un sirds bagātību ielikt 
labdarības pasākumos), Indra Ner-
bule (Bilskas pamatskola skolotāja, 
kam bērnu radošie darbi un zaļā 
domāšana ir spēcīgi instrumenti at-
balstam un audzēkņu socializācijai), 
Irēna Kukule (Variņu pamatskolas 
skolotāja – kā drošā siena, kā gādīga 
mamma un saprotoša kolēģe, piln-
vērtīgi sagatavojot bērnus skolas 
gaitām).

Izglītības pārvaldes vadītāja G. Grigore, nominācijas „Radošums un 
inovācijas” laureāti, domes izpilddirektors K. Lapiņš.

Izglītības pārvaldes vadītāja G. Grigore, nominācijas „Atbalsts izglītojamo 
augstiem sasniegumiem” laureāti, domes izpilddirektors K. Lapiņš.

Izglītības pārvaldes vadītāja G. Grigore, nominācijas  „Izglītības iestāžu 
vadīšana” laureāti, domes izpilddirektors K. Lapiņš.

Nominācijā „Radošums un 
inovācijas” pateicības rakstus sa-
ņēma septiņi pedagogi: Andra 
Ozoliņa (Palsmanes pagasta PII 
skolotāja, kas meistarīgi darbojas 
nemateriālās kultūras mantojuma 
saglabāšanas aktivitātēs un rokdar-
bu pasaules iespējas izmanto arī 
mūsdienīgā pirmsskolēnu apmā-
cībā), Baiba Žēbina (Smiltenes 
Mūzikas skolas skolotāja, vokālo 
prasmju izkopēja, kas ar prasīgumu 
un mērķtiecību māca jauniešiem 
grūto ceļu uz panākumiem valsts 
un starptautiskos konkursos), Inese 
Pērkone (Palsmanes internātpa-
matskolas skolotāja, kuras ierosmes 
skolas vides veidošanā, lai tā būtu 
jauno ābelīšu kopšana vai gaismas 
ceļa veidošana, māca bērniem ar 
garīgās attīstības traucējumiem pie-
dalīties skaistuma radīšanā), Jānis 
Pērkons (Palsmanes internātpamat-
skolas skolotājs ar krietna amatnie-
ka godaprātu, kas māca bērniem ar 
garīgās attīstības traucējumiem kok-
apstrādes iespējas derīgu un skaistu 
lietu gatavošanā), Ginta Rudzīte 
(Smiltenes vidusskolas skolotāja, 
kura uzņēmībā un sirsnībā vada pir-
mās palīdzības prasmju apgūšanu 
un sirds veselības monitoringu un 
veselības stiprināšanas aktivitātes 
novada skolēniem), Guna Lejiņa 
(Smiltenes pilsētas PII „Pīlādzītis” 
skolotāja, kuras ilgstošie un jēgpil-
nie meklējumi metodisko līdzekļu 
un materiālu pasaulē šogad izplau-
kuši pašas veidotajā, izdevniecības 
RaKa izdotajā grāmatā skolotājiem 
un vecākiem „Pirmie soļi veidoša-
nā”), Ieva Klāva-Bunga (Smiltenes 
pilsētas PII „Pīlādzītis” skolotāja, 
kas, labi pazīstot bērnu vecumpos-
ma nianses, artistiski un aizrautīgi, 
ar improvizatores prasmēm un hu-
moru, rada pasauli, kurā katrs bērns 
var aktīvi kustēties un augt, bet ve-
cāki- iesaistīties, piemēram, Tēvu 
dienas pasākuma etapos).

Pateicības rakstus nominācijā 
„Atbalsts izglītojamo augstiem 
sasniegumiem” saņēma Blomes 
pamatskolas skolotājs Juris Bēr-
ziņš (skolotājs, sportisks un meista-
rīgs, kurš prasmīgi pārvalda dažādu 
materiālu izmantošanu un ieinteresē 
zēnus līdz varēšanai, lai ar panā-
kumiem startētu valsts mājturības 
olimpiādē) un Smiltenes Mūzika 
skolas skolotājs Jānis Silakalns 
(mērķtiecīgs individuālajā darbā ar 

skolēniem, kuri, kopīgā muzicēša-
nā motivēti, spēj saņemt godalgas 
valsts un starptautiskos konkursos 
un izvēlēties mūziku savai karjerai).

Nominācijā „Izglītības iestāžu 
vadīšana”, pateicības rakstus sa-
ņēma četri iestāžu vadītāji: Valda 
Elstiņa (Grundzāles pamatskolas 
direktore, pārmaiņu iniciatore savā 
izglītības iestādē, gan izvirzot stra-
tēģiskos mērķus skolas iesaistei uz-
ņēmējdarbībā laukos, gan kopā ar 
kolektīvu darbojoties daudzveidīgos 
projektos, gan pārsteidzot kolektī-
vu ar gleznojumiem skolas telpās), 
Santa Rudzīte (Smiltenes pilsētas 
PII „Pīlādzītis” vadītāja, kura ir ne-
rimstoša jaunu ideju un risinājumu 
meklējumos bērnu emocionālās in-
teliģences izkopšanā un latviskās 
dzīvesziņas iepazīšanā, vienmēr 
iestājusies par attīstību un novitāšu 
ienākšanu kā savā iestādē, tā visa 
novada pirmsskolas izglītībā), Inga 
Sīmane (Smiltenes Mūzikas skolas 
vijoļspēles skolotāja,  ar vērtīgu ies-
tādes vadības pieredzi, kuru skolai 
atbildīgā brīdī lika lietā, nodrošinot 
kolēģiem un audzēkņiem atbalsto-
šu darba vidi un sagatavojot skolas 
60 gadu jubilejas pasākumu), Ivars 
Joksts (Smiltenes Bērnu un jau-
niešu sporta skolas vadītājs treneru 
kolektīvam, kura mērķis ir bērnu un 
jauniešu aktīva, veselīga, kustīga 
dzīvesveida veicināšana, sporta vēr-
tības cildināšana sadarbībā ar nova-
da skolu kolēģiem).

Pasākuma noslēgumā ikviens 
svētku dalībnieks saņēma piezīm-
ju blociņu, kuram uz vāka attēlots 
kāds no Smiltenes novada skolēnu 
mākslas darbiem- konkursa „Skais-
ta mana Tēvu Sēta” laureāts. Lai 
tie pildās ar vislabākajām domām, 
pārdomām, spēka vārdiem ikdienai 
un svētkiem, radošām idejām, kas 
izkrāsotu ikdienas pelēkumu un ik-
viena skolēna mācību ceļu!

Smiltenes novada dome sveic 
visus novada pedagogus, tehniskos 
darbiniekus Skolotāju dienā, vēlot 
veselību, spēku un vēlmi pārvarēt 
augtākos kalnus un prast dot ie-
dvesmu spārnus to pārvarēšanā 
ikvienam bērnam! 

Sagatavoja:
Inga Kovala,

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Foto autore: Evija Ziemiņa

Informācijas avots: Konkursa pie-
teikumi apbalvojumiem

tīties sabiedriskās aktivitātēs un 
pasākumos. Aicinām sekot līdzi in-
formācijai par projekta aktivitātēm 
www.smiltene.lv. 

Smiltenes novada Sociālais 
dienests vērš uzmanību, ka sākoties 
mācību gadam, kā katru mācību se-
mestri, izglītojamajiem ir iespēja sa-
ņemt ēdināšanas pabalstu pirmssko-
las un vispārējās izglītības iestādēs, 
iesniedzot pieteikumu Smiltenes 
novada Sociālajā dienestā. 

Smiltenes novada Sociālā die-
nesta Dārza ielā 3, Smiltenē un 
pagastu pārvaldēs apmeklētāju pie-
ņemšanas laiks pie speciālistiem: 
pirmdienās 8.00 – 12.00; 13.00– 
18.00, otrdienās, ceturtdienās: 8.00 
– 12.00; 13.00 – 17.00. 

Inga Kovala,
Smiltenes novada 
Sociālais dienests

Sabiedrisko attiecību speciāliste

dienesta galvenais uz-
devums ir veikt soci-
ālo darbu ar ģimenēm 
un bērniem, nodrošināt 
sociālo aprūpi pensio-
nāriem un personām ar 
funkcionāliem traucē-
jumiem, sociālo (ma-
teriālo) palīdzību, kā 
arī sniegt bezmaksas 
konsultācijas ikvienam, 
savu kompetenču ietva-
ros. 

Jau kopš 2017. gada 
Smiltenes novada paš-
valdība un Sociālais die-
nests iesaistās projektā 
„Vidzeme iekļauj”, kas 
izveidots, lai veicinātu deinstitu-
cionalizācijas procesu ieviešanu. 
Projekta ietvaros ir radīta iespēja 
saņemt atbalstu bērniem ar funkcio-
nālajiem traucējumiem un viņu ģi-

menēm, piemēram, rehabilitācijas, 
atelpas brīža pakalpojumus, speciā-
listu konsultācijas. Plašāku infor-
mācija par projekta aktivitātēm un 
iespēju tajās piedalīties var saņemt 

Turpinājums no 1. lpp.
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Smiltenes novada Dzimtsarakstu no-
daļa septembra mēnesi noslēdza ar pozi-
tīvu demogrāfi sko bilanci. Septembra mē-
nesī nodaļā reģistrēti 7 jaundzimušie un 
sastādīti 4 miršanas reģistri. 

Septembra mēnesī dzimšanas ap-
liecības saņēmuši 5 zēni un 2 meitenes. 
Aizsaulē aizgājuši trīs vīrieši un viena 
sieviete. Miruši 2 – Smiltenes pilsētas ie-
dzīvotāji un pa vienam – Bilskas un Laun-
kalnes pagasta  iedzīvotājam. 

Kopumā līdz 2018. gada 1. oktobrim 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 105 jaun-
dzimušie, 110 miršanas gadījumi un no-
slēgtas 35 laulības.

Dace Ērģele, 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja  

Dzimtsarakstu 
nodaļa informē

Izsludina konkursu uz vakanto
DATORTĪKLA 

ADMINISTRATORA (-ES) amatu

Galvenie amata pienākumi: 
uzstādīt un konfi gurēt darbiniekiem lie-
tošanā esošo datortehniku;
veikt nepieciešamo datortehnikas apko-
pi; 
instalēt un konfi gurēt programmatūru;
veikt nepieciešamo programmatūras at-
jaunošanu;
diagnosticēt un novērst datortehnikas/
programmatūras lietošanas problēmas;
veikt datortīklu/datorsistēmu projektē-
šanu;
sagatavot nepieciešamo lietotāju doku-
mentāciju un darba instrukcijas;
konsultēt un sniegt tehnisko atbalstu.

Prasības pretendentiem: 
augstākā izglītība informāciju tehnoloģi-
ju jomā (var būt augstskolas pēdējo kur-
su students);
vismaz viena gada darba pieredze IT 
jomā;
valsts valodas prasmes augstākajā līmenī 
un labas angļu valodu zināšanas profe-
sionālajā darbībā;
pieredze ar Microsoft Windows/Linux/
Unix operētājsistēmām;
iepriekšēja darba pieredze ar Mikroutik 
maršrutētājiem tiks uzskaitīta par priekš-
rocību;
prasme patstāvīgi risināt problēmas, pie-
ņemt lēmumus un piedāvāt optimālus 
risinājumus;
labas komunikācija un saskarsmes pras-
mes;
prasmes izteikt, aizstāvēt viedokli, strā-
dāt komandā un paaugstinātas intensitā-
tes apstākļos;
autovadītāja apliecība (B kategorija).

Iesniedzamie dokumenti:
CV;
motivācijas vēstule;
izglītības dokumentu, sertifi kātu u.c. do-
kumentu kopijas.

Dokumentus lūdzam iesniegt Smiltenes no-
vada domes Klientu apkalpošanas centrā Dār-
za ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, slēgtā 
aploksnē ar norādi „Smiltenes novada domes 
Datortīkla administratora amata konkursam” 
personīgi, pa pastu vai pa e-pastu personals@
smiltene.lv līdz 2018. gada 2. novembrim. 
Tel. informācijai 64707874, 64707584.

Atalgojums sākot no EUR 700.

Izsludina konkursu uz vakanto
FINANŠU NODAĻAS VADĪTĀJA 

VIETNIEKA (-ES) amatu

Galvenie amata pienākumi:
organizēt fi nanšu vadību atbilstoši nor-
matīvo aktu prasībām un kopējā budžeta 
plānošanu un izlietojuma kontroli;
pārraudzīt grāmatvedības uzskaiti, sniegt 
ieteikumus uzskaites un grāmatvedības 
politikas pilnveidošanai;
sagatavot un analizēt pārskatus par no-
vada pašvaldības budžeta ieņēmumu un 
izdevumu izpildes gaitu;
organizēt Finanšu nodaļas darbu;
piedalīties dažādu dokumentu projektu 
sagatavošanā.

