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Aicinām pieteikt kandidātus
Smiltenes novada apbalvojumiem
Aicinām Smiltenes novada iedzīvotājus,
valsts un pašvaldības iestādes, novada uzņēmumus un nevalstiskās organizācijas līdz 22.
oktobrim pieteikt apbalvošanai ar pašvaldības
apbalvojumu cilvēkus, kas devuši īpašu ieguldījumu novada attīstībā un popularizēšanā.
Sekojot iepriekšējo gadu tradīcijai, Latvijas
Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajā
svinīgajā pasākumā Smiltenes novada dome
vēlas teikt paldies novada
ļaudīm, kas ar savu nesavtīgo
darbu un augstiem sasniegumiem ir devuši nozīmīgu ieguldījumu Smiltenes novada
attīstībā un popularizēšanā
Latvijā un pasaulē.
Arī šogad aicinām novada iedzīvotājus un organizācijas izvirzīt apbalvošanai cilvēkus nominācijās
„Smiltenes novada Goda cilvēks” un „Gada
balva”.
„Smiltenes novada Goda cilvēks” – tiek
pasniegts par sevišķiem nopelniem Smiltenes
novada labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes
vai saimnieciskajā un citā darbā. Par nopelniem
uzskatāms gan izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība.
„Gada balva”. Gada balva tiek pasniegta:
 Izglītībā – par sasniegumiem pedagoģiskajā darbā, izciliem sasniegumiem mācību
priekšmetu olimpiādēs, konkursos, par novada
vārda popularizēšanu valstī, pasaulē;
 Kultūrā – par aktīvu radošu darbību,
par ieguldījumu novada popularizēšanā valstī
un pasaulē;
 Sportā – par izciliem sasniegumiem
un novada vārda popularizēšanu pasaulē;
 Tautsaimniecībā – par ieguldījumu
novada iedzīvotāju labklājības nodrošināšanā,
novada uzņēmumu un infrastruktūras attīstībā;
 Veselības aizsardzībā un sociālajā

aprūpē – par ieguldīto darbu novada iedzīvotāju
sociālās labklājības nodrošināšanā un veselības
aprūpē;
 Sabiedriskajā darbībā – par aktīvu
sabiedrisko darbību un ieguldījumu novada vārda popularizēšanā valstī un pasaulē;
 Tūrismā – par aktīvu radošu darbību,
par ieguldījumu novada popularizēšanā valstī un
pasaulē.”
Ierosinājumus par apbalvojumu piešķiršanu aicinām
iesniegt līdz šā gada 22. oktobrim Smiltenes novada domē,
Kancelejas nodaļā, Dārza ielā
3, tālr., pa pastu vai e-pastu
dome@smiltene.lv.
Ierosinājumus par personas apbalvošanu aicinām rakstīt
brīvā formā, pieteikumā norādot:
 nomināciju, kādā ierosināts piešķirt
personai apbalvojumu (piem. Smiltenes novada
Goda cilvēks, Gada balva Izglītībā);
 apbalvojamās personas vārdu, uzvārdu,
darbavietu, ieņemamo amatu vai nodarbošanos;
 iesniedzēja – juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko
adresi vai fiziskās personas vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu un dzīvesvietu (ne mazāk kā 5
pilngadīgas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Smiltenes novada administratīvajā teritorijā,
kuri parakstījuši iesniegumu, norādot paraksta
atšifrējumu, deklarētās dzīvesvietas adresi un
kontakttālruni);
 klāt jāpievieno kandidāta dzīves apraksts vai rekomendācijas raksts, kurā jāsniedz
pamatojums un izvirzītās personas sasniegumu
un nopelnu apraksts.
Lēmumu par to, kuras personas apbalvot
ar pašvaldības augstāko apbalvojumu, pieņems
Smiltenes novada dome.
Ar nolikumu iespējams iepazīties Smiltenes
novada pašvaldības mājas lapā.

„Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2015” –
Arnita Freiberga
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē 2015. gada 17. septembrī Labklājības
ministrs Uldis Augulis apbalvoja konkursa
„Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2015”
laureātus. Galveno balvu saņēma Smiltenes
novada sociālā dienesta darbiniece darbam ar
ģimenēm un bērniem Arnita Freiberga.
No 1. līdz 31. augustam izsludinātajā konkursā tika pieteikti 77 sociālie darbinieki no
44 Latvijas pašvaldībām. Smiltenes novada
domes Sociālā dienesta vadītāja Anita Šteinberga konkursam pieteica savu darbinieci Arnitu Freibergu, jo Arnita savu darbu pilda īpaši
centīgi un pašaizliedzīgi, nemitīgi papildina
savas zināšanas un labprāt uzņemas arvien
jaunus pienākumus, lai palīdzētu pēc iespējas
plašākam iedzīvotāju lokam.
Labklājības ministrs Uldis Augulis apbalvošanā uzsvēra: „Daudziem iedzīvotājiem
sociālais darbinieks ir cilvēks, pie kura nākt
pēc padoma, uz kuru paļauties un kuram uz-

ticēties. Ik dienas viņi uzklausa neskaitāmu
cilvēku likteņus un palīdz tos risināt. Sociālā darba profesija ir godājama, atbildīga un

novērtējama, lai arī darbs ir grūts. Kā tiešām
valstiski svarīgu profesiju sociālo darbu īpaši
novērtējam valstij sarežģītās situācijās, kad,

pateicoties jūsu zināšanām, profesionalitātei
un ieguldītajam darbam, iespējams nodrošināt
sociālo mieru.”
Arnita Freiberga par sevi saka tā: „Dzīvē
esmu piedzīvojusi daudz ko – grozies, kā gribi, bet vienmēr blakus gadās labi un atbalstoši cilvēki, kuri uzmundrina un palīdz, kad ir
grūti.”
Arnita bijusi gan bibliotekāre, gan pedagoģe. 13 gadus strādājusi par skolotāju Plāņu
pamatskolā, Strenču novadā, 2007. gadā ieguvusi sociālā darbinieka izglītību Sociālā darba
un sociālās pedagoģijas augstskolā „Attīstība”, ar specializāciju sociālajā pedagoģijā. No
2008. līdz 2012. gadam vadījusi šīs augstskolas filiāli Smiltenē.
Paralēli augstskolas darbam, Arnita vadījusi 2009. gadā likvidēto Smiltenes pagasta
pirmskolu. Šobrīd Arnita atzīst, ka viņas dzīvē 44 gadu vecumā ir nostrādāti 23 gadi.
Turpinājums 3. lpp.
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2015. gada 30. septembrī notika kārtējā Smiltenes novada
domes sēde, kurā tika izskatīti 89
jautājumi un pieņemti 89 lēmumi,
tai skaitā:
1. Atcelt domes 2015. gada
27. maija lēmumu (sēdes protokols
Nr. 8., §4.) „Par saistošo noteikumu Nr. 9/15 „Grozījumi Smiltenes
novada domes 2011. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr.
19/11 „Atkritumu apsaimniekošanas
noteikumi Smiltenes novadā”” projekta apstiprināšanu”.
2. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 16/15 „Grozījumi Smiltenes novada domes 2011. gada 29.
decembra saistošajos noteikumos
Nr. 19/11 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Smiltenes novadā”” projektu.
3. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības noteikumus „Tirgus izpētes kārtība Smiltenes novada pašvaldības iestādes”.
4. Apstiprināt
Nolikuma
„Grozījumi Smiltenes novada domes 2009. gada 30. septembra Nolikumā „Apstādījumu saglabāšanas
komisijas nolikums”” projektu.
5. Par lēmuma izpildi atbild
Apstādījumu saglabāšanas komisijas priekšsēdētājs U. Rudzītis.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes izpilddirektoram K.
Lapiņam.
7. Lēmums stājas spēkā ar tā
pieņemšanas brīdi.
8. Par izmaiņām Smiltenes
novada Apstādījumu saglabāšanas
komisijas sastāvā.
9. Par objektu atlases kritērijiem Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai pasākuma
„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”.
10. Par līdzfinansējumu „Smiltenes novada investīciju piesaistes
materiālu izstrāde (tehniskais projekts)”.
11. Izsludināt 2015. gada projektu līdzfinansēšanas konkursa
nevalstiskajām organizācijām Smiltenes novadā 2. kārtu, un noteikt
projektu pieteikumu iesniegumu termiņu līdz 2015. gada 16. oktobrim,
plkst. 17.00.
12. Veikt Bērensa kapličas neatliekamos glābšanas darbus – jumta seguma sakārtošanu par Valsts
kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekcijas piešķirtajiem līdzekļiem
EUR 1000,00 (viens tūkstotis eiro,
00 centi) apmērā līdz 2015. gada 31.
oktobrim.
13. Piedalīties projekta „Vidzeme iekļauj” sagatavošanā un īstenošanā 9.2.2.1. pasākuma „Deinstitucionalizācija” ietvaros kā sadarbības
partneris.
14. Pagarināt 2013. gada 25.
novembra noslēgto īres līgumu ar
A.B. uz vienu gadu, ar tiesībām īres
līgumu pagarināt.
15. Pagarināt 2013. gada
16.maijā noslēgto īres līgumu ar
J.M. uz vienu gadu, ar tiesībām īres
līgumu pagarināt.
16. Smiltenes novada pašvaldības SIA „Smiltenes NKUP” pārslēgt īres līgumu ar S.M., nemainot
iepriekšējā īres līguma nosacījumus.
17. Reģistrēt A.P. pašvaldības
dzīvokļu palīdzības reģistrā kā pašvaldības autonomo funkciju nodro-

šināšanai nepieciešamo nozaru spe- gada 8. novembrim.
ciālisti, kurai nepieciešama palīdzī32. Atļaut atsavināt vieglo auba dzīvokļa jautājumu risināšanā.
tomašīnu VW Vento (valsts reģistrā18. Apstiprināt maksas pakal- cijas Nr. GJ 6493) par brīvu cenu.
pojumu par parakstu apliecināšanu
33. Par grozījumiem Smiltenes
likumdošanas iniciatīvai:
novada pašvaldības domes 2015.
gada 30. jūnija lēmumā
Cena
PVN Cena
„Par
atpakaļpirkuma
Pakalpojuma
euro,
Mērv.
21% euro, ar tiesību izmantošanu
nosaukums
bez
euro
PVN
un nekustamā īpašuma
PVN
Kalēju
ielā 8, SmilteParakstu
nē,
iegādi
pašvaldības
apliecināšana
gb.
1,17 0,25
1,42
autonomo
funkciju
likumdošanas
izpildei”
(sēdes
protoiniciatīvai
kols Nr. 9.,18.§.)
19. Piešķirt Latvijas politiski
34. Konceptuāli piekrist nerepresēto apvienības Cēsu biedrībai, kustamā īpašuma Daugavas ielā 7A,
reģistrācijas numurs 40008092338, Smiltenē, Smiltenes novadā, (reģisdotāciju euro 500,00 (pieci simti trēts Smiltenes pilsētas zemesgrāeuro) apmērā ar mērķi „No padomju matas nodalījumā Nr. 223, kadastra
varas cietušo ekspozīcijas – piemiņas numurs 9415 008 0808, sastāv no
vietas izveidei Cēsīs, Pils ielā 12”.
zemes gabala 2361 m2 platībā un uz
20. Uzdot Bērnu un ģimenes tā atrodošas vienas dzīvojamās māatbalsta centra vadītājas vietniekam jas jaunbūves (kadastra apzīmējums
Gvido Kopilovam sagatavot vai 9415 008 0808 001) pirkumam no
izdot administratīvos aktus, veikt SIA „RECHOUSE” un iegādāties
uzraudzības, kontroles, izziņas vai to pašvaldības īpašumā par pirkuma
sodīšanas funkcijas, slēgt līgumus cenu 80000,00 euro (astoņdesmit
vai veikt citas darbības attiecībā uz tūkstoši euro) ar turpmākās izmanBērnu un ģimenes atbalsta centra tošanas mērķi likuma „Par pašvaldīsociālo darbinieku Viktoru Ņikifo- bām 15. panta pirmās daļas 9. un 10.
rovu.
punktos noteikto pašvaldības auto21. Par izmaiņām Launkalnes nomo funkciju īstenošanai.
pagasta iestāžu amatu vienību sa35. Iznomāt SIA „Līvena aprakstā.
tieka” (vienotās reģistrācijas Nr.
22. Par izmaiņām Palsmanes 44103018609) telpas, kas atrodas
pagasta iestāžu amatu vienību sa- Smiltenes novada Palsmanes pagasrakstā.
tā nekustamajā īpašumā „Aptieka”.
23. Par izmaiņām Smiltenes
36. Par komunālo pakalpojuģimnāzijas amatu vienību sarakstā.
mu parādu norakstīšanu.
24. Par grozījumiem 2013.
37. Par nekustamā īpašuma
gada 27. septembra
nolikumā Cēsu iela 6, Blomē, Blomes pagastā,
„Valsts budžeta mērķdotācijas bērnu Smiltenes novadā, atsavināšanu.
no piecu gadu vecuma izglītošanā
38. Uzsākt nekustamā īpašunodarbināto pirmsskolas izglītības ma „Ilgas 40”, Smiltenes pagastā,
pedagogu, vispārējās pamatizglītī- Smiltenes novadā, zemes vienības
bas un vispārējas vidējās izglītības ar kadastra apzīmējumu 9480 005
pedagoģisko darbinieku atalgojuma 0290 0,1203 ha platībā atsavināšaaprēķināšanas un sadales kārtība nas procedūru.
Smiltenes novada pašvaldības izglī39. Atsavināt, pārdodot atklātā
tības iestādēm”.
izsolē ar augšupejošu soli un pre25. Par mērķdotāciju sadali tendentu atlasi, Smiltenes novada
pamata un vispārējās vidējās izglītī- pašvaldībai piederošo nekustamo
bas iestāžu pedagoģisko darbinieku īpašumu Atmodas iela 4D, Smiltedarba samaksai un valsts sociālās nē, kadastra numurs 9415 004 0007,
apdrošināšanas obligātajām iemak- kas sastāv no zemes starpgabala ar
sām Smiltenes novadā.
kopējo platību 395 m2.
26. Par mērķdotāciju sadali
40. Zemes vienībai ar kadaspašvaldības izglītības iestādēs bērnu tra apzīmējumu 9480 003 0292 un
no piecu gadu vecuma izglītošanā uz tās esošajai ēkai piešķirt adresi
nodarbināto pedagoģisko darbinie- „Dravnieki”, Smiltenes pagasts,
ku darba samaksai un valsts sociālās Smiltenes novads.
apdrošināšanas obligātajām iemak41. Zemes vienībai ar kadassām Smiltenes novadā.
tra apzīmējumu 9474 002 0015 un
27. Par mērķdotācijas sadali uz tās esošajām ēkām piešķirt adresi
pašvaldību speciālajām pirmsskolas „Ziediņi”, Palsmanes pagasts, Smiliestādēm, internātskolām, Izglītības tenes novads.
iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīs42. Zemes vienībai ar kadastības un rehabilitācijas centriem un tra apzīmējumu 9474 002 0005 un
speciālajām internātskolām bērniem uz tās esošajām ēkām piešķirt adresi
ar fiziskās un garīgās attīstības trau- „Renceļi Garie”, Palsmanes pagasts,
cējumiem.
Smiltenes novads.
28. Par mērķdotācijas sadali
43. Apstiprināt zemes ierīcīinterešu izglītības programmām un bas projektu „Silabrenči”, Variņu
sporta skolu pedagogu daļējai darba pagasts, Smiltenes novads, zemes
samaksai un valsts sociālās apdroši- vienības kadastra apzīmējums 9490
nāšanas obligātajām iemaksām.
001 0004.
29. Par Smiltenes novada iz44. Apstiprināt zemes ierīcīglītības iestāžu vadītāju un viņu bas projektu „Smiltenes Lauksaimvietnieku amatalgām.
niecības Tehnikums” Launkalnes
30. Par spodrības mēneša no- pagasts, Smiltenes novads, zemes
teikšanu novada teritorijā.
vienības kadastra apzīmējums 9470
31. Noteikt Smiltenes novada 001 0009.
teritorijā sakoptības mēnesi laikā no
45. Slēgt lauku apvidus zemes
2015. gada 19. oktobra līdz 2015. nomas līgumu ar J.T. par nekustamo

īpašumu „Lauri”, Launkalnes pagastā ar kadastra apzīmējumu 9470
010 0050 3,7 ha platībā.
46. Iznomāt S.G. daļu no zemes vienības „Pašvaldības zemes
gabals Nr. 1”, kadastra apzīmējums
9470 005 0041, 0,9 ha platībā bez
apbūves tiesībām lauksaimnieciskai
izmantošanai.
47. Slēgt lauku apvidus zemes
nomas līgumu ar V.P. par nekustamo
īpašumu „Valdziņi”, Launkalnes pagastā, ar kadastra apzīmējumu 9470
012 0035 0,95 ha platībā.
48. Slēgt lauku apvidus zemes
nomas līgumu ar R.L. par nekustamo īpašumu „Jaunķauzeri 1”, Launkalnes pagastā, ar kadastra apzīmējumu 9470 003 0282 0,5 ha platībā.
49. Slēgt lauku apvidus zemes
nomas līgumu ar V.L. par daļu no
nekustamā īpašuma „Jaunķauzeri”,
Launkalnes pagastā, ar kadastra apzīmējumu 9470 003 0015 0,6 ha
platībā.
50. Slēgt lauku apvidus zemes
nomas līgumu ar I.R. par nekustamo
īpašumu „Lāčplēši”, Launkalnes
pagastā, kadastra numurs 9474 014
0047, kas satāv no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 9470
014 0047 9,8 ha un 9470 014 0216
10.0 ha platībā.
51. Iznomāt I.G. zemes vienību „Valsts brīvā zeme (Līvu iela
8)”, Launkalnes pagastā, kadastra
apzīmējums 9470 010 0237, 0,03 ha
platībā lauksaimnieciskai izmantošanai.
52. Slēgt lauku apvidus zemes
nomas līgumu ar R.I. par daļu no nekustamā īpašuma „Rauzas Braslas”,
Palsmanes pagastā, zemes vienību
ar kadastra apzīmējumu 9474 001
0088 0,7 ha platībā.
53. Iznomāt Ā.V. zemes vienības Kapu iela 3, Smiltenē, daļu, kadastra apzīmējums 9415 009 0333,
660 m2 platībā mazdārziņam.
54. Iznomāt L.S. zemes vienības Kapu iela 5, Smiltenē, daļu, kadastra apzīmējums 9415 009 0422,
320 m2 platībā mazdārziņam.
55. Iznomāt D.S. zemes vienības Kapu iela 5, Smiltenē, daļu, kadastra apzīmējums 9415 009 0422,
870 m2 platībā mazdārziņam.
56. Iznomāt I.K. zemes vienības Brūžu iela 7, Smiltenē, daļu, kadastra apzīmējums 9415 002 0316,
373 m2 platībā mazdārziņam.
57. Iznomāt J.V.P. zemes vienības Brūžu iela 7, Smiltenē, daļu,
kadastra apzīmējums 9415 002
0316, 312 m2 platībā mazdārziņam.
58. Iznomāt J.B. zemes vienības Bērzu iela 3, Smiltenē, daļu, kadastra apzīmējums 9415 004 1017,
890 m2 platībā mazdārziņam.
59. Iznomāt Smiltenes tehnikumam zemes vienības Dārzu iela
11, Smiltenē, daļu, kadastra apzīmējums 9415 001 0404, 570 m2 platībā
dienesta viesnīcas Dārza iela 9 apsaimniekošanas nodrošināšanai.
60. Iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Andruks” zemes
vienības Atmodas iela 4A, Smiltenē,
daļu, kadastra apzīmējums 9415 004
0005, 350 m2 platībā komercdarbības veikšanai (pārvietojamās ēkas
novietošanai).
61. Iznomāt IK „Smilts” zemes
vienības Atmodas iela 4A, Smiltenē,
daļu, kadastra apzīmējums 9415 004

0005, 281 m2 platībā komercdarbības veikšanai (sezonas rakstura būves novietošanai).
62. Par zemes nomas līguma
Nr. SND-S-N/ZN/1-13 grozīšanu.
63. Iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Palsmane” zemes
vienību „Imantas klēts”, Palsmanes
pagastā, kadastra apzīmējums 9474
004 0489, 0,1 ha platībā. Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķis – lauksaimnieciska rakstura uzņēmuma
apbūve (kods 1003).
64. Iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Palsmane” zemes
vienību „Rauzas Kalni”, Palsmanes
pagastā, kadastra apzīmējums 9474
001 0161, 2,2 ha platībā. Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķis – lauksaimnieciskai izmantošanai.
65. Iznomāt SIA „Palsmane”
zemes vienību Palsmanes pagastā
„Valsts brīvā zeme (Rauzas Kalniņi)”, kadastra apzīmējums 9474 001
0052 0,44 ha platībā lauksaimnieciskai izmantošanai.
66. Atļaut rīkot nekustamā īpašuma „Lūkupe”, Palsmanes pagastā,
kadastra numurs 9474 004 0260, kas
sastāv no divām zemes vienībām
ar kadastra apzīmējumu 9474 004
0260 2,09 ha un 9474 004 0483 0,7
ha platībā, nomas tiesību izsoli.
67. Grozīt 2013. gada 10. decembra Zemesgabala nomas līguma
Nr. 59 1.1. punktu un izteikt šādā
redakcijā: „Iznomātājs nodod un
Nomnieks pieņem nomas lietošanā
zemesgabalu, kas atrodas Smiltenē,
Brūža ielā 7, ar kopējo platību 753
m2, kadastra apzīmējums – 9415
002 0316, saskaņā ar Līguma pielikumā pievienoto Zemesgabala plānu (izkopējumu no Kadastra kartes),
turpmāk tekstā – zemesgabals.”
68. Piešķirt A.G. nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumus
25% apmērā par ēkām „Kalniņi”,
Bilskas pagasts, Smiltenes novads,
par 2015. gadu un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 50%
apmērā par zemi „Tēraudi”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads, par
2015. gadu.
69. Nodot bez atlīdzības Latvijas valstij Zemkopības ministrijas
personā nekustamo īpašumu „Ceļš
Vidzemes šoseja – Vīganti”, kadastra numurs 9470 002 0080, kas
sastāv no vienas zemes vienības
0,56 ha platībā un uz tās esošo būvi
(būves kadastra apzīmējums 9470
002 0080 001), reģistrēts Valka rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas
Launkalnes pagasta zemesgrāmatu
nodalījumā Nr. 1000 0054 8076,
apsaimniekošanas un aizsardzības
funkciju īstenošanai, nosakot aizliegumu Zemkopības ministrijai īpašumu atsavināt un apgrūtināt ar lietu
tiesībām un pienākumu Zemkopības
ministrijai bez atlīdzības nodot īpašumu Smiltenes novada pašvaldībai,
ja tas netiek izmantots valsts meža
apsaimniekošanas un aizsardzības
funkciju nodrošināšanai un attiecīgi
par to izdarīt atzīmi zemesgrāmatā.
70. Mainīt Launkalnes pagasta
zemes vienībai „Valsts brīvā zeme
(Līvu iela 8)”, kadastra apzīmējums 9470 010 0237, nosaukumu no
„Valsts brīvā zeme (Līvu iela 8)” uz
„Līviņi”, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads.
71. Pārtraukt G.R. zemes lieto-
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šanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā
piešķirto zemi – ½ domājamo daļu
īpašumam „Zarvāļapses”, Blomes
pagasts, Smiltenes novads.
72. Atcelt Smiltenes novada
domes 2014. gada 30. decembra lēmumu Nr. 22,16.§.8.3. „Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu”, par
zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
E.S. uz īpašumu „Jaunlāči”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā,
2,0 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 9470 010 0137).
73. Jaunizveidojamam
ēku
(būvju) īpašumam, kas sastāv no
garāžas ēkas, kadastra apzīmējums
9415 007 0540 048, piešķirt nosaukumu Valmieras iela 11 k-48, Smiltene, Smiltenes novads.
74. Atļaut no Bilskas pagasta nekustamā īpašuma „Saktas”,
kadastra numurs 9444 004 0304,
atdalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 9444 004 0353 0.7605
ha platībā un mainīt nosaukumu no
„Saktas” uz „Pūcītes”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads.