Prasības pretendentiem:
augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa pro-
fesionālā augstākā izglītība ekonomikā, 
fi nansēs vai tiesību zinātnēs;
vismaz 2 gadu praktiskā darba pieredze 
fi nanšu jomā;
zināšanas un izpratne grāmatvedības uz-
skaites kārtošanā;
LR nodokļu likumu un grāmatvedību re-
gulējošo normatīvo aktu pārzināšana;
pieredze budžeta sagatavošanā un fi nanšu 
plānošanā;
pieredze darbā ar grāmatvedības uzskaites 
un budžeta vadības datorprogrammām, 
iemaņas darbā ar MS Excel pieredzējuša 
lietotāja līmenī; 
organizētība, precizitāte, analītiska domā-
šana, spēja risināt nestandarta situācijas, 
pieredze darbinieku vadīšanā un spēja 
strādāt komandā;
ļoti labas latviešu valodas zināšanas mu-
tiski un rakstiski, labas angļu un/vai krie-
vu valodas zināšanas;
labas prasmes dokumentu sagatavošanā 
un noformēšanā.

Iesniedzamie dokumenti:
CV;
motivācijas vēstule;
izglītības dokumentu, sertifi kātu u.c. do-
kumentu kopijas, kas apliecina preten-
dentam izvirzīto prasību izpildi.

Dokumentus lūdzam iesniegt Smiltenes no-
vada domes Klientu apkalpošanas centrā Dār-
za ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, slēgtā 
aploksnē ar norādi „Smiltenes novada domes 
Finanšu nodaļas vadītāja vietnieka amata kon-
kursam” personīgi, pa pastu vai e-pastu perso-
nals@smiltene.lv līdz 2018. gada 21. oktob-
rim. Tel. informācijai 64707584.

Atalgojums sākot no EUR 1200.
profesiju kods 1213 24

Izsludina konkursu uz vakanto
PROJEKTU VADĪTĀJA (-S) 

amatu (uz noteiktu laiku)

Galvenie darba pienākumi:
koordinēt un/vai vadīt Smiltenes novada 
pašvaldības attīstības plānā identifi cēto 
projektu vai programmu sagatavošanu 
un ieviešanu, kā arī citu aktuālu projektu 
izstrādi, fi nansējuma piesaisti;
kontrolēt darba uzdevumu izpildi, veikt 
informācijas apkopošanu un piedalīties 
pārskatu sagatavošanā, ievērot projekta 
īstenošanas termiņus un budžeta izlieto-
jumu atbilstoši tāmei; 
nodrošināt nepieciešamo projekta atskai-
šu savlaicīgu sagatavošanu un iesniegša-
nu; 
piedalīties pašvaldības plānošanas u.c. 
dokumentu izstrādē.

Prasības pretendentiem:
augstākā izglītība ekonomikā, vadībā vai 
citā radniecīgā nozarē;
vēlama darba pieredze ES fondu projek-
tu sagatavošanā, koordinēšanā un vadībā 
(par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze 
ERAF projektu vadībā);
teicamas prasmes darbā ar datoru;
valsts valodas prasmes augstākajā līme-
nī, labas angļu un krievu valodu zināša-
nas;
precizitāte, augsta atbildības izjūta, ko-
munikācijas prasmes, analītiska un stra-
tēģiska domāšana;
prasme izteikt, aizstāvēt viedokli, patstā-
vīgi pieņemt lēmumus, strādāt komandā 
un paaugstinātas intensitātes apstākļos;
prasme lietot kartes un kartoshēmas, la-
sīt un saprast būvprojektu rasējumus. 

Iesniedzamie dokumenti:
CV;
motivācijas vēstule;
izglītības dokumentu, sertifi kātu u.c. do-
kumentu kopijas, kas apliecina preten-
dentam izvirzīto prasību izpildi.

Dokumentus lūdzam iesniegt Smiltenes no-
vada domes Klientu apkalpošanas centrā 
Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, 
slēgtā aploksnē ar norādi „Smiltenes novada 
domes Attīstības un plānošanas nodaļas pro-
jektu vadītāja amata konkursam” personīgi, 
pa pastu vai pa e-pastu personals@smiltene.
lv līdz 2018. gada 21. oktobrim. Tel. infor-
mācijai 64707586, 64707571.

Atalgojums sākot no EUR 900.
Profesiju kods 2422 02

SMILTENES NOVADA DOME 
Reģ. Nr. 90009067337, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv

Notiek bezmaksas veselīga uztura meistardarbnīcas vecākiem
Smiltenes novada dome īsteno 

projektu „Pasākumi vietējās sabied-
rības veselības veicināšanai Smiltenes 
novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/052, 
kura ietvaros vecākiem 
ir iespēja piedalīties ve-
selīga uztura meistar-
darbnīcās. 

Veselīga uztura ie-
vērošana nodrošina or-
ganismu ar neaizstājamam 
uzturvielām, kas nepiecie-
šamas augšanai, attīstībai 
un enerģijai. Mūsdienu no-
vērojumi liecina, ka ēdiena 
pagatavošanas prasmju un laika 
trūkuma dēļ tiek izvēlētas neveselī-
gas uzkodas un/vai ātri pagatavojumi produkti 
(maizītes, ātras zupas, saldētie produkti u.c.) 

– neveselīgs uzturs, kas veicina 
dažādu sirds un asinsvadu sa-
slimšanas. 

Lai veicinātu ēdiena 
pagatavošanas praktisko 
iemaņu attīstīšanu, kā arī, 
lai uzzinātu, kā pagatavot 
veselīgu un uzturvielām 

bagātu ēdienu, projekta „Pa-
sākumi vietējās sabiedrības 

veselības veicināšanai Smiltenes 
novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/052 ietvaros, 

oktobra, novembra mēnešos, piektdienu 
pēcpusdienās Smiltenes tehnikuma jaunā 

Smiltenes novada dome īsteno projek-
tu „Pasākumi vietējās sabiedrības vese-
lības veicināšanai Smiltenes novadā” Nr. 
9.2.4.2/16/I/052, kura ietvaros personas ar 
īpašām vajadzībām un viņu ģimenes pie-
dalās fi zioterapijas, mūzikas terapijas no-
darbībās. 

2018. gada 4. ceturksnī Bērnu un Ģimenes 
atbalsta centrā, Galdnieku ielā 10b, Smiltenē, 
tiek organizētas nodarbības personām ar īpa-
šām vajadzībām, lai veicinātu šo personu un 
viņu ģimenes locekļu integrāciju sabiedrībā, 
lai palīdzētu dzīvot pilnvērtīgāk un justies kā 
līdzvērtīgiem sabiedrības locekļiem. Darboša-
nās kopā ar citiem veicina sociālo iekļaušanos 
un palīdz pilnveidot komunikācijas prasmes, 
tādēļ aicinām piedalīties un būt kopā! 

Šajās nodarbībās ir iespēja vingrot fi zio-
terapeita vadībā, konsultēties ar psihologu, 
piedalīties mūzikas terapijas nodarbībās. 

Plašāka informācija par grupu nodarbī-
bām, zvanot pa telefonu Anitai Šteinbergai – 
mobilais tālrunis 28680831. 

Bezmaksas 
nodarbības 
cilvēkiem ar 

īpašām vajadzībām 
un viņu ģimenēm

restorāna telpās notiek veselīga uztura meis-
tardarbnīcas vecākiem, kur iegūtās zināšanas 
un prasmes pēc tam var izmantot veselīga dzī-
vesveida veidošanā ģimenē. 

Plašāka informācija par grupu nodarbī-
bām, zvanot pa mobilo tālruni Anitai Šteinber-
gai 28680831. 
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Uzņēmēj Vidzemē, izmanto iespēju: 
saņem ES fi nansējumu un audzini sev 

darbinieku jau skolas solā!
Latvijas Darba devēju kon-

federācija (LDDK) sadarbībā ar 
uzņēmējiem un profesionālajām 
izglītības iestādēm īsteno projek-
tu „Profesionālo izglītības iestāžu 
audzēkņu dalība darba vidē bal-
stītās mācībās un mācību praksēs 
uzņēmumos”, ko fi nansiāli atbal-
sta Eiropas Savienības Sociālais 
fonds. 

Projekta mērķis ir palielināt 
kvalifi cētu profesionālās izglītības 
iestāžu audzēkņu skaitu pēc to da-
lības darba vidē balstītās mācībās 
vai mācību praksē uzņēmumā. Pir-
mā projekta daļa ir darba vidē bal-
stītu mācību īstenošana. Uzņēmēji, 
vienojoties ar Profesionālajām iz-
glītības iestādēm (PII), var īstenot 
darba vidē balstītas mācības un 
saņemt būtisku fi nansiālu atbalstu. 
Otra projekta daļa ir prakses, kuras 
arī līdz šim ir īstenojuši uzņēmēji 
sadarbībā ar Profesionālajām izglī-
tības iestādēm, taču tagad uzņēmē-
jiem iespējams saņemt ESF fi nan-
sējumu. Uzņēmējiem, kuri iesaistās 
projektā un īsteno mācību prakses, 
vairs nebūs jāaizpilda daudz dažā-
du dokumentu, kā tas bija iepriek-
šējos ES SF periodos, bet gan tikai 
mācību prakses beigās jāsagatavo 
rēķins, lai uzņēmums saņemtu fi -
nansiālu atbalstu.

Jolanta Vjakse, „Darba vidē 
balstītas mācības” (DVB) projek-
ta vadītāja: „Noslēdzot iepriekšējo 
mācību gadu, secinām, ka aktivitā-
te no uzņēmumu un profesionālo 
mācību iestāžu puses, kā arī no 
jauniešiem ir bijusi lielāka, kā sā-
kotnēji gaidījām. Šobrīd projektā 
iesaistījušies 1469 uzņēmumi, 39 
izglītības iestādes un 4341 jaunie-
ši. Arī šajā mācību gadā plānojam 
turpināt projekta īstenošanu!

Kas ir darba vidē balstītas mā-
cības?

Tā ir uzņēmēja iesaiste profe-
sionālās izglītības procesā, kurā 
uzņēmējs un skola kopīgi vienojas, 
kādu mācību programmu var īste-
not uzņēmumā. 

Kāpēc uzņēmumiem iesaistī-
ties šajā projektā?

Jau vairāku desmitu gadu ga-
rumā dzirdam, ka uzņēmēji nav 
apmierināti ar profesionālo skolu 
audzēkņu/absolventu prasmēm. 
Līdz ar to LDDK ir apkopojusi vai-
rāku nozaru viedokļus, kā uzlabot 
profesionālās izglītības kvalitāti – 
uzņēmēji tiek iesaistīti programmu 
izstrādē, piedalās eksāmenu norisē 
un vērtēšanā. Nākamais loģiskais 

solis ir darba devēju dalība mācību 
procesā savos uzņēmumos, mācot 
audzēkņiem tās profesiju prasmes, 
kuras nepieciešamas ātri mainīga-
jā ekonomikā.”

Uzņēmējs, īstenojot darba 
vidē balstītas mācības, var sa-
ņemt kompensāciju par darbu 
ar profesionālās skolas audzēkni 
līdz 225 euro mēnesī par vienu 
audzēkni un fi nansējumu indi-
viduālo aizsardzības līdzekļu ie-
gādei un citiem izdevumiem, kas 
saistīti ar audzēkņa darba aizsar-
dzības nodrošināšanas izdevu-
miem uzņēmumā.

Vidzemes reģiona projekta 
koordinatore Elīna Vējiņa: „Pro-
jekts ir lieliska iespēja uzņēmumam 
izaudzināt topošos darbiniekus. 
Pirmo reizi tiek nodrošināta iespē-
ja, ka par šo darbu ar audzēkņiem 
uzņēmums saņem arī fi nansējumu. 
Svarīgi, ka gan ierasto mācību un 
kvalifi kācijas prakšu, gan darba 
vidē balstītu mācību gadījumā no 
projekta līdzekļiem iespējams ie-
gādāties audzēknim nepieciešamos 
individuālās aizsardzības līdzekļus, 
apmaksāt audzēkņa apdrošināšanu, 
kā arī, ja nepieciešams, apmaksāt 
obligāto veselības pārbaudi, me-
dicīnas grāmatiņu un vakcināciju. 
Būtiski, ka projekts nodrošina arī 
audzēkņa mobilitāti – tiek segti 
ceļa izdevumi, lai audzēknis nokļū-
tu prakses vai darba vidē balstītu 
mācību vietā, kā arī segti dienesta 
viesnīcu izdevumi.”

Uzņēmējs, īstenojot prakses, 
var saņemt kompensāciju par 
darbu ar profesionālās skolas 
audzēkni līdz 120 euro par vie-
nu praksi vienam audzēknim un 
fi nansējumu individuālo aizsar-
dzības līdzekļu iegādei un citiem 
izdevumiem, kas saistīti ar au-
dzēkņa darba aizsardzības no-
drošināšanas izdevumiem.

Vidzemes reģiona projekta 
koordinatore Elīna Vējiņa: „Vi-
dzemes reģionā mācību praksēs 
projekta ietvaros ir iesaistījušies 
vairāk kā 800 audzēkņi, un sadar-
bības līgumus par dalību projektā 
ir noslēguši vairāk kā 400 uzņēmu-
mi. Aizvien grūtāk ir atrasts labus 
darbiniekus, līdz ar to daudzi uzņē-

mumi ir ieinteresēti piesaistīt prak-
tikantus ar mērķi izaudzināt 

jaunos darbiniekus. Ieguvēji 
no projekta ir gan audzēk-
ņi, iegūstot pirmo svarī-
gāko darba pieredzi, gan 
uzņēmēji, jo ir iespēja 
izaudzināt sev spe-
ciālistus, gan mācību 
iestādes – esot uzņē-
mumā, audzēkņiem ie-
spējams vairāk novērtē 

izglītības lomu, izvēlēto 
profesiju un attieksmi pret 

mācībām. Projektā iesaistās 
arī pašvaldības, to skaitā  Smil-

tenes novada dome. Kā viens no 
labiem piemēriem ir minama Smil-
tenes novada domes Informācijas 
tehnoloģiju nodaļa, kurā pagājušajā 
mācību gadā mācību praksi realizē-
ja 6 topošie datorsistēmu tehniķi no 
Priekuļu tehnikuma.” 