75. Atļaut no Bilskas pagasta
nekustamā īpašuma „Jaunmiķeļi”,
kadastra numurs 9444 011 0008,
atdalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 9444 007 0036 2,0
ha platībā un mainīt nosaukumu no
„Jaunmiķeļi” uz „Odiņi”, Bilskas
pagasts, Smiltenes novads.
76. Sadalīt nekustamā īpašuma
„Jaunķauzeri” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9470 003 0015
četrās zemes vienībās un veidot atsevišķus īpašumus.
77. Atļaut apvienot nekustamo
īpašumu „Saltupu starpgabals” un
„Saltupi 6” vienā zemes vienībā.
78. Atļaut no Smiltenes pagasta nekustamā īpašuma „Kamaldiņa 13”, kadastra numurs 9480 006
0126, atdalīt divas zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 9480 006
0126 654 m2 un 9480 006 0127
802 m2 platībā un jaunveidojamam
īpašumam piešķirt nosaukumu
„Kamaldiņa 14, Smiltenes pagasts,
Smiltenes novads.
79. Atļaut no Variņu pagasta

nekustamā īpašuma Parka iela 3, kadastra numurs 9490 003 0029, atdalīt vienu zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 9490 003 0030 0,8 ha
platībā un mainīt tai nosaukumu no
Parka iela 3 uz „Braslas”, jo paredzēts pievienot esošajam īpašumam
„Braslas”.
80. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma Mūrnieku iela 4, 4A,
Smiltenē zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 9480 008 0216 1401 m2
platībā, piešķirt nosaukumu Mūrnieku iela 4A un saglabāt adresi Mūrnieku iela 4A, Smiltene, Smiltenes
novads.
81. No nekustamā īpašuma
„Rauzas Braslas”, Palsmanes pagastā atdalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 9474 001 0089 0.7 ha
platībā, piešķirt nosaukumu „Brasliņas”, Palsmanes pagasts. Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķis – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
82. Atļaut sadalīt Palsmanes
pagasta nekustamā īpašuma „Rau-

zas Upītes”, kadastra numurs 9474
001 0059, zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 9474 001 0060 divās
daļās.
83. Atļaut no Variņu pagasta
nekustamā īpašuma Parka iela 11,
kadastra numurs 9490 003 0220, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9490 006 0031 5,0 ha platībā un mainīt nosaukumu no Parka
iela 11 uz „Prūši”, Variņu pagasts,
Smiltenes novads.
84. Piedzīt no S.O. nekustamā īpašuma nodokļa parādu
EUR 656,48 (seši simti piecdesmit
seši euro, 48 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka
naudas līdzekļiem un tam piederošo
kustamo un nekustamo mantu.
85. Piedzīt no M.P. nekustamā īpašuma nodokļa parādu
EUR 73,51 (septiņdesmit trīs euro,
51 cents) bezstrīda kārtībā, vēršot
piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo
un nekustamo mantu.
86. Piedzīt no L.P. nekus-
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tamā īpašuma nodokļa parāduEUR 1512,16 (viens tūkstotis
pieci simti divpadsmit euro, 16 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu
uz parādnieka naudas līdzekļiem un
tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
87. Piedzīt no Z.C. nekustamā īpašuma nodokļa parādu
EUR 200,05 (divi simti euro, 05
centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un
nekustamo mantu.
88. Piedzīt no S.S. nekustamā
īpašuma nodokļa parādu EUR 73,70
(septiņdesmit trīs euro, 70 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu
uz parādnieka naudas līdzekļiem un
tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
89. Par zemes reformas pabeigšanu Smiltenes novada lauku
apvidū.
Dina Kaupe,
Kancelejas nodaļas vadītāja

Pašvaldībā

Dāņu uzņēmēji viesojas „Smiltenes NKUP”
16. septembrī „Smiltenes
NKUP” apciemoja nozares kolēģi
no Dānijas – uzņēmēji, kuru bizness saistīts ar ūdenssaimniecību.
Vizīte notika sadarbībā ar Dānijas
vēstniecību Latvijā.
Ar „Smiltenes NKUP” darbības virzieniem iepazīstināja valdes
loceklis Aigars Vīvuliņš, komunālinženieris ūdenssaimniecībā Gints
Eislers un tehniskais direktors Raitis Melderis. Viņi dāņu uzņēmējiem
pastāstīja par uzņēmuma vēsturi,
finanšu resursiem un detalizētāk
pievērsās ūdenssaimniecībai – kā
notiek ūdens ieguve, atdzelžošana,
kā ūdens nonāk pie cilvēkiem, kā
tiek kontrolēta tā kvalitāte un kā
notiek notekūdeņu un kanalizācijas ūdeņu savākšana un attīrīšana.
Tāpat dāņi uzzināja par Eiropas
fondos piesaistīto finansējumu
projektiem Smiltenes novadā un
„Smiltenes NKUP” nākotnes iece-

rēm. Īpašu prieku dāņiem sagādāja
tas, ka prezentāciju smiltenieši bija
pārtulkojuši dāņu valodā.
Dāņu uzņēmēji iepazīstināja
ar saviem uzņēmumiem un to piedāvātajām iespējām. Jirgens Kohs
(Jørgen Würtzner Koch) pastāstīja
par savu uzņēmumu „Leif Koch”,
kura darbība saistīta ar ūdensvadu

avārijām – precīzu vietu noteikšanu.
Ar speciālām iekārtām to iespējams
izdarīt ļoti ērti un vienkārši. Interesanti, ka Dānijā likumos noteikts, ka
par pārmērīgiem ūdens zudumiem
iedzīvotāji tiek sodīti EUR 1,00 apmērā par katru kubikmetru, ja ūdens
zudums pārsniedz 10%.
Otrs dāņu uzņēmējs Bents

iespējamo vakanci pilsētā nāca kā
glābiņš,” stāsta konkursa laureāte.
Arnita atzīst, ka darbs Smiltenē esot vismaz piecreiz intensīvāks,
nekā Launkalnē, tomēr šeit viņa jūtas labāk, jo darbs ir reglamentēts,
vairāk laika atliek ģimenei. „Es neko
īpašu nedaru, strādāju, kā jebkurš sociālais darbinieks, ” saka Arnita. „Es
sevi nekad pati neesmu novērtējusi.
Šī balva uzliek dubultu atbildību un
vēlmi attīstīt sociālo darbu visā novadā.” Tāpat viņa uzsver, ka 2013.
gadā saņemtais Launkalnes pagasta
novērtējums par godprātīgu darbu
šajā pagastā jau ir bijis liels pagodinājums un stimuls.

Pavisam drīz, 15. oktobrī, Arnita
iegūs sertifikātu, lai kopā ar novada
psiholoģi Daci Gailīti varētu strādāt
un vadīt atbalsta grupu pieaugušiem
varmākām, rīkojot konsultācijas un
tikšanās, kuru rezultātā palīdzētu
šiem cilvēkiem izprast savas tieksmes un mazināt draudus apkārtējiem
cilvēkiem. Interesi par šāda pakalpojuma izmantošanu izrādījuši arī
apkārtējie novadi. Šis pakalpojums
ir Valsts apmaksāts kopš 2015. gada
janvāra. Papildus ikdienas darbam
A. Freiberga būs arī mentors jaunajā
projektā „Proti un dari”, kas tiks realizēts tuvāko četru gadu laikā mūsu
novadā.

Andresens (Bent Andresen) ir uzņēmuma „Liqflow” īpašnieks. Šis
uzņēmums saistīts ar notekūdeņu
un kanalizācijas ūdeņu savākšanu,
piedāvājot drenāžu izbūvi un sūkņu
staciju izveidi. Cits uzņēmējs, Gregors Zupins (Gregor Zupin) izstāstīja par sava pārstāvētā uzņēmuma
pakalpojumu – baktēriju skaita mērīšanu, nosakot ūdens kvalitāti.
Lai gūtu labāku ieskatu „Smiltenes NKUP” ūdenssaimniecības
procesos, smiltenieši dāņiem parādīja BIO NAI Brutuļos un ūdens
ieguves un atdzelžošanas iekārtas
Smiltenē. Dāņus ļoti ieinteresēja
metodes, ar kurām strādā ūdenssaimniecību pārziņi Latvijā. Tikšanās laikā tika dibināti vērtīgi kontakti, kuri, iespējams, sekmēsies ar
turpmāku sadarbību.
Līga Hofmane,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Turpinājums no 1. lpp.

Darbiniece dažbrīd ir strādājusi pat
trīs darbos, lai spētu uzturēt savu
ģimeni. Viņa viena pati audzina 3
dēlus, šī mācību gada beigās visiem
gaidāmi izlaidumi – jaunākajam bērnudārza, vidējam dēlam 9. klases,
bet vecākais dēls absolvēs 12. klasi.
No 2010. gada Arnita strādā par
sociālo darbinieci Smiltenes novada
pašvaldībā – sākumā Launkalnē, bet
no 2013. gada Smiltenē. „2013. gadā
man tuvojās „izdegšanas” robeža, jo
paralēli darbam sociālajā dienestā,
biju iesaistījusies arī biedrībā, lai varētu īstenot Eiropas fondu projektus.
Bet tas izrādījās par daudz, un zvans
no Smiltenes Sociālā dienesta par

Iegūstot balvu, Arnitas pirmā
doma bijusi, ka jānopērk bērniem
jauni ziemas zābaki, bet vidējais
dēls Ēriks ātri vien licis mainīt domas, sakot, lai mamma labāk nopērkot sev jaunu gultu, kas ļautu ikdienā pilnvērtīgi atpūsties.
Arnita Freiberga saka lielu
paldies visiem līdzcilvēkiem, darba kolēģiem, īpaši Sociālā dienesta
vadītājai Anitai Šteinbergai, kura
negaidīti sagādājusi tik lielu pārsteigumu, piesakot Arnitu konkursam
„Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2015”.
Līga Hofmane,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Mobilais mamogrāfs
Sievietes tiek aicinātas veikt
krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai – Veselības Centrs 4 mobilajā mamogrāfā, kas ieradīsies 20.
oktobrī. Pie Sarkanā krusta Smiltenes slimnīcas, Dakteru iela 14.
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!

Sievietēm, kuras ir saņēmušas
uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā
veselības dienesta Valsts skrīninga
programmas ietvaros, izmeklējums
ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas
datuma).
Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša
ārsta norīkojumu, kuram NAV līgu-

mattiecību ar Nacionālo veselības
dienestu – PAR MAKSU.
Pieraksts notiek pa telefoniem 67 14 28 40 un 27 86 66 55
(lūgums iepriekš sagatavot personas kodu un tālruņa numuru).
Sīkāka informācija www.mamografija.lv vai uz e-pastu info@mamografija.lv

Sakoptības
nedēļas
Smiltenes
novadā
Trešdien, 30. septembra, Smiltenes novada domes sēdē tika pieņemts lēmums par Spodrības nedēļu izsludināšanu Smiltenes novada
teritorijā laikā no 2015. gada 19.
oktobra līdz 2015. gada 8. novembrim.
Šajā laika periodā, pieņemot
lēmumu par Spodrības nedēļu izsludināšanu, tiks pieļauts dedzināt
ugunskuros veco zāli, lapas, zarus
un citas augu daļas sava īpašuma
teritorijā, taču ar noteikumu, ka
tas nerada draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, videi, kā arī personu
mantai un netraucē apkārtējiem iemītniekiem. Lēmums tika pieņemts,
saņemot daudzu iedzīvotāju ierosinājumus par spodrības perioda nepieciešamību. Iesakām informēt arī
savus apkārtējos kaimiņus, lai nenotiktu nepatīkamas domstarpības.
Atgādinām, ka atkritumu dedzināšana ir aizliegta! Savukārt
pēc Spodrības perioda noslēgšanās
saglabāsies aizliegums dedzināt
ugunskuros veco zāli, lapas, zarus
un citas augu daļas saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem
par Atkritumu apsaimniekošanu
Smiltenes novadā.
Iesakām ikvienu teritoriju sakopšanu veikt dabai draudzīgā un
sabiedrībai drošā veidā – lapas,
veco zāli, sīkus zarus ir iespējams
kompostēt un pēc tam iegūt derīgu
mēslojumu. Tāpat zaļo atkritumu
izvešanu var pieteikt SIA „Smiltenes NKUP”, tas gan būs maksas pakalpojums. Sīkāku informāciju var
saņemt sazinoties ar Elīnu Aģi, SIA
„Smiltenes NKUP” ainavu tehniķi,
mob. 29161694.
Spodrības nedēļu laikā aicinām
visas novada iestādes un uzņēmumus, kā arī novada iedzīvotājus
sakopt apkārtni, padarot tīrāku un
skaistāku apkārtējo vidi!
Saimnieciskās darbības nodaļa
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Smiltenes novada dome izsludina projektu
līdzfinansēšanas konkursa 2. kārtu
Smiltenes novada dome izsludina 2015. gada projektu līdzfinansēšanas konkursa nevalstiskajām organizācijām Smiltenes novadā 2. kārtu.
Projekta konkursa mērķis ir ar
līdzfinansējumu atbalstīt pašvaldības attīstības stratēģijai atbilstošus
projektu idejas izglītības, kultūras,
sporta, sociālo, jauniešu iniciatīvas
un teritorijas labiekārtošanas jomās.
Projektu līdzfinansēšanas kon-

kursā var piedalīties tikai nevalstiskās organizācijas (biedrības, nodibinājumi).
Konkursā nedrīkst piedalīties
pašvaldības iestādes, pašvaldības

struktūrvienības, pašvaldības kapitālsabiedrības, komercsabiedrības
un fiziskas personas.
Pašvaldība līdzfinansējumu piešķir līdz 30% no projekta atbilstošo
izmaksu kopējās budžeta summas,
ar nosacījumu, ka piešķirtais līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz
EUR 710,- (septiņi simti desmit
euro). Kopējais pieejamais finansējums EUR 1631,-.

Izmaiņas vietējo un starppilsētu
autobusu kustības sarakstā
•
SIA „VTU Valmiera” informē, ka no 1. oktobra slēgti sezonas maršruti, savukārt dažos
maršrutos mainīti autobusu atiešanas laiki.
Slēgti sezonas maršruti:
• Valmiera – Brenguļi – Pūpoli – Valmiera plkst. 8:30 un
plkst. 16:40 (svētdienās);
• Valmiera – Gauja – Gaujmala – Valmiera plkst. 8:30 un
plkst. 17:35 (trešdienās un
svētdienās);
• Smiltene – Variņi – Palsmane – Gaujiena plkst. 7:05 no
Smiltenes autoostas un plkst.

•

10:25 no Gaujienas (sestdienās);
Smiltene – Aumeistari – Gaujiena plkst. 12:25 no Smiltenes
autoostas un plkst. 15:20 no
Gaujienas (sestdienās);
Valka – Pedele – Ērģeme plkst.
17:50 no Valkas autoostas un
plkst. 18:25 no Ērģemes (svētdienās).

Mainītie autobusu
atiešanas laiki:
• maršrutā Valmiera – Aloja – Salacgrīva reisam no plkst. 17:50
uz plkst. 17:40 no Salacgrīvas,;
• maršrutā Madona – Smiltene
reisam no plkst.14:00 uz plkst.
15:00 no Madonas (reiss tiek
novirzīts līdz Valmierai);
• maršrutā Valmiera – Staicele

reisiem plkst. 10:20 un plkst.
12:20 tiek mainīti atiešanas
laiki starp pieturvietām un
pienākšanas laiks galapunktā.
Uzņēmums atgādina, ka, sākot ar 1. oktobri, atsāks kursēt
SIA „VTU Valmiera” mikroautobuss, nodrošinot ekspreša reisus
Valmiera – Rīga – Valmiera. Tie
būs bez starppieturām, samazinot
brauciena laiku par 30 minūtēm
un ceļā pavadot ne vairāk kā
stundu un 55 minūtes.
Reisi tiks nodrošināti darba
dienās un biļetes cena būs 4,75
eiro, tieši tikpat, cik ierastajiem
reisiem šajā maršrutā.
Atiešanas laiki no Valmieras
autoostas plkst. 7:10 un 15:15 un
no Rīgas autoostas plkst. 9:45 un
18:00.

Projektu pieteikumi jāiesniedz atbilstoši konkursa nolikumā noteiktām prasībām (jāiesniedz
aizpildīta pieteikuma veidlapa un
projekta vadītāja CV). Konkursa
nolikums, pieteikuma veidlapa un
cita informācija pieejama Smiltenes
novada mājas lapā.Papildus informācija Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļā pa tālr.
64707571, vai sūtot jautājumus uz

e-pastu dome@smiltene.lv.
Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2015. gada 16. oktobrim plkst. 17.00, Smiltenes novada
domes kancelejā (adrese: Dārza
ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā,
LV-4729) personīgi vai pa pastu
(pasta zīmogs 16. oktobris).
Andris Lapiņš,
Smiltenes novada domes
Attīstības nodaļas vadītājs

Dzimtsarakstu Smiltenes novada
nodaļa informē pašvaldība pārdod
Septembra mēnesī reģistrētas
dzimšanas – 3 meitenes un 5 zēni.
Marta Ieva – Bilskas pagastā, Jānis Kristians – Launkalnes pagastā, Markuss – Palsmanes pagastā,
Emīls – Smiltenes pagastā, Elza
– Variņu pagastā, Karlīna, Roberts
Ozols, Markuss – Smiltenes pilsētā. Vecākiem sastāvot laulībā
dzimuši 7 bērni, 1 – bērnam atzīta
paternitāte.
Septembra mēnesī reģistrēti 18
miršanas gadījumi. Aizsaulē aizgājuši 9 vīrieši un 9 sievietes. Miruši
6 – Smiltenes pilsētas iedzīvotāji,
3 – Palsmanes un Smiltenes pagasta iedzīvotāji, 2 – Blomes un
Grundzāles pagasta iedzīvotāji,
1– Launkalnes un Variņu pagasta
iedzīvotājs.
Dace Ērģele,
Smiltenes novada
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

automašīnu

Smiltenes novada pašvaldība
pārdod par brīvu cenu transporta
līdzekli – automašīnu VW Vento,
valsts reģistrācijas Nr. GJ 6493, izlaiduma gads 1994.
Transporta līdzekļa atrašanās
vieta – Smiltenē, Dārza ielā 3, Smiltenes novadā. Apskate piesakāma
pa tālruņiem 29194723, 64707867
vai e-pastu: ingars.veismanis@
smiltene.lv.
Transporta līdzekļa nosacītā
cena – 374,40 euro (trīs simti septiņdesmit četri euro un 40 centi).
Personām, kuras vēlas iegādāties
automašīnu, jāiesniedz pieteikums
Smiltenes novada pašvaldības kancelejā, tās darba laikā, Dārza ielā 3,
Smiltenē, līdz 19. oktobrim (ieskaitot). Ja pieteiksies vairāk nekā viena
persona, tiks rīkota izsole starp šīm
personām.

Kultūra/ Tūrisms
Dzejas dienu noskaņas Smiltenes novada bibliotēkā.
„Latviešu dzejas pirmsākumi – LATVJU DAINAS”
Katru septembri mūsu bibliotēkā ir jaušamas dzejas dienu noskaņas. Labi, ka tās ir krāsainas un
daudzveidīgas kā rudentiņa iekrāsotās kļavu lapas. Šogad lielajiem
dzejniekiem, Rainim un Aspazijai
150 gadu jubileja. Prieks, ka to atzīmē plaši un daudzveidīgi. Mūsu
bibliotēkas lasītāja, Anita Mencendorfa, uzzīmējusi abu jubilāru portretus neparastā manierē, izmantojot dzejas rindas.
Rainis daudz iedvesmojies no
latviešu tautas dziesmām. Dainas
ir nepārvētējams dārgums. Valodniece Valerija Bērziņa-Baltiņa par
Tautasdziesmām saka – tās, pirmām kārtām, ir dzeja. Dzejas īstenībā tautu meita brien sidrabiņa upi

zelta kurpēm kājiņā, tautu dēls kur
baltu puķu uguni, kas „ne dega, ne

dzisa, laistīties laistījās”.
16. septembrī atzīmējām šī

gada dzejas dienas, dziedot, dainojot un vakarējot kopā ar folkloras
kopu „Rudzupuķes”. Kokles, bungas, stabule un citi tautas mūzikas
instrumenti, linu tērpi, skaistas
dziesmas, vaska svecīšu smarža, sarunas par dzeju, dzejnieku viedokļi
par dainām, zāļu tējas garaiņi: iespaidu bagātība, kas summējās ļoti

patīkamā dzejas dienu gaisotnē. Arī
pēcgarša patīkama – gandarījums
par savu tautas dziesmu, prieks, ka
Smiltenes novadā ir cilvēki, kas to
mīl, izjūt un prot nest tautā. Paldies
„Rudzupuķei” un visiem pasākuma
viesiem.
Jāpiekrīt Imantam Ziedonim:
„Kaut kāds ļoti sevišķs ir dainu
mīļums. Reti tas izpaužas patosā,
kaismīgā uzbangojumā vai ārišķīgā
skaļumā, drīzāk gan – klusā kautrīgumā un savaldīgā diženumā.
Pasaule, lietas un cilvēki it kā tiek
noglāstīti, bet bikli un distancēti.
Varētu teikt – rāmi. Rāmi, bet negaistoši.”
Vita Rutka

Blomes bibliotēkā sācies krāsainais rudens
Sadarbojoties ar Blomes pamatskolu, septembris Blomes bibliotēkā aizritējis dzejnieka Raiņa zīmē.
Atzīmējot diženā dzejnieka Raiņa
150. jubileju, 18. septembrī aicinājām bērnus un pieaugušos kopā noskatīties ģimenes animācijas filmu
„Zelta zirgs” (2014). Animācijas
filmas sižeta pamatā ir Raiņa pirms
vairāk nekā 100 gadiem sarakstītā,
luga „Zelta zirgs”. Tās motīvi ir cīņa
starp labo un ļauno, kā arī drosmes,
neatlaidības un mīlestības spēks. Šie

motīvi ir sastopami daudzu tautu pasakās, tāpēc arī tiem, kuri Raiņa lugu
nav lasījuši, filma bija ne mazāk aizraujoša un saprotama. Animācijas
filmu noskatījāmies kuplā pulkā un
varēja manīt, ka ieinteresēti ir ne tikai bērni, bet arī pieaugušie.
Turpinot sadarbību ar Blomes
pamatskolu, septembrī rīkojām arī
„Izteiksmīgās runas konkursu” bibliotēkas telpās. 22. septembrī pirmie
auditorijas priekšā stājās 1. – 6. klašu skolēni, bet 23. septmebrī Raiņa

dzejoļus runāja 7. – 9. klašu skolēni.
Konkursa dalībniekus vērtēja žūrija,
kurai nebija viegli izvērtēt sniegumu
un sadalīt vietas. Septembra pēdējā
piektdienā notika konkursa uzvarētāju apbalvošana, un ziedu nolikšana pie blomēnieša, latviešu valodā
pirmo zināmo laicīga satura dzejoļu
autora Ķikuļu Jēkaba piemiņas akmens Blomes centrā.
Septembrī esam atsākuši darbu
„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā”.
Šogad aktīvākie lasītāji ir no 3. līdz

5. klasei, pa kādam ekspertam atrodas arī 7., 8. un 9. klasē. Lielākais
prieks ir par tiem, kuri steidz grāmatu izlasīt dienas laikā un nāk pakaļ
nākamajai. Šķiet, bērniem ir paticis
iepriekšējā gada „Bērnu un jauniešu
žūrijas” noslēguma pasākums. Šķiet,
tāpēc cer, ka aktīvāk lasot, ātrāk tiks
pie ballītes. Un ballīte būs!
Oktobra pirmajās dienās bibliotēka no Nacionālā kino centra
saņems Latvijas filmu izlasi – 25
DVD diskus ar 70 filmām. Šāds

komplekts jau ir Smiltenes novada bibliotēkā, bet tagad būs arī
Blomes, Grundzāles un Palsmanes
bibliotēkās.
Oktobra mēnesī bibliotēkā būs
skatāma arī Smaidas Maskinas floristikas darbu izstāde „Smildziņa
ziedēja sudraba ziediem”.
Krāsainais rudens bibliotēkā ir
sācies, un tas ir darbīgs.
Inta Mežule,
Blomes bibliotēkas vadītāja
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Smiltenes novada tūrisma jomas
pārstāvji gūst pieredzi Kaļiņingradā
No 8. līdz 10. septembrim,
Vidzemes
pašvaldību
speciālisti
un tūrisma uzņēmumu
pārstāvji devās ikgadējā Vidzemes Tūrisma
asociācijas organizētajā
pieredzes apmaiņas braucienā. Šoreiz uz Kaļiņingradas reģionu Krievijā.
Starp dalībniekiem bija
arī Smiltenes novada TIC
vadītāja Sanda Veismane,
Smiltenes tehnikuma un viesnīcas
„Kalna ligzda” pārstāvji un lauku
mājas „Kalbakas” saimnieki.