Smiltenes novada domes In-
formācijas tehnoloģiju nodaļas 
vadītājs Arnis Platpīrs: „Mācību 
prakse sniedz iespēju jaunietim 
vairāk saprast praktiskās lietas, kas 
ir jādara potenciālajā darba vietā. 
Bieži teorētiskās zināšanas ļoti at-
šķiras no praktiskajām. Lai uzlabo-
tu potenciālās iespējas jauniešiem 
darba tirgū, mācību prakse ir ļoti 
noderīga. Kopumā izglītības iestā-
dēm vajadzētu pievērst lielāku vē-
rību praktiskajām zināšanām!” 

Kafejnīcas bistro „Trīs pipari 
un kūkas” vadītāja Agija Sinka: 
„Mācību prakse ir iespēja jaunie-
tim saprast, vai ir izvēlēta pareizā 
profesija – vai viņam konkrētais 
darbs patīk un vai viņš tam ir pie-
mērots. Esot uzņēmumā, audzēk-
nim ir jāmācās plānot savi darbi, 
jāveic tie laikā, kā arī nestandarta 
situācijās jāpieņem pareizie lēmu-
mi.  Audzēkņi ir dažādi. Gadās tādi, 
kuri saprot, ka nav izvēlēta pareizā 
profesija – un šī arī ir laba iespē-
ja jau laicīgi kaut ko mainīt savā 
profesionālajā dzīvē. Liels prieks 
ir par tiem jauniešiem, kuri sevi 
pierāda mācību praksē un paliek 
pie mums kā darbinieki. Projekta 
fi nansējums ir kaut neliels atbalsts 
gan uzņēmumam, gan audzēknim. 
Laba sadarbība ir izveidojusies ar 
Smiltenes tehnikumu un Valmieras 
tehnikumu. Esam atvērti un piedā-
vājam audzēkņiem realizēt mācību 
prakses, jo darba ritmu, darba kul-
tūru un praktiskās darba iemaņas 
var apgūt tikai esot uzņēmumā.” 

Par iespējām piedalīties projektā 
Vidzemes uzņēmējus aicinām 

sazināties ar:
LDDK Vidzemes reģiona 

koordinatori 
Elīnu Vējiņu, 

tālr. 20279914, 
e-pasts elina.vejina@lddk.lv

Seko līdzi!

Veiksmīgi, saskaņā ar ap-
stiprināto laika grafi ku, norisinās 
apakšzemes komunikāciju izbūve 
Kohēzijas fonda līdzfi nansētajā 
projektā „Ūdenssaimniecības un 
kanalizācijas tīklu paplašināšana 
Smiltenē 3. kārta”. 

Pabeigti būvniecības darbi Ma-
zajā Līgo ielā/ Kalnamuižā un Laz-
du ielā, kur izbūvēta maģistrālā ka-
nalizācijas un ūdensvada trase, māju 
pievadi, atjaunoti ielas segumi atbil-
stoši sākotnējam segumam un veikti 
labiekārtošanas darbi.  Kopsummā 
šajās ielās noslēgti 11 jauni līgumi 
par ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanu. 

Izbūvētas 6 kanalizācijas sūkņu 
stacijas (Līgo/Kalnamuižā, Lazdu 
ielā, Zaķu ielā, Raiņu ielā, Ceriņu 
ielā un Krastu ielā).

Kalēju ielā, Zaķu ielā, Cērte-

Eiropas Savienības
struktūrfondi un
Kohēzijas fonds

Pabeigti būvdarbi Smiltenes pilsētas ielās (Mazajā Līgo ielā/ Kalnamuižā 
un Lazdu ielā).

Turpinās darbi pie 
ūdenssaimniecības projekta 

realizācijas

Būvdarbi Smiltenes pilsētas ielās (Raiņa iela, Priežu iela).

nes ielā, Krasta ielā un Lazdu ielā 
ir pabeigti darbi pie maģistrālās ka-
nalizācijas, ūdensvada trase un māju 
pievadu izbūves. Pašreiz notiek dar-
bi pie ielu segumu atjaunošanas un 
labiekārtošanas darbiem.  

Savukārt būvdarbi tupinās pie 
Ceriņu ielas, Līvu ielas, Priežu ielas 
un Raiņa ielas. 

SIA „Smiltenes NKUP” regu-
lāri kopā ar SIA „Būvuzraugi LV” 
būvuzraugu rīko būvsapulces ar SIA 
„WOLTEC” uzņēmuma pārstāv-
jiem, lai sekotu līdzi tam, lai darbi 
noritētu kvalitatīvi un atbilstoši no-
teiktajiem termiņiem, saskaņā ar 
darbu izpildes kalendāro grafi ku. 

SIA „Smiltenes NKUP” aicina 
iedzīvotājus būt saprotošiem un ie-
cietīgiem par neērtībām, kas radušās 
ar būvdarbu sākšanos Smiltenes pil-
sētas ielās. 

cībām, bet pa otru – fasēts 
pudelēs pārdošanai.

Jūs jau maksā-
jat par to, lai ūdens 
no centralizētā ūdens 
vada būtu drošs un 

labs dzeršanai. Nav 
nepieciešams papildus 

pirkt ūdens bunduļus vai 
pudelēs fasēto ūdeni, ja par 

centralizētā ūdens kvalitāti jau ir 
parūpējušies profesionāli speciālis-
ti, pielietojot jaunākās tehnoloģis-
kās iekārtas. Jaunākos ūdens testē-
šanas pārskatus vari redzēt www.
smiltenesnkup.lv.

Arī turpmāk, ar Ū vitamī-
na simbola palīdzību, informēsim 
jūs par priekšrocībām un ieguvu-
miem, kas sasniedzami katram no 
jums ikdienā.

Mēs, Smiltenes 
NKUP, kā biedrības  
„Latvijas Ūdens-
apgādes un kanali-
zācijas uzņēmumu 
asociācija” biedri, 
iesaistāmies Ū vita-
mīna popularizēšanā.

Ar Ū vitamīna sim-
bolu aicinām ikvienu lie-
tot dzeramo ūdeni no centralizētā 
ūdensvada, jo starp šo ūdeni un 
ūdeni, kas pildīts pudelēs būtī-
bā nav nekādas atšķirības. Ūdens 
piegādātajiem abos gadījumos ir 
saistošas vienas un tās pašas ūdens 
kvalitātes un nekaitīguma prasības, 
kas noteiktas normatīvajos aktos. 
Iespējams pat, ka iegūtais dzera-
mais ūdens pa vienu cauruli tiek 
centralizēti piegādāts mājsaimnie-

Smiltenes NKUP ziņas
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Aicina mazos 
un vidējos 
uzņēmējus 
piedalīties 
projekta 

„COOP Local” 
aktivitātēs

Smiltenes novada amat-
nieki, rokdarbnieki, dārzeņu 
un ogu audzētāji un pārtikas 
ražotāji tiek aicināti 28. ok-
tobrī doties uz Lindoras ga-
datirgu Igaunijā. Projekta ie-
tvaros ar saviem darinājumiem 
varēs piedalīties amatnieki un 
rokdarbnieki, kā arī uzņēmēji 
un mājražotāji ar saviem pārti-
kas produktiem. 

Smiltenes novada mazie 
un vidējie gaļas un piena lopu 
audzētāji un pārstrādātāji 
tiek aicināti piedalīties  divu 
dienu seminārā no 7. līdz 8. 
novembrim Repinā, Igauni-
jā, kur notiks gan vairākas lek-
cijas, gan vietējo saimniecību 
apmeklēšana. 

Semināra programma:
lekcija par pārtikas mājra-• 
žošanu, eko piena produktu 
ražošanu un pārdošanu saim-
niecības „Pajumäe” piere-
dze;
lekcija par gaļas liellopu au-• 
dzēšanu, audzētāju sadarbību 
un pieredzi gaļas lopkopībā;
lekcija par bioloģiskās pārti-• 
kas ražošanu un pārdošanu, 
Igaunijas pieredze;
lekcija – saimniecības „Pa-• 
jumäe” pieredzes stāsts kaz-
kopībā;
nākamajā dienā tiks apmek-• 
lētas vietējās saimniecības, 
kas nodarbojas ar lopkopību, 
gaļas un piena pārstrādi, kā 
arī Igaunijas aitu audzētāju 
kooperatīvs.

Plašāku informāciju par 
abu pasākumu programmām 
un iespējām piedalīties var no-
skaidrot pa tālruni 64707575 
vai rakstot uz e-pastu projekta 
aktivitāšu vadītājam Modrim 
Apsītim – modris.apsitis@
smiltene.lv.

Pasākumi tiek organizēti 
projekta „Pārrobežu sadarbības 
veicināšana vietējiem pārtikas 
produktu ražotājiem un amat-
niekiem pierobežā” (COOP 
Local) ietvaros. Vairāk par 
projektu var uzzināt Smiltenes 
novada mājas lapā www.smil-
tene.lv.

Zelma Mičule, 
Attīstības un plānošanas 

nodaļas 
projektu vadītāja

Smiltenes 
novadā 
sācies 

sakoptības 
mēnesis un 
savākto lapu 

izvešanas 
akcija

Katru gadu rudenī, Smil-
tenes novadā tiek izsludināts 
sakoptības jeb spodrības mē-
nesis, tā ietvaros, laikā no 1. 
oktobra līdz 31. oktobrim, 
ugunskurā atļauts sadedzināt 
tikai koku, krūmu sausos un 
kaitēkļu bojātos zarus sava 
īpašuma teritorijā, ievērojot 
ugunsdrošības pasākumus un 
neradot kaitējumu trešās per-
sonas veselībai un mantai. 

Tāpat spodrības mēneša 
laikā Smiltenes pilsētas teri-
torijā no iedzīvotājiem un uz-
ņēmumiem tiks izvesti maisi 
ar sagrābtām lapām un citām 
zaļo augu daļām (dārza augu 
laksti, zāle, nezāles). Maisu iz-
vešanu organizē un apmaksā 
pašvaldība, ar šādiem nosacī-
jumiem:

No katras mājsaimnie-
cības savākšanu veic ne vairāk 
kā 1 reizi;

I zvešanu jāpiesaka 
no šā gada 8. oktobra līdz 31. 
oktobrim, zvanot uz SIA „Smil-
tenes NKUP”  telefona numuru 
25302253 darba laikā no plkst. 
9.00 līdz 12.00,

Obligāti noziņojamā 
informācija: mājas adrese, vieta, 
kur atstās maisus, gadījumā, ja 
mājas adrese nesakrīt ar atstāša-
nas vietu, telefona numurs;

Savāktās  zaļo augu da-
ļas un lapas liek savos maisos, 
kuri jānovieto ārpus sētas;

Gadījumā,  ja maisos 
bez zāles un lapām tiks kon-
statēts zaru un sadzīves atkri-
tumu piemaisījums, maisi ne-
tiks izvesti.

Maisu izvešanu veiks 
SIA „Smiltenes NKUP”. Plāno-
tās maisu izvešanas dienas – 25. 
oktobris, 1. novembris, 8. no-
vembris, 15. novembris. Vado-
ties pēc laikapstākļiem, lapu iz-
vešanas laiks var tikt pagarināts.

Tāpat informējam, ka zaru 
izvešanu ir iespējams pieteikt par 
maksu, zvanot uz SIA „Smilte-
nes NKUP” mob. tālr. 29161694 
darba laikā no plkst. 8.00 līdz 
17.00 vai SIA „ZAAO” tālruni 
informācijai 64281250 vai uz 
mob. tālr. 29225862.

Aicinām iedzīvotājus būt 
saprotošiem, izmantot pašval-
dības apmaksāto savākto zaļo 
augu daļu un lapu maisu izve-
šanu pilsētas teritorijā un visas 
iespējamās neskaidrības risināt 
savstarpēji komunicējot.

Rūpēsimies par apkārtējo 
vidi un sakopsim savu novadu 
kopā!

Lizdoles ezerā ielaisti zandartu mazuļi

Projekta „Zivju resursu pavai-
rošana Smiltenes novada Lizdoles 
ezerā” Nr. 1.48 ietvaros 27. septem-
brī un 28. septembrī Lizdoles ezerā 
ielaisti zandartu mazuļi. Zandartu 
mazuļus piegādāja Zemnieku saim-
niecība „SKALDAS” no Kuldīgas 
novada. Projekta ietvaros kopumā 
ielaisti 5400 zandartu mazuļu.

Projekta mērķis ir palielināt un 
atjaunot zivju resursus Smiltenes no-
vada Lizdoles ezerā, un radīt pamatu 
licencētās makšķerēšanas ieviešanai 
un pilnveidot aktīvā tūrisma attīs-
tību. Zivju resursu pavairošana un 
dažādošana ir būtisks ieguldījums, 
lai nodrošinātu zivju resursu ilgtspē-
jību pašvaldības publiski pieejamās 
ūdenstilpēs. 2016. gadā Lizdoles 
ezeram izstrādāti zivsaimnieciskās 

ekspluatācijas noteikumi. 
 Projekta kopējās plānotās iz-

maksas ir EUR 1633,50. Zivju fon-
da fi nansējums ir EUR 1453,82  un 
pašvaldības līdzfi nansējums ir EUR 
179,68.