Brauciena dalībnieki iepazinās
ar Kaļiņingradas reģiona tūrisma
un kultūras mantojuma apskates

objektiem un infrastruktūras
attīstību, kā arī piedalījās
„apaļā galda” diskusijās ar
Kaļiņingradas reģiona tūrisma ministrijas pārstāvjiem
un speciālistiem.
Brauciena laikā tika gūta
unikāla pieredze par Kaļiņingradas reģiona tūrisma un
kultūras norisēm, kā arī stiprināta sadarbība starp Latviju un Krieviju tūrisma un
kultūras jomas jautājumos.
Teksts: Anna Kupče,
Sanda Veismane
Foto: Jānis Sijāts, Anna Kupče
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Smiltenes novada
pašvaldība saņem
apbalvojumu
velokultūras
veicināšanā

Gandrīz 70 dalībnieku
„Ieriteņo rudenī”, aktīvi noslēdzot
tūrisma sezonu Smiltenes novadā
3. oktobrī ar velobraucienu „Ieriteņo rudenī 2015” tika atzīmēts
aktīvās tūrisma sezonas noslēgums
Smiltenes novadā. Gandrīz 70 dalībnieku sestdienas rītā pulcējās
Niedrāja ezera krastā, lai dotos 30
km garajā distancē, meklējot kontrolpunktus, pildot uzdevumus un
baudot Smiltenes novada skaisto
dabu rudenī.
Brauciena maršruts veda pa
skaistiem lauku ceļiem bez intensīvas satiksmes. Garām koptām viensētām, govju laidariem, rudenīgiem
mežiem, vijoties caur 3 muižām –
Mežmuižu, Rauzas muižu un Mēru
muižu – kur noslēgumā bija sarūpēts
cienasts un zupa, kā arī iespēja katram izveidot sev suvenīru par piemiņu no aizvadītajā vasarā un šajā
velobraucienā piedzīvotā un izjustā.
Brauciena dalībniekiem ceļā
bija jābūt īpaši vērīgiem, lai nepalaistu garām vietas, kur bija apslēpti
kontrolpunkti ar uzdevumiem. Brauciens gan nebija uz laiku vai ātrumu,
bet gan ar mērķi aktīvi atpūsties
un baudīt dabu, meklējot paslēptos
„dārgumus’’ uzdevumu veikšanai.
Reizēm nācās saskaitīt noteiktus
objektus ceļa malā vai rūpīgi meklēt
tuvāko kadiķi vai priedi, kas reizēm

Pateicība
Mēs, dienas centra „Vangaži”
amatnieku kopas dalībnieces, sakām lielu paldies Smiltenes novada
Tūrisma informācijas centram un
īpaši pateicamies mūsu gidam Gu-

nebija tik viegli, kā tas šķita.
Patīkami priecēja lielais dalībnieku skaits. Šoreiz pasākumā piedalījās krietni vairāk jauniešu un
bērnu, līdz ar to vairāki metās azartā, cenšoties apsteigt citus, piedodot
parasti nesteidzīgajam pasākumam
neraksturīgu ātrumu un azartu. Dažbrīd gan ātrums nebija draugs un
steidzīgākajiem braucējiem neļāva
pamanīt noslēptos kontrolpunktus.
Smiltenes novada Tūrisma informācijas centrs pateicas visiem
pasākuma dalībniekiem. Kā arī sakām īpašu paldies sadarbības part-

neriem – maršruta veidotājai Santai
Paeglei no „Sports S”, Mēru muižas
saimniecei Zinaīdai Bērzai un Aldim
Krasņickim.
Velobrauciens „Ieriteņo rudenī”
norisinājās jau otro gadu. Pasākumu
organizē Smiltenes novada Tūrisma
informācijas centrs, sadarbībā ar
Santu Paegli no „Sports S”.
Laipni gaidīsim jūs uz nākamo
aktīvās atpūtas pasākumu jau oktobra beigās!
Modris Apsītis,
Smiltenes novada TIC
Tūrisma speciālists

nāram Auderam!
Audera kunga vadībā 11. septembrī mums bija iespēja iepazīties
ar Smiltenes kultūrvēsturiskajiem
objektiem, gaumīgi uzposto pilsētu, skaisto puķu dārzu, ievērojamām personībām, ka arī ar sporta,

kultūras, izglītības, mākslas un atpūtas iespēju attīstību pilsētā.
Paldies Audera kungam par interesanto, vispusīgo stāstījumu un
iejūtīgo attieksmi pret mums!
DC „Vangaži” amatnieku kopas
dalībnieces

17. septembrī notika konkursa
„Draudzīgs velosipēdistam” noslēguma pasākums, kurā apbalvojumus par ieguldījumu velokultūras veicināšanā un infrastruktūras
attīstīšanā, publiskās vietās uzstādot kvalitatīvas velonovietnes
un ieviešot citus riteņbraucējiem
draudzīgus risinājumus, saņēma
26 laureāti, tostarp arī Smiltenes
pašvaldība. Pasākumā tika izsniegtas trīs veidu kvalitātes zīmes, kas
palīdzēs riteņbraucējiem visā Latvijā identificēt velosipēdu novietņu drošību.
Lai palīdzētu velobraucējiem
izvērtēt, kur atstāt savu braucamo,
uz drošajām velonovietnēm turpmāk tiks izvietotas kvalitātes zīmes.
Visdrošākās novietnes tiks apzīmētas ar trīs augšup pavērstiem īkšķiem, bet mazāk drošas ar diviem
un vienu īkšķi. Ekspertu žūrija visas
pieteiktās novietnes novērtēja desmit kategorijās, piemēram, iespēju
pieslēgt velosipēda rāmi un riteņus,
statīva materiāla izturību un stabilitāti, novērošanas kameras un apsarga esamību, un pat to, vai teritoriju var aizslēgt un virs tās ir jumts.
Noslēguma ceremonijā par ieviestajiem velo draudzīgajiem risinājumiem tika apbalvoti 26 pretendenti.

Konkursa laureātus ar uzrunu sveica un balvas pasniedza vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministra padomnieks Jānis Eglīts,
Latvijas Riteņbraucēju apvienības
valdes priekšsēdētājs Viesturs Silenieks, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītājas vietnieks
Andris Kuižnieks, izcilais komiķis un veloaktīvists Jānis Skutelis,
„fiksīšu karalis”— gudrais pilsētnieks Toms Alsbergs un Ērenpreisu
dzimtas pārstāvis, slavenā velosipēdu rūpnieka un uzņēmēja Gustava
Ērenpreisa darba turpinātājs Toms
Ērenpreiss.
Starp 26 konkursa laureātiem,
balvu par velomaršrutu izstrādāšanu un apvienotu gājēju un veloceliņu izveidošanu saņēma Smiltenes
novada pašvaldība un Tūrisma informācijas centrs.
Konkursa organizatori cer, ka
līdz ar velosipēdistu skaita pieaugumu, sekojot labās prakses piemēriem, ar katru gadu pieaugs to uzņēmumu, pašvaldību un organizāciju skaits, kuri sniegs ieguldījumu
velokultūras attīstībā un rūpes par
kvalitatīvu velonovietņu izvietošanu uzskatīs par normu.
veloriga.lv

Senā Tālavas valsts apceļota
26. septembrī tika dots starts
Lielajam Orientēšanās Braucienam
„Valmiera – Smiltene”.
Dalībniekiem, dodoties maršrutā, bija jāatrod dažādas vietas,
kā arī jāveic interesanti uzdevumi.
Viena no vietām, kas dalībniekiem
obligāti bija jāapmeklē, bija Smiltenes novada tūrisma informācijas
centrs (TIC), jo pirms dalības tika
uzdots mājasdarbs – sagatavot dāvanu ar Smiltenes novada simbolu.
Visi dalībnieki bija cītīgi pastrādājuši pie mājasdarba izpildes, piedomājot par darba oriģinalitāti, māks-

liniecisko izpildījumu un citām
niansēm. Smiltenes novada simbols bija atveidots visdažādākajos
veidos un formās – bija rudzupuķu
ziedi no papīra, auduma un citiem
materiāliem, gleznas, fotogrāfijas
un zīmējumi, kā arī citi rudzupuķu izpildījumi uz krūzēm, vāzēm,
akmeņiem, rudzupuķu konfekšu
pušķos, izgatavotās trofejās u.c.
Smiltenes novada TIC par labāko
mājasdarba izpildītāju atzina komandu „TP1”, kas bija sarūpējusi
gleznu, kurā atveidota meitene ar
aizsegtu seju zilā rudzupuķu laukā.

Kā vēlāk atklājās, gleznas autore ir
14 gadus veca komandas „TP1” dalībniece, kas šāda veida pasākumā
piedalījusies pirmo reizi un, saņemot veicināšanas balvu no Smiltenes novada TIC par labākā mājasdarba izpildījumu, atzinusi, ka tas
viņai ir liels pārsteigums un stimuls
turpināt attīstīt savu talantu.
Brauciena dalībnieki atzīst, ka
pasākums ir izdevies, jo bija ļoti
interesanti uzdevumi, piedzīvojumiem bagāta diena, jauni atklājumi
un izaicinājumi.
Smiltenes novada TIC saka

lielu paldies pasākuma organizatoriem SIA „DigitalZoo” par iespēju
iesaistīties pasākuma organizēšanā
un par veiksmīgo sadarbību.
Plašāka informācija par šo
un citiem līdzīgiem pasākumiem
www.autofotoorientesanas.lv
Foto galerija ar dalībnieku
sarūpētajām dāvanām Smiltenes
novada TIC iespēja aplūkot www.
smiltene.lv sadaļā Galerija.
Sanda Veismane,
Smiltenes novada TIC vadītāja
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„Dadži” Maķedonijā
Pagājis kāds laiks kopš tautas
deju kolektīvs „Dadži” atgriezās no
Maķedonijas. Ak, kā laiks skrien!
Liekas, it kā tas būtu bijis vakar.
Droši varu teikt, iespaidi pēc šī brauciena ir ļoti spilgti un atmiņā paliekoši…
Lai gan turpceļš bija diezgan nogurdinošs un garš, pavadītās dienas
Maķedonijā to kompensēja. Tur bija
fantastisks laiks – mūs lutināja saule,
paspējām pat nedaudz nosauļoties!
Katru dienu devāmies kādā ekskursijā, kur iepazinām ne tikai Maķedonijas, bet arī mūsu gala mērķa –
Ohridas pilsētas – vēsturi. Mūsu gids
bija pats labākais! Klausījāmies viņa
stāstītajā ar patiesu interesi. Viņš
mums sagādāja dažādus pārsteigumus. Mums bija iespēja gan peldēties, gan braukt ar kuģīti pa Ohridas
ezeru. Ūdens ezerā bija zils un ļoti
caurredzams. Skatoties uz ezeru, li-

kās, ka skatos bildes internetā, kur
viss liekas nereāls.
Protams, arī dejojām. Šoreiz viesojāmies Internacionālās folkloras,
tautas un moderno deju festivālā,
kurā piedalījās arī kolektīvi no citām
valstīm, piemēram, Itālijas, Bulgārijas, Turcijas, Rumānijas, Maķedonijas u.c. Bija interesanti iepazīt citu
valstu kultūru un uzzināt, kā tā atšķiras no mūsējās. Bijām ļoti gandarīti,
jo pēc mūsu priekšnesuma skanēja
skaļas ovācijas, cilvēki vaicāja no
kurienas esam un apbrīnoja mūsu dejotprasmi.
Visu „Dadžu” vārdā varu teikt,
ka esam ļoti pateicīgi Smiltenes novada domei par šo fantastisko ceļojumu. Mums bija iespēja baudīt dažas
dienas paradīzē!
Grieta Stīpniece,
Smiltenes pilsētas
Kultūras centra TDK „Dadži” dejotāja

Ar panākumiem un gandarījumu noslēgusies abu
„LIDO” sastāvu sezona
Ja parasti saka, ka „Cāļus skaita
rudenī”, tad uz mums tas neattiecas.
Savu padarīto mēs vērtējam pavasarī, bet šogad vēl vēlāk – pašā vasaras
viducī.
Sezonu, kā parasti skolēnu koros,
sākām rudenī ar pilnīgi jauniem sastāviem. Salīdzinoši īsā laika posmā
tika sagatavota vērienīga programma
– tradicionālais „LIDO” Ziemassvētku koncerts. Šoreiz tas bija ļoti īpašs
– muzicējām kopā ar Trīs Zvaigznēm
– Ingu Pētersonu, Andri Ērgli un Emīlu Balceri. Muzikālo pavadījumu, kā
jau vairākkārt, kuplināja mūziķi –
Juris Paleps, Andis Mincis, Andris
Laganovskis, flautiste Zane Megne,
vijolniece Ilze Jēkabsone. Prieks, ka
atkal tika veikts koncertieraksts CD,
par ko jāpateicas Andrim Niklavičam
un koncerta video ieraksts, par ko paldies Jānim Ūdrim.
Dažu mēnešu laikā bijām kļuvuši saliedētāki, varošāki un gatavi
jauniem izaicinājumiem – Dziesmu
svētku plašā repertuāra apguvei un
skatēm, un mūsu pašu izaicinājumam
– Starptautiskam koru konkursam
Spānijā, kurā apstiprinājumu piedalīties saņēma abi sastāvi.
Iegūstot augstus rezultātus pirmās kārtas skatē, abi kori tika izvirzīti

uz lielajām Dziesmu svētku finālskatām Rīgā, pie kam augstākajā A grupā. Abi kori ieguva Zelta diplomus un
īpašs gandarījums, ka jauniešu koris
„Lido” tika novērtēts kā trešais labākais valstī.
Dziesmu svētki… Svētki katram
ar tik mīļajām un neaprakstāmajām
sajūtām.
Mēs to izbaudījām pārpārēm, jo
ieguldītais darbs, gatavojoties finālskatēm, un iegūtais rezultāts mums
ļāva „izsliet zodiņus vēl augstāk”.
Dziesmu svētku emociju pārņemti, pārkrāmējuši koferus, nākošajā dienā pēc noslēguma koncerta,
Smiltenes centrā, mīļu cilvēku pavadīti, sēžamies divos autobusos un dodamies ceļā uz nākamo piedzīvojumu
– konkursu Spānijā. Tas mums savā
ziņā bija arī izaicinājums, jo pirmo
reizi tālā ceļā devāmies ar abiem saviem kolektīviem reizē.
Konkursa četras dienas pagāja
karsti gan tiešā, gan pārnestā nozīmē.
Katrs koris konkursā dziedāja divās
kategorijās un abi kopā vēl piecos
koncertos.
Rezultātā šoreiz gavilēja studija – bērnu koru kategorijā iegūta II
vieta!
Kā saldais ēdiens mums visiem

bija diena Barselonā – šī burvīgā
pilsēta ar savu dienvidniecisko elpu,
arhitektūru un, protams, brīnišķīgo
pludmali.
Turp un atpakaļceļā ne brīdi nerimās dziedāšana. Mēs kārtējo reizi
sapratām, ja vien viņi ļautos (nāktu
regulāri uz mēģinājumiem), mēs varētu ar viņiem „kalnus gāzt”. Par disciplīnu mums braucienos vispār nav
jārunā.
Vismīļākais paldies mūsu studijas
jaunajām skolotājām – audzinātājām
Līgai un Aigai, kas mūsu bērnus iemīļoja un kļuva par tik ļoti savējām.
Par šīs vasaras pasākumiem mīļu
paldies sakām bērnu vecākiem, Smiltenes ģimnāzijas direktorei Velgai
Mālkalnei, Smiltenes BJIIC direktorei Ingai Sīmanei un Smiltenes novada domei.
Ar emocijām un saules baterijām uzlādētos esošos dziedātājus un,
protams, arī dziedātgribošos jaunos
dalībniekus gaidīsim mēģinājumos
septembrī.
Jaunā sezona aizritēs jubilejas zīmē – pavasarī jauniešu korim
„Lido” 25 un „Lido studija” 15 dziedošu gadu jubileja.
Valda Sedola un Ilze Megne,
Kora vadītājas

Izglītība
22 novada pedagogi saņem Smiltenes novada domes Atzinības rakstus
Lai kur katrs trauktos,
Visi ceļi galu galā atved
Atpakaļ zem skolas debess,
Zem lielās debesu kartes,
Kur, galvas pacēluši, skatāmies
zvaigznēs
Un mēģinām sasniegt nesasniedzamo,
Nokļūt līdz ilgām, līdz sapnim
Un pieskarties bezgalībai.
/M. Laukmane/
Skolotājs ir ne tikai profesija, bet
pārliecība, sūtība, dzīvesveids. Veicot
skolotāja darbu, visatdevīgāk strādā
tie, kuriem ir ideja, mērķis, spēks un
prasme paveikt vairāk nekā tiek prasīts un gaidīts.
Noslēdzies novada domes kon-

kurss „Par panākumiem izglītībā”, un
1. oktobrī, Skolotāju dienu svinot, ar
Smiltenes novada domes Atzinības
rakstiem apbalvoti 22 novada pedagogi.
Kā pedagogu apbalvošanas pasākuma sacīja Smiltenes novada domes
priekšsēdētājs Gints Kukainis: „Vislielākais novērtējums, ko pedagogi
var saņemt, ir viņu audzēkņu atzinība
un apziņa, ka darbs ir pildīts godprātīgi un ka skolēni turpmākajā dzīvē
gūst panākumus”.
Nominācija – sasniegumi
mācību darbā:
Inguna Balode – Smiltenes Mūzikas
skolas skolotāja
Ilze Brakovska – Mākslas skolas

skolotāja
Toms Cers – Palsmanes
internātpamatskolas sporta skolotājs
Inese Kudule – Smiltenes pilsētas
PII „Pīlādzītis” skolotāja
Ilze Megne – Kora „Lido” un kora
„Lido studija” koncertmeistare
Ilze Miķelsone – Variņu
pamatskolas angļu valodas skolotāja
Ilze Pikse – Palsmanes pamatskolas
matemātikas skolotāja
Lūcija Pīterniece – Smiltenes Trīs
pakalnu sākumskolas matemātikas
skolotāja
Gita Plūme – Bilskas pamatskolas
sākumskolas klašu skolotāja
Solvita Posse – Smiltenes Centra
vidusskolas mūzikas skolotāja
Valda Sedola – Kora „Lido” un kora

„Lido studija” diriģente
Mudīte Šilaua – Smiltenes pilsētas
PII „Pīlādzītis” skolotāja
Irita Tepere – Smiltenes tehnikuma
ekonomikas skolotāja
Guntis Viļums – Smiltenes
ģimnāzijas ekonomikas skolotājs
Regīna Zariņa – Smiltenes Centra
vidusskolas sākumskolas klašu
skolotāja.
Nominācija – sasniegumi
audzināšanas darbā:
Ingrīda Apsīte – Blomes
pamatskolas matemātikas skolotāja
Daiga Gulbe – Grundzāles
pamatskolas skolotāja, deju
kolektīvu vadītāja.

Nominācija – radošums un
inovācijas:
Inguna Avota – Smiltenes
tehnikuma ekonomikas skolotāja
Dina Ozola – Palsmanes pagasta PII
skolotāja
Anita Urbacāne – Smiltenes Trīs
pakalnu sākumskolas skolotāja
Pēteris Vilks – Smiltenes Mūzikas
skolas skolotājs, pūtēju orķestra
diriģents.
Nominācija – izglītības iestādes
vadīšana:
Ināra Grundāne – Launkalnes
sākumskolas direktore
Smiltenes novada domes
Izglītības pārvalde
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Starptautiskie projekti Smiltenes
Centra vidusskolā
Lai attīstītu Smiltenes Centra
vidusskolas starptautisko sadarbību, tiek īstenoti vairāki projekti, kas
orientēti kā uz skolēnu prasmju un
attieksmju attīstīšanu, tā uz skolotāju profesionālo pilnveidi starptautiskā vidē. Lai piesaistītu finansējumu,
tiek izmantoti gan Eiropas Savienības līdzekļi (programma „Erasmus+”), gan Skandināvijas un Baltijas valstu programma „Nordplus”.
Šajā vasarā divām skolotājām
bija iespēja piedalīties starptautiskās
apmācībās par diskrimināciju un
slēptu vardarbību jauniešu vidū. Viņas devās uz nelielu Spānijas pilsētu
Lorku (Lorca), kur kopā ar skolotājiem, jaunatnes darbiniekiem, nevalstisko u.c. organizāciju pārstāvjiem apguva šo tematu neformālās
izglītības ceļā.
Tāpat arī augusta pēdējās dienās
5 jaunieši kopā ar pavadošo skolotāju devās uz Ungāriju, kur piedalījās
jauniešu apmaiņas projektā „Care
Your Carrier!”. Tās temats bija saistīts ar karjeras izglītību un ietvēra
tādus aspektus kā dažāda veida CV
izveide, situācijas darbavietā un
problēmu risināšana, jauniešu vietas darba tirgū izpēte. Jaunieši bija
sagatavojuši prezentāciju par situāciju Latvijā, ar ko iepazīstināja citus
projekta dalībniekus, un saņēma ļoti
labas atsauksmes no pārējiem. Tika

Projekta „Care Your Carrier!” dalībnieki Ungārijā
organizētas arī dažādas starpkultūru,
komandas veidošanas, izvērtējuma
u.c. aktivitātes. Protams, jāatzīmē
arī iespēja komunicēt angļu valodā
un tādējādi uzlabot savas sarunvalodas prasmes.
Šajā mācību gadā darbs starptautiskos projektos turpinās, izmantojot
„Nordplus Junior” mobilitātes iespējas. Tā decembra sākumā 10 skolas
vidusskolēniem kopā ar pedagogiem
būs iespēja doties uz Somiju, lai attīstītu biznesa plānu izstrādes iemaņas. Projekta struktūra veidota tā, ka
pastāv „mājas darbi”, proti, biznesa
plānu ideju un pamatinformācijas
sagatavošana, kā arī tiek organizētas
starptautiskas mobilitātes (Somijā,