Projektu plānots īstenot līdz 
2018. gada oktobrim.

Vairāk informācijas par projek-
tu pieejama Smiltenes novada mājas 
lapā www.smiltene.lv, sadaļā Pro-
jekti.

Lita Kalniņa,  
Attīstības un plānošanas nodaļas

projektu vadītāja 

Otro gadu pēc kārtas Smiltenes 
novada dome organizēja konkursu 
„Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!”. 
Projektu konkursa mērķis ir sniegt 
atbalstu Smiltenes novada uzņēmu-
mu un fi zisko personu projektiem, 
kas tiek realizēti Smiltenes novadā 
un kuru rezultātā tiek radīti jauni 
produkti un pakalpojumi vai tiek 
radītas jaunas darbavietas. Aprīļa 
un maija mēnesī pretendentiem bija 
iespēja iesniegt savus projektus.  Šo-
gad pašvaldība saņēma 12 pieteiku-
mus, no kuriem 5 tika atbalstīti. 

Uzņēmums SIA „EK BŪVE 
LV” ir viens  no konkursa „Esi uz-
ņēmējs Smiltenes novadā!” līdzfi -
nansējuma saņēmējiem. Konkursa 
ietvaros uzņēmums  īstenoja  pro-
jektu „EK BŪVE LV efektivitātes 
celšana”, kura mērķis ir celt darba 
efektivitāti, iegādājoties papildus 
tehnisko nodrošinājumu būvniecī-
bas pakalpojumu sniegšanai un pa-
lielināt darba vietas uzņēmumā SIA 
„EK BŪVE LV”. Projektam tika 
piešķirts daļējs fi nansējums 1848,71 
euro apmērā instrumentu iegādei. 
Uzņēmuma vadītājs Edgars Kalniņš 
ir gandarīts par realizēto projektu, jo 
iegādātie instrumenti atvieglo ikdie-
nas darbu un uzlabo darba kvalitāti. 
Šobrīd uzņēmums veic būvniecības 
darbus vairāk kā 10 objektos un par 
darba trūkumu nesūdzas. Palieli-
noties darba apjomam, uzņēmums 
vasaras periodā ir arī palielinājis 
darbinieku skaitu par 8 cilvēkiem, 
kaut gan saskaras ar grūtībām atrast 
kvalitatīvus strādniekus. 

Andis Tiļčiks ir īstenojis projek-
tu „Annes Laivas”, kura mērķis ir 
veicināt ūdens tūrisma attīstību pie-
dāvājot ūdens ekipējumus Tepera, 
Niedrāja ezeros un upju maršrutos – 
Gaujas augštecē. Projektam tika pie-
šķirts daļējs līdzfi nansējums laivu 
transporta piekabes iegādei 963,80 
euro apmērā. Projekta īstenotājs vēr-
tē, ka aizvadītā sezona bijusi veik-
smīga un sasniegti prognozētie mēr-
ķi. Ir izveidojies patstāvīgo klientu 
loks un priecē, ka  ar ūdens aktivitā-
tēm brauc nodarboties ne tikai Smil-

Tiek īstenoti projekti konkursa 
„Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!” ietvaros

tenes novada iedzīvotāji, bet arī no 
apkārtējiem novadiem – Valmieras, 
Cēsīm. Ūdens ekipējums (SUP dēļi, 
kajaki) galvenokārt tiek piedāvāti 
nomāt Niedrāja ezera krastā un tādēļ 
ļoti noder projekta ietvaros iegādātā 
piekabe, kas ļauj veiksmīgi pārvest 
ūdens  ekipējumu.

Uzņēmums SIA „IG Activities” 
arī ir viens  no konkursa „Esi uzņē-
mējs Smiltenes novadā!” līdzfi nansē-
juma saņēmējiem. Konkursa ietvaros 
uzņēmums  īstenoja projektu „Airi un 
pedāļi – priekam un veselībai”, kura 
mērķis ir dažādot nomas piedāvā-
jumu, veicot investīcijas inventāra 
iegādei. Daļējs līdzfi nansējums pie-
šķirts velokartingu, velosipēdistu aiz-
sargķiveru un bērnu velosēdeklīšu ie-
gādei 1600,00 euro apmērā. SIA  „IG 
Activities”  vadītājs  Gundars Cers 
aktīvi meklē  iespējas, lai  attīstītu un 
pilnveidotu  uzņēmējdarbību. Šogad 
uzņēmums īstenoja arī  Lauku atbal-
sta dienesta līdzfi nansēto projektu 
„Aktīvās atpūtas inventāra nomas 
punkta izveide Smiltenē”, kura rezul-
tātā tika izveidots velosipēdu nomas 

punkts Gaujas ielā 8, Smiltenē un lai 
dažādotu nomas punktā iznomājamā 
ekipējuma iespējas, G. Cers pieteica 
savu ideju konkursā, kuru veiksmīgi 
realizēja un tādēļ aicina iedzīvotājus  
izmantot nomas punkta dotās iespē-
jas.

Novēlām visiem, kas vēl domā 
par sava biznesa uzsākšanu, kā arī 
tiem, kas jau saņēmuši atbalstu savas 
uzņēmējdarbības idejas īstenošanā, 
ar plašu redzesloku skatīties uz ie-
spējām un neapstāties pie idejas, bet 
droši virzīt to tālāk. Nākamo gadu 
tiks atkal izsludināts konkurss „Esi 
uzņēmējs Smiltenes novadā!”, tādēļ 
aicinām visus iedzīvotājus, kuriem 
ir iecere vai ideja uzņēmējdarbības 
uzsākšanai, sekot līdzi pašvaldī-
bas informācijai novada mājaslapā   
www.smiltene.lv un informatīvajā 
bezmaksas izdevumā „Smiltenes 
novada Domes Vēstis”, lai laikus 
sagatavotu un iesniegtu pieteikumu 
uzņēmējdarbības ideju konkursam.

Ieva Dille,
 Attīstības un plānošanas nodaļas 

vadītāja
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Baznīcas laukumā 13
No 15. oktobra līdz 12. novembrim Ziemeļvalstu Ministru padomes 
biroja Latvijā ceļojošā izstāde 
„Zināmās un nezināmās 
Ziemeļvalstis”
Ritas Varaksas fotogrāfi ju izstāde 
„Sēņu mātes pārsteigumi”

Smiltenes novada 
bibliotēkas Bērnu 
apkalpošanas nodaļā, 
Gaujas ielā 1
31. oktobrī plkst. 14:00 Helovīna 
dienas pasākums „Mošķīšu 
saiets”

15. novembrī plkst. 14:00 
Akcijas „100 labi vārdi Latvijai” 
noslēguma pasākums un 
erudīcijas spēle

Sākoties Latvijas simtgades 
gadam, BDR „Klubs Ieviņa” sāka 
realizēt projektu Nr. 17-09-AL10-
A019.2204-000003 „Pēc Kurzemes 
tautas tērpu metiem izgatavotu tēr-
pu iegāde VPDK „Ieviņa’’. Projekta 
realizācija kļuva iespējama patei-
coties Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku at-
tīstībai (ELFLA) atklātā projektu ie-
sniegumu konkursa Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014. – 2020.
gadam apakšpasākuma „Darbības 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 
aktivitātes „Vietas potenciāla attīstī-
bas iniciatīvas” fi nansējumam caur 
BDR „Abulas lauku partnerība’’. 

Projekta mērķis bija  nodro-
šināt vietējo iedzīvotāju aktīvu 
iesaistīšanos kultūras kapitāla 
ilgtspējīgas izmantošanas un po-
pularizēšanas aktivitātēs. Projekta 
rezultātā tika  iegādāti pēc Kurze-
mes tautas tērpa metiem izgatavoti 
tērpi sievām – 12 gabali brunči, 
jakas un lakati. Šie  tērpi jau tika 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

lietoti dejās, kurās izskanēja Kur-
zemes tēma Latvijas simtgadei 
veltītajos XXVI Vispārējos latvie-
šu Dziesmu un XVI Deju svētkos 
Rīgā 2018. gada vasarā, uzvedu-
mā „Māras zeme” un „Zvaigžņu 
ceļā”.

Kopējās projekta izmaksas bija  
EUR 4767,48. No tām ELFLA pub-
liskais fi nansējums ir EUR 4290,73, 
Smiltenes novada pašvaldības līdz-
fi nansējums – EUR 476.75. Pēc 
Kurzemes tautas tērpu metiem vei-
dotos tērpus izgatavoja iepirkuma 
procedūras uzvarētāja  IK „IVETA 
PURMALE”.  VPDK „Ieviņas’’ de-
jotāji izsaka pateicību par atbalstu 
projekta realizācijā Smiltenes nova-
da pašvaldībai. 

Jaunos tērpus Smiltene un ap-
kārtnes sabiedrība varēs ieraudzīt 
Smiltenes pilsētas Kultūras centrā 
20. oktobrī plkst. 18:00  jaunās se-
zonas ieskaņas koncertā „Atmiņu 
albums’’.

Dace Ābola,
 projekta vadītāja

 VPDK „Ieviņa”  atrādīs jaunos 
tērpus Smiltenes publikai  
sezonas ieskaņas koncertā 

„Atmiņu albums’’ 

Kultūra Izglītība

Jaunais mācību gads Blomes 
pamatskolā iesācies ļoti darbīgs. Pa-
ralēli intensīvam mācību darbam ir 
laiks arī dažādām ārpusstundu akti-
vitātēm.

Septembris Latvijā ir dzejas 
mēnesis. Šīs dzejas dienas mums 
bija īpašas, jo 6. klases skolnieka Ri-
čarda Āgara dzejolis „Mana vasara” 
ir iekļauts dzejas gadagrāmatā „Garā 
pupa 2018”. Kopā ar Ričardu uz grā-
matas atvēršanas svētkiem un dzejas 
stundu Dailes namā Rīgā devās arī 
viņa klasesbiedri.  Mācību ekskur-
sija izvērtās par lieliskām emocijām 
un jaunu pieredzi piepildītu dienu, 
tiekoties ar dzejnieci Inesi Zanderi, 
mūziķi Jēkabu Nīmani, aktrisi Bai-
bu Broku u.c.  Īpašs lepnums visiem, 
protams, par mūsu Ričardu.

Arī skolā notika Dzejas dienu 
pasākumi „Svinēsim svētkus dzejā” 
1. – 4. klasēm un „Es Latvijā, Latvi-
ja manī” 5. – 9. klasēm, kas noslē-
dzās ar katras klases radītu dzejoli 
Latvijai.

Pasaules talkas dienā ikviens 
pasaules iedzīvotājs bija aicināts sēt 
un dēstīt „Laimes kokus”, rādot ceļu 
pasaules vides atveseļošanai un ra-
dot jaunu tradīciju Latvijā – katram 
savu Laimes koku. Nu arī Blomes 
pamatskolai ir savs Laimes koks – 1. 
un 9. klases skolēnu stādīts pīlādzis 
– Latvijas un visas planētas veselī-
bai un labai dzīvei. 

Tradicionālo ru-
dens ekskursiju vietā 
šogad izlēmām iepazīt 
savu tuvāko apkārtni, 
dodoties pārgājienā pa 
Blomes pagastu. Izrā-
dījās, ka mūsu tuvāka-
jā apkārtnē ir tik daudz 
interesanta, jauna un 
neiepazīta. Pārgājiena 
laikā, ciemojoties lie-
lākās lauku saimniecī-
bās un viensētās, bija 
iespēja iepazīt darbu 
lauku sētā, satikt čak-
lus un interesantus 
cilvēkus, pašiem iz-
mēģināt roku dažādos 
darbos. Paldies visiem 
atsaucīgajiem Blomes 
pagasta ļaudīm par 
pacietību un sapratni! 
Katrai klašu grupai 
bija izvēlēts savām spējām atbilstošs 
maršruts un paveicamie uzdevumi.  
Kopš Miķeļdienas priekšvakara 
zālāju skolas priekšā rotā uzraksts 
„Latvijai 100” no pārgājiena laikā 
savāktajiem dabas materiāliem. Vi-

sās klasēs top fotostūrītis ar intere-
santākajiem mirkļiem no pārgājie-
nā redzētā, dzirdētā un piedzīvotā.  
Katrs Blomes pamatskolas skolēns 
pēta savas mājas vēsturi un veido 
aprakstu par to, lai kopīgi veidotu 

Šī vasara ir siltāka 
par vulkānu mazu…

albumu sava pagasta, novada, Lat-
vijas vēsturei.

Sākumskolas klašu skolēni par 
godu mūsu valsts simtgadei ir ap-
ņēmušies iemācīties slidot. Lai savu 
apņemšanos realizētu, viņi katru 
piektdienu, pateicoties savu vecāku 
atbalstam, kopā ar savām klašu au-
dzinātājām un sporta skolotāju do-
das uz slidošanas treniņiem Vidze-
mes olimpiskajā centrā Valmierā.

Septembra beigās 6. klases sko-
lēni kopā ar skolotāju  Ilzi devās 
meža ekspedīcijā  uz Velēnu. Tā bija 
iespēja apgūt dabaszinības mežā 
kopīga piedzīvojuma veidā, pārlie-
cināties, ka mācību stundās iegūtās 
zināšanas ir izmantojamas ikdienas 
dzīvē, apzināties cilvēku ietekmi uz 
meža ekosistēmu, veicot praktiskus 
un radošus uzdevumus.

Tāds bija mūsu septembris, dar-
bīgs un interesants. 

Guntra Dūle, 
 Blomes pamatskolas direktore 

SMILTENES NOVADA BIBLIOTĒKĀ 

2018./2019. mācību gads ie-
sācies ar nelielām pārmaiņām, 
objektīvu iemeslu dēļ mainoties 
dažiem pulciņu skolotājiem. Kā 
allaž, prieks, ka interešu izglītībā 
iesaistās jauni un enerģiski peda-
gogi. 

Šogad sākumskolas vecuma 
bērniem ir iespēja apmeklēt „Robo-
tiku un prāta spēles” skolotājas V. 
Leites vadībā. Palsmanes internāt-
skolas audzēkņiem tiek piedāvātas 

Svētki tuvojas!
mūsdienu deju nodarbības (vad. G. 
Skare). 

Vislielāko dalībnieku skaitu, kā 
arvien, pulcē kultūrizglītības pulciņi 
– vokālie ansambļi, folkloras kopas, 
1. – 4.klašu kori un 5. – 9. klašu kora 
„Lido”studija, kā arī novada skolē-
nu deju kolektīvi, kas darbojas gan 
pilsētā, gan pagastu skolās.

 Visās jomās šobrīd tiek ak-
tualizēti nozīmīgākie pasākumi šim 
mācību gadam. Septembrī notika 

2 dienu seminārs deju skolotājiem, 
lai apgūtu repertuāru skolu jaunat-
nes Dziesmu un deju svētkiem, kas 
notiks 2020. gada 6. – 12. jūlijam 
Rīgā. 

Prieks, ka ikviens pulciņa sko-
lotājs ir apņēmības un ieceru pilns. 
Lai mums visiem veiksmīgs un ra-
došs šis mācību gads!

Inga Sīmane,
Smiltenes BJIIC direktore 



 8 Smiltenes novada Domes Vēstis 2018. gada 19. oktobris

Mākslas skolas audzēkņi mācību 
ekskursijā

Smiltenes Mākslas skolā ar 
radošām idejām un degsmi ir iesā-
cies jauns darba cēliens – jaunais 
2018./19. mācību gads. Mākslas 
skola jau otro gadu realizē 7 gadu 
apmācību programmu Vizuāli plas-
tiskajā mākslā. Pēc iepriekšējās 5 
gadu mācību programmas vēl mācās 
pēdējie 3 kursi. Kopējais audzēkņu 
skaits, uzsākot mācības, ir 116. Prie-
cājamies, ka ieinteresēti apgūt pro-
fesionālās ievirzes izglītību ir ļoti 
daudzi apkārtējo pagastu bērni. Tie 
ir gan no Palsmanes, Grundzāles, 
Variņiem, Bilskas, Blomes un Laun-
kalnes. 

Šis gads ir īpaši atbildīgs mums 
visiem, jo gribam teicami sevi parā-
dīt skolas akreditācijas procesā, kas 
gaidāms jau pavasarī. 

Ik gadu mūs sasniedz arī kāda 
priecīga ziņa no bijušajiem absol-
ventiem, kas ir izvēlējušies nākamās 
profesijas, kas saistītas ar mākslu un 
ir iestājušies mākslas vidusskolās 
vai augstskolās.  Šogad absolventi 
priekšroku devuši Valmieras Māks-
las vidusskolai, Rīgas Dizaina un 
mākslas vidusskolai, Rīgas Māks-
las un mediju tehnikumam, Rīgas 

Septembra nogalē Smiltenes 
Mākslas skolas 3. – 5. kursu audzēk-
ņi devās mācību ekskursijā uz Rīgas 
izstāžu zālēm un muzejiem. 

Kā pirmo izvēlējāmies Deko-
ratīvās mākslas un dizaina muzeju, 
kur arī mūsu audzēkņi, vēl pirms iz-
stādes „Gobelēnu krāsas” slēgšanas, 
paspēja novērtēt Francijas nacio-
nālās kultūras dārgumus. Šoreiz tie 
bija mūsdienu gobelēni no Mobilier 
national kolekcijas Francijā. Izstādē 
varēja ne tikai klausīties gida  stās-
tījumā, bet arī noskatīties izstādi 
pavadošo videofi lmu par gobelēnu 

tapšanas procesu un aizpildīt katrs 
savu izstādes piedzīvojumu karti.

Kā otru izvēlējāmies apskatīt 
un novērtēt daļu no Pirmās Rīgas 
Starptautiskās laikmetīgās mākslas 
biennāles (RIBOCA) izstādēm LU 
bijušajā Bioloģijas fakultātes ēkā. 
Biennāles devīze ir „Viss bija mū-
žīgs, līdz pārstāja tāds būt”.

Izstādē plaši pārstāvēta dažādu 
mākslas veidu sintēze, instalācija, 
fotogrāfi ja, fi lma, video, skaņa, arī 
nemateriālā prakse. Tās uzmanības 
centrā ir stāsts par pārmaiņām. No 
vēsturiskām, politiskām, sociālām, 

tehnoloģiskām, zinātniskām līdz pat 
fi lozofi skām un eksistenciālām.

Mākslas skolas audzēkņi ar 
lielu interesi iepazinās, klausījās, 
iesaistījās, līdzdarbojās, bet pēc tam 
arī pildīja uzdevumus mākslinieces 
Lindas Vigdorčikas sagatavotajās 
darba burtnīcās. Šāda muzeju mācī-
bu pieredze ir neatņemama  mākslas 
skolas mācību procesa sastāvdaļa, 
kas ir ļoti vērtīga, veidojot audzēk-
ņu izpratni par mūsdienu kultūru un 
mākslu.

Astrīda Ķemere, 
Smiltenes Mākslas skola 

Ar radošām idejām un 
degsmi ir iesācies jaunais 

mācību gads 
Mākslas skolā

Tehniskajai universitātei un Latvijas 
Mākslas akadēmijai.

Līdzās ikdienas mācību proce-
sam Smiltenes Mākslas skolas au-
dzēkņi piedalās arī dažādos konkur-
sos.  Mācību gada sākums ir iesācies 
ar labiem rezultātiem. I Starptau-
tiskajā vizuālās mākslas konkursā 
„Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu 
minot” atzinības ir ieguvuši: Kār-
lis Stūrmanis, Paula Šmulāne, Eva 
Ērenpreisa, bet pateicības: Anete 
Stabiņa, Gustavs Beļevičs, Jēkabs 
Kulbergs, Magdalēna Vintere, Pat-
rīcija Fūrmane, Emīls Rihards Bro-
lītis. 

Latvijas mākslas skolu audzēk-
ņu vizuālās mākslas konkursā „PILS 
SĒTA PILSĒTA” atzinību ieguvusi 
Elīza Ģēvele, bet Starptautiskajā 
vizuālās mākslas konkursā „Tu esi 
PUTNS. IRBĪTE” atzinību ieguvusi 
Megija Dimiņa. Konkursam audzēk-
ņus sagatavoja skolotājas Vineta Ba-
lode un Džinita Jurkovska. 

Saulainu, krāsainu, labām do-
mām un darbiem bagātu Latvijas 
simto gadu!

Astrīda Ķemere, 
Smiltenes Mākslas skola 

2018. gada 13. septembris, 
pēcpusdiena, saule, prieks, mazliet 
neziņas, čalas, bērnu smiekli, vīru 
balsis, draudzība, lepnums, sirsnība 
un labestība. Tā varētu skanēt īss 
apraksts par Tētu dienas jautro brīdi 
bērnudārzā „Pīlādzītis”. 

Jau ceturto gadu pēc kārtas, kā 
jauka tradīcija mūsu bērnudārzā ir 
kļuvusi „Tētu dienas” pasākuma or-
ganizēšana un tā norise. Katrā jaunā 
mācību gadā  vēlamies piepildīt arī 
jaunus sapņus. Par mazajām idejām 
tiek domāts jau vasarā. Mūsu domas 
veikliem soļiem īstenojas un mazo 
pīlādzēnu tēti mums palīdz tās pie-
pildīt. Pretīm Latvijas 100-gadei do-
damies arī mēs – mazi un lieli. Kā 
vēl skaistāk? Darām to kopā, ar tētu 
un vectētiņu prasmīgajām rokām, jo 
jūs mums – stipri kā ozoli! Pa mazai 
baļķu ripiņai – mērījām, zāģējām, 
līdzi jutām un skaitījām. Par diženo 
zāģēšanas veikumu esam pateicīgi 
ikvienam pasākuma dalībniekam – 
tēviem, vectēviem par ražīgo darba 
procesu, mammām un vecmam-
mām – par līdzi jušanu, atbalstu un 
uzmundrinājumu, audzinātājām un 

Ar tevi, tēt, – man drošāk ir iet!

bērnudārza atbalsta personālam – 
par ierosmēm un uzdrīkstēšanos būt 
„šeit un tagad”. Kopā mēs varam 
daudz! Pasākuma mērķis ir gūt jau-
nas un pozitīvas emocijas, kļūt dros-
mīgākiem, draudzēties, veidot sa-
liedētākus grupiņu kolektīvus mūsu 

lielajā saimē un vissvarīgākais – būt 
mazajam ķiparam kopā ar ģimeni  
kustību priekā.

Ilze (Elziņas mamma no Mā-
rīšu grupas) dalās savās domās par 
pasākuma norisi: „Tas, ka bērnu-
dārzā Tēvu dienas pasākums jau 

izveidojies kā tradīcija, ir brīnišķīgi. 
Un ļoti patīk, ka uzsvars ir ne tikai 
uz tētiem (šogad gan viņi bija stipri 
kuplā pulkā), bet uz ģimeniskumu kā 
tādu, kopā būšanu un darbošanos 
savu mīļo, tuvo cilvēku lokā.”

Tā mēs izdipinājām 100 solīšus 
pa zāgētajām ripiņām,  gājām rotaļā, 
kur svarīga ir katra nianse – ar tēti 
mēs ejam, ar tēti mēs dziedam, ar 
tēti mēs badamies un tētis mani met 
gaisā un ķer.

Anna (no Lācēnu grupiņas) 
– man tas pasākums patīk, es to 

vienmēr gaidu, jo atnāks 
mamma un tētis.

Svētku kulminācijā – 
bērnu nešana sedziņās un 
sirsnīgā apbalvošana, kur 
jauku pārsteiguma ap-
sveikumu bērniem priekš 
saviem tētiem palīdz sa-
rūpēt grupu audzinātājas. 
Lai dzirkstī rudens, lai 
dzīvo kustību prieks! 

Ieva Klāva-Bunga, 
Smiltenes 

PII „Pīlādzītis”
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Viņiem viss šajā skolā ir pirmo-
reiz... Mācību stundas izvēlētajā nā-
kotnes profesijā. Kursu iepazīšanās 
mači, dzīve dienesta viesnīcā un arī 
pasākums, kurā kopā ar kursabied-
riem pastāstīt par savu profesiju tā, 
kā to līdz šim nav darījis neviens 
cits. Pirmie nopietnie pārbaudīju-
mi godam izturēti! Pirmo kursu 
prezentācijas pasākumā pārlieci-
nājāmies – pavāru, viesmīlības 
pakalpojumu speciālistu, veterinār-
ārsta asistentu, lopkopības tehniķu, 
celtniecības un ceļu būves mašīnu 
mehāniķu, hidrobūvtehniķu, ceļu 
būvtehniķu un automehāniķu sai-
mei klāt nākuši daudzi jauni, radoši 
un talantīgi jaunieši. Dzīvesprieka 
un apņēmības pilni savā profesijā 
sasniegt augstākās virsotnes. 

Pasākumu vadīja klauni, kuri 
savu talantu pilnveido Smiltenes 
tehnikumā.

Kā tas būs, kad darba tirgū ie-
nāks viņi – nākamie pavāri, vies-
mīlības pakalpojumu speciālisti, 
veterinārārsta asistenti, lopkopības 
tehniķi celtniecības un ceļu būves 
mašīnu mehāniķi, hidrobūvju būv-
tehniķi un automehāniķi?

„Es necepšu, es nevārīšu, es 
neēdīšu neko,” skanot „Labvēlīgā 
tipa” „Frāzēm” uz tehnikuma ska-
tuves iznāca nākamie pavāri. Līdzi 
paņemtās pannas un katli nepārpro-
tami rosināja domāt, ka viņi ir gata-
vi mācīties, lai glābtu tos, kuri labāk 
neēdīs neko, nekā ceps un vārīs...