Lietuvā, kā arī divi citu valstu skolēnu grupu uzņemšanas pasākumi
Smiltenē). Iespēja pieteikties projektā ir dota visiem vidusskolas posma skolēniem, un dalība projektā ir
atkarīga no viņu motivācijas un aktīvas līdzdalības.
Skolā tiek organizēti arī vietēja
līmeņa projekti, kas līdzās starptautiskajai sadarbībai sniedz ieguldījumu neformālās mācīšanās pieejas īstenošanā, aktīva brīvā laika pavadīšanā un skolēnu zināšanu, prasmju
un attieksmju, līdz ar to personības
pilnveidošanā.
Inga Deigele,
Projektu vadītāja

Ejot līdzi laikam

Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolā datorkabinets skolēniem pastāv jau no skolas pirmsākumiem.
Katrs skolēns tieši pirmajā klasē tiek
iepazīstināts ar šo interesanto ierīci
– datoru, tad vēlākajās klasēs nav
problēmu darboties ar to ikvienā no
mācību stundām. Elektroniskajā vidē
atrodami un izmantojami materiāli
pilnīgi visiem mācību priekšmetiem.
Tas padara mācību procesu interesantāku, atraktīvāku un mūsdienīgāku. Protams, šādas stundas prasa
no pedagogiem augstākas digitālās
prasmes, ieguldīt vairāk darba sagatavošanās procesā. Mūsu skolēni
pieraduši veikt dažādas grūtības pakāpes uzdevumus, apgūt zināšanas
patstāvīgi, veroties datora monitorā,
sekot norādēm. Pilnīgi visi pedagogi
beiguši dažāda līmeņa datorkursus
un ir spējīgi savas zināšanas pielietot
ikdienas procesā.
Tādēļ mūsu skolai nebija nekādu problēmu iekļauties to 155 Latvijas skolu skaitā, kas no šī gada 1.
septembra uzsāka mācību priekšmeta „Datorika” apguves pilotprojektu. Izvēlējāmies sākt to īstenot
tieši 1. klasē. Nākošgad turpinā-

sim 2. klasē un tā līdz pat 4. klasei,
kamēr visi bērni būs apmācīti pēc
vienas programmas. Patlaban apgūstam pašus pirmsākumus – klausīties
norādēs, censties domāt, pildīt uzdevumus patstāvīgi.
Izcilu atbalstu skolēnu vēlmei
mācīties radījusi mūsu pašvaldība –
datorkabinets aprīkots ar 21 pilnīgi
jaunu un jaudīgu datoru, katrā klases

telpā skolotājas un skolēnu vajadzībām atrodas dators, vairāki kabineti
aprīkoti ar projektoriem, WiFi nodrošina MikroTik. Milzīgu darbu datoru apsekošanā, diagnostikā un remontos ieguldījuši Smiltenes domes
Informācijas tehnoloģiju nodaļas
vadītājs Arnis Platpīrs un datortīklu
administrators Elvijs Īvāns.
Liela bija skolēnu sajūsma pirmajā informātikas stundā, ieraugot
jaunās darbstacijas un tikpat liels
pārsteigums par izmēros ļoti mazajiem sistēmblokiem. Tie ir kompakti,
aizņem maz vietas, neizdala siltumu,
bet ir daudz jaudīgāki par vecajiem.
Tagad mums ir arī datu glabātuve
iekšējam tīklam. Mazajiem pirmklasniekiem datorikas stundās patīk
„runājošie” datori, jo tagad vairs nevajag austiņas, lai sadzirdētu mācību
spēļu noteikumus. Ir prieks, ka jaunās tehnoloģijas ienāk skolā un ka
šis process mūsu novadā ir iesācies
tieši mazo bērnu skolā.
Vita Leite,
Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas
direktores vietniece izglītības jomā,
informātikas un datorikas skolotāja

Jaunumi Launkalnes sākumskolas
5/6 gadus veco bērnu grupā
Jaunā mācību gada sākumā
pirmsskolas izglītības grupa „Mārītes” dāvanā saņēma Valtera tēta
gatavotu rotaļu māju. Ko par lielo
dāvanu saka grupas audzēkņi?
Aleksis: Paldies Valtera tētim, ka
viņš uzbūvēja mājiņu! Jo tad, kad tās
nebija, mēs gribējām mājiņu. Mēs te
spēlējam dažādas spēles, piemēram
te ir veikals, un skatāmies grāmatas.
Paula: Var jauki dzīvoties. Bēr-

ni var priecāties – skaista ir.
Marta Š.: Mājiņa telpas stūrī
izskatās skaisti, mums tur patīk dzīvoties. Te var atpūsties un spēlēt ģimenes.
Magdalēna: Māja ir skaista un
bērni tajā grib spēlēties.
Valters: Man patīk, ka mājiņa
smaržo pēc koka.
Informāciju apkopoja skolotāja
Ligita Baltere
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Daudzveidīgas iespējas
veidot izpratni par
cilvēka un vides
mijiedarbību
SIA ZAAO (ZAAO) jaunajā
mācību gadā aicina izglītības iestādes intensīvāk iesaistīties bērnu un
jauniešu izpratnes veidošanā par
vides aizsardzības jautājumiem. Lai
tēmas apguve bērniem būtu saistoša,
ZAAO piedāvā interaktīvas mācību
stundas reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā „Daibe”, kas
apvienotas ar mācību ekskursiju un
vairākus radošus, izglītojošus konkursus.
Licenzētajā bērnu un jauniešu
vides izglītības mācību programmā
piedāvātās tēmas ir tādas, kas iekļaujas izglītības iestāžu mācību saturā dabas zinību priekšmetos. Programma tiek īstenota ceturto mācību
gadu, nodrošinot padziļinātas zināšanas par dabas sistēmām, procesiem, cilvēka un vides mijiedarbību,
tostarp atkritumu apsaimniekošanas
veidiem.
Konkursi, kas apvienoti projektā „Cilvēks vidē”, skar vides aizsardzības, atkritumu apsaimniekošanas
un materiālu otrreizējās izmantošanas tematiku. Tie ir pielāgoti dažādām vecuma grupām. Konkursos ir
iespēja, piemēram, zīmēt pastkartes,
veidot svētku rotājumus, instalācijas
un gleznas no iepakojuma materiāliem, izstrādāt pamācošus komiksus,
filmēt video pamācības.
Visi klašu audzēkņi varēs meklēt atbildes uz ZAAO mēneša jautājumiem, kā arī piedalīties otrreizējo
materiālu vākšanas akcijā „Dabai
labu darīt”.
Konkursos piedalīties aicinātas
arī profesionālās ievirzes izglītības

iestādes, mākslas skolas, bērnu un
jauniešu interešu centri, jauniešu
domes.
Piedāvājot aizdomāties par vides tēmu ne tikai sēžot skolas solā,
vairāki konkursi un aptaujas notiks
arī sociālo tīklu vidē ZAAO kontos draugiem.lv un Instagram.com.
Konkursos tiks noteikti uzvarētāji. Radošākie un zinošākie bērni
mācību gada noslēguma pasākumā
saņems balvas. Otrreizējo materiālu
vākšanas akcijas „Dabai labu darīt”
balvu fondu nodrošina AS “Latvijas
Zaļais punkts”.
ZAAO piedāvātā vides izglītība kopumā ir vērsta uz bērnu un
jauniešu līdzdalību vides kvalitātes
uzlabošanā. Izmantojot saistošas
izglītošanas formas, tiek piesaistīta
bērnu, jauniešu un viņu vecāku uzmanība vides jautājumiem, veidota
izpratne par videi draudzīgu rīcību
un atkritumu apsaimniekošanu, kā
arī saudzēti dabas resursi, nododot
lietoto iepakojumu otrreizējai pārstrādei.
Plašāka informācija par ZAAO
vides izglītības projekta „Cilvēks
vidē” konkursiem, kā arī mācību
programmas tēmu piedāvājums atrodams ZAAO mājas lapā www.
zaao.lv, sadaļā „Sabiedrības izglītošana”. Pieteikšanās konkursiem notiek uzņēmuma mājas lapā līdz 30.
septembrim. Piedāvājums attiecas
uz ZAAO darbības reģiona pašvaldību izglītības iestādēm.
Zane Leimane,
SIA ZAAO sabiedrisko
attiecību speciāliste
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Aizsākta Tēva dienas svinēšanas tradīcija
bērnudārzā „Pīlādzītis”
Kaut arī Latvijā jau septīto gadu
pēc kārtas septembra otrajā svētdienā tiek atzīmēta Tēva diena, tomēr
tie ir salīdzinoši jauni svētki, kuru
svinēšanai vēl nav izveidojušās
tradīcijas ne ģimenēs, ne sabiedrībā. Tētim ir īpaša vieta katra bērna
dzīvē, tāpēc nav šaubu par to, ka
tēvi ir pelnījuši pateicību, atzinīgus
vārdus un īpašu dienu, kurā viņus
godina visa ģimene un sabiedrība
kopumā. Tāpēc bērnudārzs „Pīlādzītis” 14. septembrī aizsāka Tēva
dienas svinēšanas tradīciju un uz
šiem svētkiem aicināja bērnus, bērnu ģimenes un šoreiz īpaši tika aicināti bērnu tēti un vectētiņi. Šī ir
iespēja reizi gadā tētus un vectētiņus sumināt īpaši. Kā atzina vairāki
tēvi, mūsu sabiedrībā bērnu aprūpē
un audzināšanā aktīvāko lomu ir
uzņēmušās ģimenes sievietes. Vismaz tā sabiedrībā tiek uzskatīts,
tāpēc tēvi reizēm jūtas atstumti maliņā no ikdienas rūpēm par bērnu.
Pateicoties jaukajiem laika apstākļiem, svētki norisinājās bērnudārza sporta laukumā un svētkus atklāja iestādes vadītāja S. Rudzīte un
svētkus vadīja sporta skolotāja Ieva
Klāva-Bunga.
Tēvus sagaidīja vairāki pārbaudījumi un dažādas aktivitātes, kurās
tēvi piedalījās kopā ar saviem bērniem. Vecākus sadalījām 14 komandās – atbilstoši grupiņu skaitam bēr-

nudārzā. Grūtākais bija uzdevums,
kurā katrai komandai uz koka dē-

līšiem ar nagliņām bija jāuzsit grupiņas nosaukums. Šajā uzdevumā

iesaistījās arī bērni un tēviem bija
iespēja radoši izpausties. Ar šo uzdevumu tēvi lieliski tika galā. Katra
grupiņa ieguva interesantu un neatkārtojamu savas komandas nosaukumu. Tad tēvi kopā ar bērniem kopīgi
zīmēja zīmējumus „Tētis darbā”.
No šiem zīmējumiem veidojām izstādi, kas kādu laiku būs apskatāma
b/d iekštelpu stendos pie grupiņām.
Tad sekoja stafetes, kurās bija jāripina bumba un jālec ar maisiem. Bet
vislielāko bērnu un skatītāju jautrību
izraisīja stafete – bērnu nešana, kur
kā palīglīdzeklis aktivitātes veikšanai tika iedalīta – sedziņa.
Vēl jautrāku šo stafeti radīja tas,
ka segās tika nestas arī grupiņu audzinātājas un auklītes. Visiem svēt-

kiem cauri vijās pozitīvas emocijas,
kopābūšanas prieks un lepnums par
savu tēti.
Šajos svētkos galvenie bija
bērni un viņu tēvi. Māmiņas, omes,
brāļi, māsas un audzinātājas bija
aktīvi līdzjutēji, kuri katrs atbalstīja
un uzmundrināja „savējos”. Bērnu
sejās bija lasāms prieks un lepnums.
Svētku noslēgumā katrs tēvs saņēma
medaļu „Labākajam tētim pasaulē”,
un katra grupiņa par atbalstīšanu
un piedalīšanos svētkos saņēma
brīnišķīgu un ļoti garšīgu dāvanu –
„Liepkalnu” kliņģeri, kuru turpat uz
vietas kopā ar tēju nobaudīja!
Svētku dalībniece Lote no „Vāverēnu” grupas atzina, ka viņai ir
vislabākais tētis un viņai bija liels
prieks būt kopā ar savu tēti šajos
svētkos. Bet visvairāk no visām aktivitātēm viņu iepriecināja kliņģera
ēšana kopā ar draugiem un ģimeni.
Svētki apliecināja to, ka mūsu
bērniem ir ļoti daudz mīlošu un
gādīgu tēvu, kuri ikdienā sniedz saviem bērniem nenovērtējamu atbalstu. Popularizējot Tēva dienas svinēšanu, tiek celta tēva lomas nozīme ģimenes un bērna dzīvē. Un šie
svētki kļūs par vienu no daudzajām
skaistajām svētku svinēšanas tradīcijām „Pīlādzītī”.
Zanda Troiņikova-Eglīte,
pirmsskolas skolotāja
Smiltenes PII „Pīlādzītis”