Pirmajiem „viesmīlēniem” sep-
tembra atestācija „daudzsološa” – 
visi nesekmīgi un pie visa vainīgi 
skolotāji… Taču viņu darbā ar iz-
aicinājumiem jāsastopas katru die-
nu, tāpēc galvenais nav pieķerties 
problēmai, bet to risināt. Arī minētai 
situācijai ar nesekmību, kas, par lai-
mi, izrādījās tikai uz skatuves, ātri 
vien tika rasts risinājums, apsolot 
laboties, jo skolotāja tā lika... Tāpat 
kā iet uz kori un tautas dejām. Lai 
nu kā arī bija, bet turpmāk viss būs 
savādāk. „Četrus gadus mēs te bū-
sim un par profesionāļiem kļūsim! 
Kad viesnīcās jūs nāksiet iekšā, 
mēs recepcijā būsim priekšā. Mēs 
viesnīcās jūs gaidīsim un ar prieku 
smaidīsim. Mēs „viesmīlēni” esam 
un skolas labo slavu nesam.” Ja jau-
nieši spējuši tik skaisti un dzejiski 
vienoties, jātic!

Daudz nopietnāku pārbaudī-

Iepazīstieties – Smiltenes tehnikuma pirmie kursi!

jumu priekšā pirmo kursu prezen-
tācijas laikā nonāca nākamie ve-
terinārārsta asistenti. Viss notika 
nākotnē. Pēc desmit gadiem. Kāds 
dzīvnieku draugs meklēja palīdzību 
saslimušam polārlācim. Taču vienī-
gais atbalsts, ko viņam varēja sniegt 
privātklīnikā, kurā sagaidīja skolas 
absolventi, bija: „Ejiet mājās! Viss 
būs labi!” Jo klīnikas ārsti laikā, kad 
skolā mācīja par bronhopneimoniju, 
šai tēmai nepievērsa ne mazāko uz-
manību… Šis „robs” izglītībā radās 
jau tehnikuma laikā un netika aiz-
pildīts arī vēlāk, augstskolā. Taču ar 
jaunajiem skolas audzēkņiem tā ne-
būs. Viņi mācīsies, cik spēs, lai var 
palīdzēt ne vien sunīšiem un kaķī-
šiem, bet arī baltajiem polārlāčiem.

Nākamie automehāniķi sevi ie-
pazīstināja ar digitāla priekšnesuma 
starpniecību.

1. celtniecības un ceļu būves 
mašīnu mehāniķi klātesošajiem pa-
vēra iespēju pārliecināties, cik dažā-
di var uztver vārdus „ceļš” un teh-
nika. Vieniem ceļš ir vīriešu dzim-
tes lietvārds, citiem – ceļa seguma 
konstrukcijas virsējā kārta, vēl kā-
dam – vieta, pa kuru pārvietojas… 

Kāds, izdzirdot vārdu „ceļš” atceras, 
ka visi ceļi ved uz Romu. Bet šie 
jaunieši ir pārliecināti – visi ceļi ved 
uz Smiltenes tehnikumu! Daudzi no 
viņiem sapņo kļūt par „ceļiniekiem” 
kopš bērnības. Pasākumā par šo 
apņemšanos simboliski atgādināja 
līdzi paņemtie rotaļu automobiļi un 
traktori.

Nākamie ceļu būvtehniķi uz 
pirmo kursu prezentācijas pasākumā 
ieradās pašu būvētā omnibusā. Kopā 
ar kursa audzinātāju Aiju Skrastiņu 
dodoties nelielā izbraukumā, lai no-
vērtētu Latvijas ceļus, secinājums 
viens – ja vēlamies, lai šajā ziņā 
kaut kas mainītos, jāķeras pie darba 
pašiem! Kādi tad būs Latvijas ceļi, 
kuru būvēšanā piedalījušies tādi ko-
rifeji kā Alkšņa, Celmiņa, Ērgļa un 
Papardes kungi? – Protams, gludi kā 
dēļi, pārliecinājumies pēc neliela ce-
ļojuma nākotnē pēc 20 gadiem.

Nākamie hidrobūvju būvtehni-
ķi savā kursa prezentācijā sniedza 
nelielu ieskatu vēsturē, tajā, kā pēc 
Lielā sprādziena veidojās Visums 
un cilvēki, kā ūdens plūda aizvien 
straujāk un straujāk… Cilvēkiem, 
to skaitam pieaugot, nācās apgūt 

jaunas teritorijas. Lai satiktos abos 
upes krastos dzīvojošie, tika būvēti 
tilti. Tapa pirmās hidrotehniskās bū-
ves un dambji. Nākamie hidrobūv-
ju būvtehniķi pilnībā piekrīt Jānim 
Peteram, kurš raksta: „Nekar, vadzi, 
zobus vadzī, neliec dvēseli uz kram-
pi, palaid, palaid puķīti pa dambi!”

Arī 1. vidusskolas hidrobūvnie-
cības kurss uz Smiltenes tehniku-
mu atnākuši ar pārliecību, ka viņu 
profesijas pārstāvjiem nākotnē ne-
vajadzēs knapināties. Latvijas me-
liorācijas sistēmas jau sen ir nove-
cojušas. Tātad – būs gan darbs, gan 
iztikšana. Uz pirmo kursu prezen-
tācijas pasākumu jaunie lietaskoki 
ieradās ar pašu būvētu ekskavatoru 
un dažu minūšu laikā parādīja, kā ar 
labu izglītību un tehniku var nopel-
nīt lielu naudu.

Tradicionāli pirmo kursu pre-
zentācijas laikā tika paziņoti kur-
su iepazīšanās maču rezultāti un 
apsveikti uzvarētāji skolas krosā 
un pirmo kursu vieglatlētikas sa-
censībās. „Šogad vēl nebijis noti-
kums – kursu iepazīšanās mačos 
pirmajā trijniekā tika kurss, kurā 
mācās lielākoties jaunietes,” infor-

mē Smiltenes tehnikuma sporta dar-
ba organizators Leons Peļņa. „Līdz 
šim parasti pirmajās vietās bija pui-
šu kursi. Taču galvenais jau tas, ka 
sacensībās iesaistījās visa skola un 
katrs kaut ko sasniedza. Punktus 
varēja nopelnīt ne vien par veiklību, 
atjautību un fi zisko izturību, bet arī 
skaistāk saģērbjoties. Bija ļoti sīva 
cīņa pat par pēdējo vietu. Visu izšķī-
ra puspunkts.”

Rezultāti:
1. vieta – 3.A transporta kursam;
2. vieta – 2. autotransporta kursam;
3. vieta – 2. ēdināšanas 
pakalpojumu kursam.

„Veselā miesā vesels gars!” jau-
niešus pasākuma noslēgumā uzru-
nāja skolas direktors Andris Miezī-
tis. „Paldies, ka bijāt vienoti un gan 
kursu iepazīšanās mačos, gan pre-
zentācijas pasākumā parādījāt sevi 
kā kolektīvu! Lai tikpat draudzīgi un 
kuplā skaitā jūsu kursi būtu arī saņe-
mot diplomu! Veiksmīgu sportošanu 
un mācības!” 

Teksts: Baiba Vahere
Foto: Guntis Viļums

 

Šā gada 1. oktobrī 
Meža dienu ietvaros Smil-
tenē tika organizēta Vecā 
parka apstādījumu papildi-
nāšana kopā ar Smiltenes 
vidusskolas 10.a klasi, kur 
skolēni tika iepazīstināti ar 
apstādījumu ierīkošanas pa-
matprincipiem.

Jau vairākus gadus 
Smiltene ar Meža dienu un 
Meža attīstības fonda atbal-
stu saņem augus publiskiem 
apstādījumiem Smiltenē, arī 
šogad ar vidusskolēnu palī-
dzību tika iestādītas dažādas 
ziemcietes – hostas, papar-
des, graudzāles un zeltenes. 
Papildus stādīšanas darbiem 
jaunieši tika iepazīstināti ar 

Meža dienas Smiltenē
Paldies, Meža attīstī-

bas fondam, Latvijas Paš-
valdību savienībai, kas ik 
gadu dod iespēju Smiltenes 
parkos un skvēros iestādīt 
kādu skaistu koku, krūmu 
vai ziemcieti, kas bagātina 
mūsu ainavu un līdz ar to 
iepriecina gan iedzīvotājus, 
gan pilsētas viesus. Paldies, 
Smiltenes vidusskolas 10.a 
klasei, kas draudzīgā at-
mosfērā ierīkoja apstādīju-
mus, lai kāda Vecā parka 
daļa kļūtu krāšņāka un ai-
naviski pievilcīgāka.

Agija Kukaine,
 Teritorijas apsaimniekošanas 

speciāliste 

praktiskām iemaņām kā pareizi iestādīt augu, lai tas augtu un attīstītos. 
Ar iestādītajiem augiem tika papildinātas nogāzes pie koka terases un 
pārgāznes netālu no Tepera ezera Vecajā parkā. 
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Smiltenes vidusskolā, iesākot mācību gadu, 
daudzveidīgas aktivitātes

Ar spraigu darbu sācies jaunais 
mācību gads Smiltenes vidussko-
lā. Vidusskolēni saņēmuši novada 
domes stipendijas par augstiem sa-
sniegumiem mācībās un aktīvu sa-
biedrisko darbu aizvadītajā mācību 
gadā. Ir uzsākti jauni un turpinās ie-
sāktie starptautiskie projekti, skolēni 
iesaistījušies konkursos un aktuālās 
aktivitātēs.  Ar daudzveidīgām un 
interesantām iespējām noritējušas 
Karjeras dienas.  

Smiltenes novada domes sti-
pendijas

Jau par tradīciju kļuvis, ka vi-
dusskolēni par augstiem sasniegu-
miem mācību darbā, dalību interešu 
izglītības pulciņos un aktīvu sabied-
risko darbību saņem Smiltenes no-
vada domes stipendijas. Stipendijas 
lielums atkarīgs no izglītojamā sa-
sniegtajiem rezultātiem – jo mācī-
bu darbā tie augstāki, jo stipendija 
lielāka – sākot no 20 eiro, ja vidējā 
atzīme, vērtējot visus mācību priekš-
metus kopā, ir 7,5 balles. 

Šī mācību gada 1. semestrī no-
vada domes stipendijas saņem 55 
vidusskolēni:18 divpadsmito klašu 
skolēni, 26 vienpadsmitie un 11 des-
mito klašu izglītojamie. Vidējais vēr-
tējums 7,5 balles un augstāk, mācību 
gadu beidzot, bija 17 skolēniem; 8,0 
un augstāk – 24 skolēniem; vidējā 
atzīme 8,5 un augstāk bija 6 skolē-
niem; vidējais vērtējums visos mācī-
bu priekšmetos no 9,0 līdz 9,5 bal-
lēm  bija 7 skolēniem, bet vislielāko 
stipendiju (40 eiro mēnesī) saņem 1 
divpadsmitās klases skolniece, kurai 
vidējā atzīme, beidzot mācību gadu, 
bija augstāka par 9,5 ballēm. 

Stipendiju ieguvējus 25. septem-
brī sveica un stipendijas piešķiršanas 
apliecinājumus pasniedza Smiltenes 
novada domes izpilddirektors K. La-
piņš un Izglītības pārvaldes vadītāja 
G. Grigore. Skolas direktore I. Ver-
gina sveica skolēnus par uzņēmību 
un ieguldīto darbu.

Priecājamies, ka daudzi mūsu 
skolēni gan ļoti labi mācās, gan ir 
sabiedriski aktīvi, iesaistās dažādos 
interešu izglītības pulciņos; daudzi 
no stipendiju ieguvējiem šogad pēc 
grūta un neatlaidīga darba vārdos 
neaprakstāmas emocijas guva un 
Smiltenes novadu pārstāvēja arī Vis-
pārējos latviešu Dziesmu un Deju 
svētkos. 

Lepojamies ar visiem mūsu sti-
pendiātiem un ceram, ka stipendiju 
ieguvēju skaits tikai palielināsies. 
Lai visiem veiksmīgs šis mācību 
gads un prieks par ikvienu dienu!

Starptautiski projekti Smilte-
nes vidusskolā

Smiltenes vidusskolā šajā mā-
cību gadā turpinās un sākušies jau-
ni starptautiski projekti programmā 
Erasmus+. Tie ir starpskolu partne-
rību projekti, kuros skolēni var piln-
veidot savas zināšanas, prasmes un 
attieksmes saistībā ar projekta tema-
tu, kā arī tie, kuri iesaistās vietējās 
projekta aktivitātēs un ir gatavi uz-
ņemt savās mājās vismaz vienu vies-
skolēnu mobilitātes laikā Latvijā, 
pretendēt uz došanos projekta vizītē 
uz vienu no partnervalstīm.

Septembrī skolēnu grupa devās 
mobilitātē uz Dāniju projektā „Da-
žāda pieredze, vienota nākotne”. 

Šīs aktivitātes laikā skolēni anali-
zēja savu apkārtējo vidi, iespējas, 
izvirzīja nākotnes mērķus un radīja 
muzikālus priekšnesumus, kuros to 
visu atspoguļoja. Šajā mēnesī tika 
uzsākts vēl viens projekts „Radi pār-
maiņas!”, un tā ietvaros pirmā skolē-
nu grupa dosies uz Vāciju novembrī. 
Šī projekta galvenais vadmotīvs ir 
pārmaiņu radīšana, sākot, pirmkārt, 
pašam ar sevi. Rudenī tiks uzsākts 
vēl trešais projekts, kas saistīts ar 
STEM un mākslas priekšmetu satu-
ru un mācību metodiku.

Tā kā, rakstot projektus, to ak-
tivitātes tiek piemērotas specifi skam 
vecumposmam un citiem kritērijiem, 
informāciju par iespēju iesaistīties 
projektos saņem atbilstošā mērķau-
ditorija.

Projekti tiek fi nansēti ar Eiropas 
Komisijas programmas „Erasmus+”, 
kuru Latvijā administrē Valsts izglī-
tības attīstības aģentūra, atbalstu. Šī 
publikācija atspoguļo vienīgi autora 
uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt 
atbildību par tajā ietvertās informā-
cijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Vidusskolēni piedalās saeimas 
vēlēšanu simulācijā 

Saeimas  vēlēšanu nedēļā, 1. 
oktobrī, 10. – 12. klašu skolēni pie-
dalījās Saeimas vēlēšanu simulāci-
jā. Vēlēšanu simulācija ir mācīša-
nās metode, kas māca dalībniekiem 
piedalīties vēlēšanās un darīt „kā 
īstajā dzīvē”. Mācīšanās darot atbilst 
šobrīd īstenotajai izglītības satura 
reformai, kas uzsver nepieciešamību 
mācīt prasmes un mācību uzdevu-
mus veidot atbilstošus reālās dzīves 
situācijām. Vēlēšanu simulācijas 
mērķis bija iepazīstināt jauniešus 
ar balsošanas procedūru un veicināt 
interesi par vēlēšanām, mācīt   būt 

atbildīgiem pilsoņiem un piedalīties 
valsts dzīvē balsojot. 

Skolēni iepazinās ar  deputā-
tu kandidātu sarakstiem un partiju 
programmām, pieņēma lēmumu, par 
ko balsot. Balsošanā ar interesi pie-
dalījās ikviens dalībnieks. 10.b kla-
ses skolēni pasākumā bija īpaši at-
bildīgā lomā – organizēja balsošanas 
norisi, skaitīja balsis un sekoja, lai 
viss norisinātos kā īstajās vēlēšanās.  

Saskaitot nodotās vēlēšanu zī-
mes, 5% barjeru pārvarēja un Sa-
eimā būtu ievēlētas septiņas par-
tijas – Jaunā konservatīvā partija, 
PROGRESĪVIE, „Saskaņa” sociāl-
demokrātiskā partija, Attīstībai/Par!, 
Jaunā VIENOTĪBA, politiskā partija 
„KPV LV” un Zaļo un Zemnieku sa-
vienība. 

Vēlēšanu rezultāti tika salīdzi-
nāti ar īstajiem vēlēšanu rezultātiem 
valstī un Smiltenes pilsētā. Skolēni 
atzina, ka vislielākā neizpratne bija 
par zemo balsojušo cilvēku skaitu un 
pasīvo attieksmi pret norisēm valstī. 
Skolēni uzskata, ka balsošana ir ie-
spēja ikvienam ietekmēt un veidot 
dzīvi Latvijā labāku. 

Karjeras nedēļa Smiltenes vi-
dusskolā

No 8. līdz 12. oktobrim Smil-
tenes vidusskolā notika daudzvei-
dīgi karjeras atbalsta pasākumi visu 
klašu skolēniem – rudenīgi krāsaini, 
smaržīgi, garšīgi, izglītojoši, atbalstu 
sniedzoši.

Šī nedēļas vadmotīvs – Tavs 
karjeras skrejceļš! – rosināja apdo-
māt, ar ko tas sākas. Es pats, mana 
ģimene, dzimta, skola... Par šiem 
un citiem jautājumiem moderatora 
Aigara Veldres vadībā diskutēja sko-
las pašpārvaldes un līdzpārvaldes 
jaunieši, no kuriem Ance Nata Pils-

nibure (9. klase) un Elisa Laganov-
ska (12. klase) tika izvirzītas dalībai 
Vidzemes reģiona skolu diskusijai 
Cēsīs un Elisa ieguva tiesības pieda-
līties nacionālās konferences „Mērķ-
tiecīga karjeras attīstības atbalsta 
pilnveide izglītības iestādēs” disku-
sijā „Jaunietis – karjeras attīstības 
atbalsta saņēmējs izglītības iestādē”. 

Iecerēto un realizēto pasākumu 
klāsts ļoti plašs. Lūk, piemēri!

Ar ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/
I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās 
un profesionālās izglītības iestādēs” 
atbalstu organizējām nodarbības 
9. klašu skolēniem par to, kādas ir 
viņa stiprās puses un kā to izmantot, 
lai labāk izvēlētos sev piemērotāko 
nākotnes profesiju. Apgūstot mērķu 
plānošanas tehniku un sastādot kon-
krētu mērķu karti, rezultāts ir sasnie-
dzams ātrāk un kvalitatīvāk, ieraugot 
precīzas darbības, kas veicamas, lai 
sasniegtu iecerēto. Tas palīdz sa-
prast darāmā secību, parāda reālus 
palīdzības resursus, kā arī katra paša 
veicamo. Turklāt – nostiprina indivi-
duālā ieguldījuma nozīmi un atbil-
dību mūsdienās, gatavojoties darba 
attiecībām un profesijas izvēlei. 

Visi 8. klašu skolēni piedalījās 
nodarbībās par motivāciju, kuras 
galvenie uzdevumi bija veicināt 
skolēna izpratni par to, kāpēc jāmā-
cās, palīdzēt rast iekšēju, personīgu 
motivāciju mācīties un atrast „ceļa 
rādītājus” savai nākotnes profesijas/
karjeras izvēlei.

Savukārt skolēni, kuri vēlas savu 
izglītību pēc 9. klases turpināt profe-
sionālās ievirzes izglītības iestādē, 
devās iepazīties ar Smiltenes tehni-
kuma piedāvātajām mācību prog-
rammām. Caur praktisku darbošanos 
jauniešiem tika dota iespēja ielūko-

ties iespējamās nākotnes profesijas 
darba specifi kā. Smiltenes vidussko-
las devīto klašu interesenti labprāt 
izmēģināja tehnikuma jauniešu un 
skolotāju piedāvātās aktivitātes, kas 
palīdzēja apzināties savas tālākās iz-
glītības virzienu. Paldies Smiltenes 
tehnikumam par sadarbību! 

Vidusskolēni, kuri interesējas 
par izglītības un darba iespējām me-
dicīnas nozarē, piedalījās seminārā 
un praktiskajās nodarbībās Gulbenē, 
ko nodrošināja VIAA, Rīgas Stradi-
ņa universitāte, LU P. Stradiņa me-
dicīnas koledžas un NMP dienests. 
Tikmēr skolā viesojās a/s Swedbank 
pārstāvis Jānis Zaļums, kurš stāstī-
ja par galvenajiem bankas darbības 
virzieniem. Skolēni praktiski iejutās 
bankas darbinieka lomā, kur bija 
jāpieņem lēmums par vai pret kre-
dīta izsniegšanu kredītņēmējam, un 
saņēma informāciju par profesijām, 
kuras nākotnē būs/nebūs nepiecieša-
mas banku sistēmā.

Pie skolas 4. klašu skolēniem 
ciemojās īpaši viesi – K-komanda 
– ar virtuālo realitāti „laika mašīna 
karjerai”  un šarādēm par prasmēm. 
Bērni tikās arī ar 2. brigādes 22. kāj-
nieku bataljona 1. vada 2. nodaļas 
komandieri – zemessargu Jāni Bēr-
tiņu, ielūkojās Neatliekamās medicī-
niskās palīdzības (NMP) transportā 
un uzzināja, kā ļaudīm palīdz „Lat-
vijas Samariešu apvienības” darbi-
nieki.

Vislielākais paldies skolēnu ve-
cākiem un klašu audzinātājiem, kuru 
savstarpējās sadarbības rezultātā 
skolēni piedzīvoja neaizmirstamus 
mirkļus, iepazīstot daudzveidīgo 
profesiju pasauli. Paldies Lāsmai un 
Andrim Vilkastiem par „latvju dan-
čiem”, kas visai jestri atklāja Kar-
jeras nedēļu, paldies Dacei Matiso-
nei, Indrai Dukai, Leldei Treimanei, 
Andim Mincim, Rūtai Čepanonei, 
Evitai Ozoliņai-Brencei, Signei Šū-
telei, Paulai Timermanei, Svetlanai 
Vilisterei, Reinholdam Klotam, Ilzei 
Bogdanovai, Jūlijai Fantai-Alekseje-
vai, Ilzei Ulmanei, Gitai Strodei, Ini-
tai Āķei, Mikam Lacbergam, Vairim 
Krauklim, Egijai Cekulei, Arman-
dam Āboliņam, Zaigai Stīpniecei un 
SND darbiniekiem, Danielai Vasiļ-
jevai, Gunai Ozolai, Inetai Straujai, 
Jānim Dudelim, Līgai Veigulei, Ilo-
nai Krūmiņai, Kasparam Putrālim, 
Sondrai Veģerei, Baibai Vaherei, Je-
nam Grabovskim, Ričardam Ciršam, 
Agitai Opmanei, Mārītei Pommerei, 
Evai Kozlovskai, Regīnai Melzobai, 
Jānim Palmam, Evijai Timermanei, 
Edgaram Petrovskim, Andrejam 
Paškovam, Martas Vipules vecā-
kiem, VUGD VRB Valkas daļas 
Smiltenes postenim, SIA „ALMIA” 
šūšanas ceham Smiltenē, SIA „Artex 
Latvia”,  A/S „Smiltenes Piens”, SIA 
„DENTA PLUS” par atsaucību un 
atbalstu skolēniem karjeras pasaules 
iepazīšanā.

Ieguvēji ir visi – skolotāji, kuri 
baudīja sadarbības prieku, pašu cie-
miņu bērni, kuru lepnums par savē-
jiem ir neizmērojams, skolas absol-
venti nodarbību vadītāju lomās un 
galvenais – skolēni.

V. Cirīte, I. Deigele, R. Rozīte, 
D. Zelmene
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Sports

„Pilsoniskās 
līdzdalības un labo 
darbu maratonā” 
Madonā 

26. septembrī skolas mājturības 
pulciņa meitenes ar skolotāju Ivetu 
Kalniņu pārstāvēja skolu festivālā 
„Laiks labiem darbiem”. Pasākumā 
pulcējās 26 komandas no Vidzemes 
reģiona izglītības iestādēm. Festivā-
la organizētāji VISC un Madonas 
bērnu un jauniešu centrs. Festivāla 
laikā katra komanda prezentēja savu 
„Labo darbu”, kā arī vērtēja citu 
sniegumu. Skolas komanda pasāku-
ma dalībniekiem piedāvāja darbo-
ties savā radošajā darbnīcā – veidot 
apsveikumus Latvijas dzimšanas 
dienai. Bija iespēja darboties arī citu 
komandu organizētajās darbnīcās. 

Noslēgumā visas komandas vie-
nojās kopējam „Labajam darbam” 
– 100 hortenziju stādīšanai Madonas 
pilsētai. Daļa no komandas stādīja 
hortenzijas, daļa veidoja kopēju zīmē-
jumu, kurš greznos hortenziju dobi. 

Festivāls noslēdzās ar koncertu 
un „Labo darbu” darītāju godināša-
nu. Mājup mājturības pulciņa meite-
nes atgriezās ar jauniem iespaidiem 
un idejām nākošajiem Labajiem 
darbiem!

Karjeras nedēļa 
Palsmanes 
pamatskolā

No 8. līdz 12. oktobrim visā 
Latvijā norisinās Karjeras nedēļa, tās 
ietvaros Palsmanes pamatskolas 

Palsmanes pamatskolas 
skolēni piedalās: 

13. oktobrī aizvadīts tradicionā-
lais tautas skrējiens „Smiltenes apļi” 
2018, kas ik gadu tiek rīkots Smil-
tenes pilsētā ar mērķi – popularizēt 
skriešanu kā veselību nostiprinošu 
un fi zisko spēju attīstošu nodarbi.

Kopumā sacensībās startēja 
120 dalībnieki, no kuriem fi nišēja 
114. Skrējiena dalībnieki sacentās 
14 grupās, 3,3 km, 6,6 km, 9,9 km 
garās distancēs. Pirmo vietu savās 
grupās izcīnīja Aleksis Kalējs, Stella 
Paltiņa, Dāvis Mežals, Tīna Rober-
ta Briša, Roberts Aleksis Glazers, 
Renāte Beļājeva, Džuliana Popova, 
Madara Fūrmane, Žanete Leimane, 
Artis Rožkalns, Aigars Feldmanis, 
Vairis Krauklis, Artūrs Pauliņš, An-
dis Gailis. 

Šā gada skrējiena maršruti vijās 
cauri Vecajam parkam, ļaujot da-
lībniekiem un atbalstītājiem izbau-
dīt rudens krāšņumu Smiltenē. Arī 
turpmāk aicinām izmantot iespēju 
stiprināt veselību ar skriešanu un pa-
staigām pa Smiltenes novada takām, 
piemēram, Vecā parka celiņiem.  

Paldies visiem dalībniekiem un 
uz tikšanos nākamajās sacensībās!

Foto: A. Melderis

Smiltenes mūzikas skolā jauno 
mācību gadu uzsākuši 222 audzēk-
ņi profesionālās ievirzes un interešu 
izglītības grupās. 

Jau pirmajās septembra dienās 
Cēsu koncertzālē kopā ar orķestri 
muzicēja klarnetiste Elīza Bediķe, 
kas vasarā cītīgi spēlēja savu ins-
trumentu, piedaloties arī Jauniešu 
pūtēju orķestrī. 

Audzēkņiem un skolotājiem 
aizvadīts arī pirmais kopīgais kon-
certs Vijciema baznīcā 29. septem-
brī, kurā tikām ļoti gaidīti un sirsnī-
gi uzņemti. Savukārt, sadarbībā ar 
Smiltenes ev.lut. baznīcu 18. oktobrī 
notiks labdarības koncerts baznīcas 
gaiļa restaurācijai.

 Audzēkņi nopietni un atbildīgi 
gatavo konkursu un festivālu prog-
rammas. 13. oktobrī Alojā notika ik-
gadējais Jaunrades konkurss „Tādi 
bijām, tādi esam...”, kurā piedalījās 
skolas vecāko klašu koris, izpildot 
jaunrades dziesmas. Atzīstami, ka 
arī mūsu skolas audzēkņu kompozī-

Ar jaunu sparu!
cijas un tautas dziesmu apdares tika 
izvirzītas 2. kārtai un Alojā tās tika 
atskaņotas citu mūzikas skolu koru 
izpildījumā. Lepojamies ar Santas 
Vinteres panākumiem – viņas kom-
pozīcija konkursā ieguva 3. vietu!

Smiltenes mūzikas skolas ko-
lektīvs Skolotāju dienas ietvaros ap-
meklēja Alūksnes mūzikas skolu, ie-
pazinās ar kaimiņu kolēģu pieredzi 
un apmeklēja arī krāšņo Alūksnes 
kultūras namu.

Esam gandarīti, ka pedagogu 
darba ieguldījums tiek novērtēts un 
5  mūsu kolēģi saņēmuši Smiltenes 
novada balvas „Par sasniegumiem 
izglītībā” –  šogad I. Megne, Z. Ko-
kare, B. Žēbina, I. Sīmane un J. Si-
lakalns.

Priecājamies, ka viņa skolniece 
S. Rauza iestājusies J. Mediņa mū-
zikas koledžā, lai turpinātu mūzikas 
studijas. 

Smiltenes mūzikas skolas vārdā – 
Inga Sīmane

skolēni tikās ar sportistu – Pasau-
les un Eiropas čempionu Edgaru 
Jurkānu. 

Pasākuma laikā skolēni iepazi-
nās ar sportista darba vidi, treniņu 
apstākļiem, sagatavošanās metodiku, 
tehniku. Vēroja paraugdemonstrēju-
mus spēka trīscīņā, kurus demons-
trēja sportists Edgars Jurkāns. Bija 
iespēja  piedalīties izzinošā konkur-
sā. Vecāko klašu skolēni uzzināja 
daudz jauna par sportista veselīgu  
dzīvesveidu, uztura bagātinātāju pa-
reizu lietošanu, kā arī noskaidroja 
nezināmo par dopinga lietošanu.  

Ar sportistu un Latvijas Pauer-
liftinga federāciju skolēni vēl  tiksies  
novembrī, skolas „Spēka  dienā.” 
Būs ekskluzīva iespēja būt vieniem 
no pirmajiem Latvijā, kuri izmēģinās 
jaunu sporta veidu – masreslingu. 

Pasākums notika Karjeras nedē-
ļas un  projekta  „Karjeras atbalsts 
vispārējās un profesionālās izglītības 
iestādēs” ietvaros. 

Ilva Pētersone, 
Palsmanes pamatskolas skolotāja 

Smiltenes apļi 2018

LATVIJAS FILMAS LATVIJAS SIMTGADEI
„Tēvs Nakts” 11. novembrī plkst. 15:30, 12. – 14. novembrim plkst. 18:30
Pēc Ineses Zanderes romāna „Puika ar suni. Stāsts par nosargātu noslēpumu” motīviem tapusi fi lma par 

Žaņa Lipkes ģimenes centieniem glābt ebrejus 2. pasaules kara laikā un bērna pieaugšanu  traģiskā vēstures 
situācijā. Galvenajā lomā Artūrs Skrastiņš.

„Lustrum” 15. novembrī plkst. 18:30
Lustrācija (Lustrum) bija viens no valsts pārvaldes principiem Romas impērijā, kas noteica, ka, mainoties 

valsts pārvaldei, iepriekšējās varas pārstāvji ceremoniāli atzīstas visos grēkos un zvēr uzticību jaunajai varai.   
Filma stāsta par VDK darbības metodēm 80. gados un 90. gadu sākumā, liekot izprast padomju totalitāro sistē-
mu, kas Latvijas inteliģences ziedam vēl aizvien liek analizēt, melot, nožēlot, atzīties, taisnoties vai skaidrot.

„Saule brauca debesīs” 19. novembrī plkst. 15:00
Animācijas klasiķes Rozes Stiebras fi lma tapusi pēc folkloras motīviem, tās spraigos notikumus apdziedā-

juši Juris Kaukulis un „Jauno Jāņu orķestris”. Auditorija: jaunākā skolas vecuma bērni ar vecākiem vai skolo-
tājiem.

SMILTENES PILSĒTAS KULTŪRAS CENTRA KINOTEĀTRA REPERTUĀRS 
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Pasākumi novada pagastos 
OKTOBRĪ 
25. oktobrī plkst. 14:00 Bilskas bibliotēkā tematiska 
pēcpusdiena „Kas manā burciņā”.
26. oktobrī plkst. 19:00 SIA „Vidzemīte” kluba zālē 
Kauguru amatierteātra izrāde: „Džentlmenis ar pannu”. 
Ieejas maksa 2,00 eiro.
27. oktobrī plkst. 20:00 Mēru tautas namā Bilskas vo-
kālā ansambļa „Sabalsis” jubilejas koncerts. 
27. oktobrī plkst. 18:00 Grundzāles kultūras namā 
Lizuma amatierteātra izrāde pieaugušajiem – Rejs Klūnijs 
„Bīstami – sieva!”. Ieejas maksa 2,00 eiro.
27. oktobrī plkst. 16:00 Variņu tautas namā līnijdeju 
grupa „Spriksteles” ielūdz uz pasākumu „Deju X faktors”. 
Ieeja par ziedojumiem.

10. novembrī plkst. 18:00 Smiltenes pilsētas Kultūras cen-
tra lielajā zālē Smiltenes vidusskolas kora „Lido” un Smil-
tenes pilsētas KC kora „LidoJums” (vadītājas – Valda Sedola 
un Ilze Megne) koncerts par godu Latvijas valsts simtgadei, 
solisti – Antra Stafecka un Andris Ērglis.
10. novembrī plkst. 20:00 Birzuļu tautas namā Latvijas 
valsts svētkiem veltīts koncerts un plkst. 22:00 balle ar grupu 
„Ballīšu orķestris”. Ieeja bez maksas.
11. novembrī Lāčplēša diena Smiltenē plkst. 17:00 Smil-
tenes ev. lut. baznīcā Latvijas simtgadei un baznīcas torņa 
atjaunošanai veltīts svētku koncerts, piedalās – LNOB soliste 
Marlēna Keine (soprāns), Operetes teātra solists Nauris In-
dzeris (baritons), Inga Rācene (ērģeles). Programmā – latvie-
šu un ārzemju garīgā un laikmetīgā mūzika.
Koncerta apmeklētājiem būs iespēja arī apskatīt 1858. gadā 
darināto baznīcas torņa lodi un gaili.
plkst. 18:00 pulcēšanās Baznīcas laukumā un lāpu gājiens uz 
Smiltenes pilsētas kapiem. 
Aptuveni plkst. 18:30 atceres brīdis pie Brīvības cīņās kri-
tušo karavīru pieminekļa.
15. novembrī plkst. 19:00 Bilskas pamatskolas zālē Lat-
vijas 100gadei veltīts pasākums ar amatiermākslas kolektīvu 
un skolas jauniešu piedalīšanos. Noslēgumā māsu Legzdiņu 
koncerts „Latvijai”. Ieeja bez maksas.
16. novembrī plkst. 19:30 Launkalnes Tautas namā Valsts 
svētku koncerts ar Rikardionu (Rihards Millers) un Kristīni 
Šomasi.  Ieeja  bez maksas.
16. novembrī plkst. 18:00 Blomes tautas namā koncertuz-
vedums: „Blome laikmetu griežos”. Pēc koncerta balle kopā 
ar „Lauku muzikantiem”. Ieeja bez maksas.
16. novembrī plkst. 21:00 Smiltenes pilsētas Kultūras 
centra lielajā zālē – Disko Nakts kopā ar diskotēku „Ceļi-
nieks” un simtgades īpašo viesi – leģendāro grupu „Eolika”. 
Pasākuma laikā darbosies kafejnīca. Biļetes būs pieejamas 
iepriekšpārdošanā Smiltenes pilsētas KC kasē: 5,00 eiro.
17. novembrī plkst. 18:00 Variņu tautas namā Latvijas 
valsts svētkiem veltīts pasākums „Kad satiekas četri no-
vadi” un plkst. 22:00 balle ar grupu „Mans laiks”. Ieeja 
bez maksas.
17. novembrī plkst. 19:00 Grundzāles kultūras namā Lat-
vijas simtgadei veltīts koncerts. 
Piedalās: Smiltenes pilsētas Kultūras centra jauktais koris 
„Pakalni”, jauktais koris „Libro” no Lietuvas galvaspilsētas 
Viļņas, Grundzāles pagasta tautisko deju dejotāji. Ieeja bez 
maksas. Koncerta gaitā tiks demonstrēti tautas tērpi, ko pēdē-
jo 2 gadu laikā sev darinājušas piecas grundzālietes.
Plkst. 22:00 svētku balle – muzicēs Latvijas Trešās atmodas 
laika neatkārtojamās balss īpašnieks Andris Skuja. Starpbrī-
žos par deju mūziku gādās DJ Gunčs. Galdiņi rezervējami 
līdz 14. novembrim pa tālruni: 29128298. Ieeja bez maksas.
17. novembrī plkst 19:00 Palsmanes kultūras namā svi-
nīgs koncerts – „Mana dziesma Latvijai!”. Grupas „Mūzikas 
kolekcija” koncerts veltīts Latvijas svētkiem un palsmaniešu 
izvirzīto Goda cilvēku sumināšana. Koncerta formāts – svi-
nīgs, pie galdiņiem. Ieteicama rezervācija.
17. novembrī plkst 16:00 Brantu pagasta klubā „Vidzemī-
te” Latvijas valsts svētkiem veltīts koncerts. Piedalās Brantu 
un Smiltenes pagastu amatiermākslas kolektīvi. Svētku no-
skaņu uzturēs Jānis Krūmiņš. Ieeja pasākumā bez maksas.
18. novembrī – Latvijai 100
plkst. 15:00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra lielajā 
zālē svinīgais Valsts svētku pasākums „Saules mūžu 
Latvijai!” – Smiltenes novada domes apbalvojumu pa-
sniegšanas ceremonija un svētku koncerts ar Ievas Aku-
rateres, Rēzijas Kalniņas, Olgas Dreģes, Lilitas Ozoliņas, 
Aijas Andrejevas un Alex piedalīšanos.
plkst. 19:30 Baznīcas laukumā SVĒTKU SADZIEDĀŠA-
NĀS ar Smiltenes novada ansambļu piedalīšanos – sanāksim 
kopā, dziedāsim no sirds paši sev, viens otram un mūsu Lat-
vijai! SVĒTKU SALŪTS.

Pasākumi Smiltenes 
pilsētas Kultūras centrā 
OKTOBRĪ
20. oktobrī plkst. 18:00 Kultūras centra lielajā zālē 
jaunās sezonas ieskaņas koncerts „Atmiņu albums” ar 
Smiltenes pilsētas Kultūras centra esošo un jaunizveido-
to kolektīvu piedalīšanos – aizvadītās sezonas spilgtākie 
priekšnesumi, košāko atmiņu un neparastāko notikumu 
stāsti, atkalsatikšanās prieks. Ieeja – bez maksas. 
25. oktobrī plkst. 19:00 Kultūras centra lielajā zālē ra-
došās apvienības „Teātris un ES” izrāde bērniem „Mana 
dzimšanas diena”, režisors – Armands Ekštets. Izrāde 
vēstī par Balto Lāci, kurš vēlas nosvinēt savu dzimšanas 
dienu, taču nezini īsti, kā to darīt. Kā izvēlēties, kurš būs 
īstais padomdevējs – viņa draugs Surikāts? Vai Varde? Vai 
tomēr Tītariene? Līdz svētkiem taču atlicis pavisam maz! 
… Izrāde paredzēta bērniem pirmskolas un sākumskolas 
vecumā. Izrādes garums ir viena stunda. Biļetes iepriekš-
pārdošanā „Biļešu Paradīze” tirdzniecības vietās un 
www.bilesuparadize.lv 4,00 eiro. Pasākuma dienā biļetes 
cena 5,00 eiro. 
28. oktobrī plkst. 15:00 Kultūras centra teātra zālē 
Smiltenes Tautas teātra izrāde, mīlestības stāsts 2 daļās, 
„Pēc kaut kā cēla, nezināma”. Režisors – Agris Māsēns, 
lomās – Rita Rozīte, Dace Purvlīce, Aigars Veldre, Laimo-
nis Matulis. Biļetes iepriekšpārdošanā Smiltenes pilsētas 
KC kasē 5,00 eiro.
Sīkāka informācijas par pasākumiem Smiltenes pilsētas 
Kultūras centrā: www.smiltene.lv/kultura