Miķeļdienas svētīšana bērnudārzā „Pīlādzītis”
Kurš teicis, ka brīnumi notiek
tikai Ziemassvētkos? Pirmdienas
rītā, dienu pirms Miķeļiem, bērnudārzā „Pīlādzītis” bija vērojami
visīstākie brīnumi. Bija atcilpojuši,
atlīduši, atbraukuši, atčāpojuši un
citādi šurp atkļuvuši zīļu, kastaņu,
ķirbju, tomātu un citu augļu un dārzeņu vīriņi, mašīnas, karietes, laivas, dzīvnieki. Pat liela, gara kabaču čūska... Atnākuši arī multfilmu
varoņi – Minjoni. Cits citu pārtraukdami, bērni nerimās stāstīt, kā kopā
ar vecākiem un vecvecākiem šie
brīnumi tapuši. PALDIES VECĀKIEM, ka kopā ar bērniem izjutāt
radīšanas prieku un kopā būšanu!
Rudentiņš – bagāts vīrs, to varēja
vērot pie grupiņām izveidotajās izstādēs, par kurām varēja priecāties
gan bērni, gan viņu vecāki.
Šogad Miķeļdiena „Pīlādzītī”
tika organizēta īpaši. Mazāko bērnu
priekam „Zaķēnu” grupas bērni un
skolotājas rādīja uzvedumu „Cepu,
cepu kukulīti”. Bērni, apsējuši baltus priekšautus, galvā uzlikuši pavāru cepures, izstāstīja, izdziedāja un
izdejoja maizītes ceļu no grauda iesēšanas mirkļa līdz maizes kukulīša
cepšanai. Pavisam īstā koka abrā,
kura vecāka par 100 gadiem un
kura piedzīvojusi īstas lauku mājas saimnieces meistarību, skolotāja iemaisīja iejavu, samīcīja mīklu.
Vēlāk, kad mīkla bija uzrūgusi lika
kukulīti cepties, un bērni bija liecinieki tam, ka no maizes krāsns izkāpa brūna, smaržīga maizīte. Lielie bērni atgādināja mazajiem, ka
zemē nokritusi maizīte jāpaceļ un
jānobučo, ka maizīti nedrīkst baks-

tīt, lai Laima neatstāj mājas. Kopā
ar mazajiem bērniem „cepām” kukulīti, plaukšķinot rociņas, kopā
dziedājām rudens dziesmas un gājām rotaļās. Vislielākais prieks par
ciemiņiem. No Smiltenes slimnīcas
aprūpes centra atbrauca sirmgalvji,
lai sajustu svētku prieku, atcerētos
savu bērnību un priecātos par pilsētas jauno paaudzi. Visi kopā mielojās ar rudzu maizīti, gardiem pīrāgiem un teicām pateicības vārdus:
„Paldies par maizi, māmulīt,
jums, debesis, paldies,
par saulīti, kas spoži spīd.
Paldies, paldies, paldies!”
/J. Peters/
Bija pienākusi nākamās dienas pēcpusdiena. Mazie pīlādzēni
Miķeļdienu jau sagaidījuši. Nu arī
lielie bērni ar nepacietību kā zvirbulēni spurgtin izspurdza no savām
grupiņām, lai steigtos nosvētīt rudens svētkus.
Bērni ar krāsainām lapām rokās, skolotāju, auklīšu un vecāku
pavadībā izgāja ārā. Kā draudzīgais
pirmais sveiciens visus sagaidīja siltā, rudenīgi skaistā noskaņa.
Saules staru sasildīti, lielie un mazie svētku svinētāji devās pie skatuves. Tur, kā jau svētkos ierasts,
bija uzklāts liels, bagātīgs rudens
ražas galds. Miķelīts, kā stāsta latviešu tautasdziesma, ir bagāts vīrs.
Uz galda gozējās pats dārza karalis
– ķirbis ar saviem dārzeņu un augļu
pavalstniekiem.
Kad visi bijām sapulcējušies,
no tālienes mūs sasniedza kāda
vienkārša tautas melodija, kuru izpildīja mūsu viesi – folkloras kopa

„Rudzupuķe”. Viņu krāšņums bija
skaistie tautastērpi, tautas mūzikas
instrumenti un skanīgās dziesmas.
Iesākumā ciemiņi godināja saimnieku un saimnieci un ražas svētki
varēja sākties. Mēs kopā atcerē-

jāmies, cik garš un grūts senatnē
bija ceļš no grauda līdz maizītei. Šo
stāstu izstāstīja folkloras kopas dalībniece Līga ar savu meitiņu Lindu,
bērnudārza „Pīlādzītis” absolventi.
Bērni ar lielu interesi piedalījās gan
labības sēšanā, pļaušanā, kulšanā
un malšanā. Vēlāk visi kopā gājām
dažādās rotaļās. Tika godināta gan
pupa, kas aug līdz pašām debesīm,
gan ābele ar zelta āboliem. Arī palaidnis zaķis, kas pieķerts dārzeņu
čiepšanas nedarbos, tika pieminēts
un apdziedāts. Kā jau krāsainajā,
košajā, dažbrīd arī vējainajā un
drēgnajā rudenī – notiek gan darbi,
gan nedarbi.
Kad rudens raža dziesmās apdziedāta, Jumis noķerts un salmu
kūlis izdancināts, saimniece visus svētku svinētājus apveda lielā
lokā ap skatuvi līdz ugunskuram.

Ugunskura liesmiņām iedegoties,
visi vienojās kopējā tautasdziesmā
un mēs piedzīvojām īpašu, netveramu, vārdos nenosaucamu pacilātības sajūtu, kādu noteikti piedzīvoja
arī mūsu senči, kad pateicās Dieviņam un mīļajai Laimai par ražu un
svētību šajā gadā.
Arī mazie pīlādzēni vēlējās parādīt savu māku un varēšanu rudens
saulgriežu svinēšanā. Ar krāsainām
kļavu lapām tika iekrāsota skaista rudens ainava – tika apdziedāta brūnā baravika mežā, violetās
asteres un citas rudens krāsas un
nokrāsas. Dziesmiņas mijās viena
pēc otras kā krāsaini rudens dzīpari
kamolā.
Gan lieliem, gan maziem laiks,
dziesmas dziedot un rotaļas ejot,
bija paskrējis nemanot. Neviens
nebija pat pamanījis, ka saulīte jau
paslēpusies aiz bērnudārza stūra un
iestājies dzestrs vēsums, tādēļ silta
tējas krūzīte, svētku pīrādziņš un
ugunskurs visus sasildīja.
...Debesīs lidoja dzērvju kāsis
un viņu klaigas sasaucās ar mūsu
rudens sajūtu. Līdz nākamajiem
Miķeļiem... Līdz nākamajiem!.....
Sirsnīgs paldies folkloras kopai „Rudzupuķe” par Mikeļdienas
dziesmām un rotaļām, paldies vecākiem, kas bija kopā ar saviem
bērniem šajā svētku brīdī, paldies
visām pirmsskolas skolotājām un
bērnudārza darbiniekiem, kas veidoja šos svētkus.
Gunta Mežule un
Dace Zeihmane-Medejse,
Smiltenes pilsētas PII „Pīlādzītis”
pirmsskolas skolotājas
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Salidojums Smiltenes Centra vidusskolā

12. septembris jau no paša rīta
pie Smiltenes Centra vidusskolas ir
īpašs – viss, viss liekas it kā sastindzis kādās lielās gaidās... Un tad jau
ap plkst. 14 garāmgājējs var pamanīt pirmos apskāvienus, sadzirdēt
priecīgos satikšanās izsaucienus un
smieklus... Smiltenes Centra vidusskola gaida visus tos, kas šo skolu
sauc par savējo, kas, atmiņu logos
veroties, vēlas satikties ar saviem
klases un skolasbiedriem, skolotājiem, bet varbūt ieraudzīt pats sevi...
Skolai mainījušies nosaukumi
un paaudzes, bet tās būtība nav mainījusies, un tas ir tas, kas mūs visus,
kas šajā vakarā esam atraduši ceļu
uz savu skolu (varbūt arī tikai domās), vieno – mēs esam šīs skolas
absolventi – savējie.
Silta rudens pēcpusdienas saule apžilbina acis, mēs esam skolēnu formās, puišiem rokās skolas
un Latvijas karogs, blakus – drauga
plecs, bet priekšā – svinīgais ceļš līdz
evaņģēliski luteriskai baznīcai, kurā
tiek dota svētība šī vakara lielajam
notikumam – skolas 70 gadu jubilejai. Tā kā atrodamies gājiena pirmajā
rindā, jūtamies kā filmu zvaigznes,
apkārt tik daudz fotogrāfu! Un piederības sajūta savai skolai un lepnums
par to – vārdos neaprakstāms.
Baznīcas augstajos griestos paceļas dziesmu melodijas un mācītāja
uzruna kopā ar mūsu sirdīm. Kauns
raudāt, bet...
Pēc svētbrīža baznīcā dodamies
uz Smiltenes kultūras centru, kurā
notiek satikšanās laikā, un visi jūtamies kā liela ģimene. Ar lielu ieinteresētību klausāmies absolventu
atmiņu stāstos un vērojam vēstures
videomirkļus. Daudz tiek jokots,
smiets, dziedāts, arī slepus kāda asara notraukta. Ar klusuma brīdi par
mūža darbu „paldies” tiek teikts arī
skolas bijušajam direktoram Elmāram Rūtam.
Atceļā uz skolu gājienā dodas
arī tie, kas savējiem piepulcējās ti-

kai kultūras centrā, un tagad jau ar
prieku vērojam, ka mūsu skolu par
savējo sauc vairākas paaudzes (arī
es – Lauma – lepojos ar to, ka arī
mana mamma ir beigusi šo skolu,
un salidojumā bijām abas). Gājienā
līdzās saviem bērniem un mazbērniem dodas arī omītes un opīši, solis
viņiem mazliet lēnāks nekā pēdējo gadu absolventiem, bet acīs tāds

mirdzums...
Mēs ejam Gaismas ceļu...
Gādīgu roku iedegtās gaismiņas
rāda ceļu uz skolu. Ja visu dzīvi kāds
tā ietu pa priekšu un rādītu gaismu!
Jo tuvāk skolai, jo gājiens palika
klusāks, kā gaidot pārsteigumu. Un
tur jau tas bija – tumsā izgaismojās
baltie baloni un acu priekšā tumšā
skolas ēka atdzīvojās, izgaismojoties

pa vienam vien logam. Tajā brīdī mēs
domājām, ka neko skaistāku neesam
redzējušas! Bet tad mēs vēl nebijām
dzirdējušas un redzējušas muzikālās
strūklakas, kas bija vēl viens brīnišķīgs piedzīvojums!
Nekad nebijām dzirdējušas skolā tik daudz smieklu un dziesmu, kā
tajā vakarā, jo šis bija mūsu pirmais
salidojums. Tajā vakarā sapratām,

kāpēc cilvēki atgriežas skolā – pēc
piederības sajūtas.
Mēs esam piederīgas savai skolai, un Smiltenes Centra vidusskola
vienmēr būs tā, ko mēs sauksim par
savējo.
Lauma Kalnkabare un
Elīza Žūkure,
Smiltenes Centra vidusskolas
11. klases skolnieces

AFS Smiltenes šūniņas ziņas
Pagājušā numurā solījām, ka
šoreiz rakstīsim par Augu ģimenes
atkal satikšanos ar savu Taizemes
meitu Pigiju.
Klāt atkal ilgi gaidītā atkalredzēšanās un Pigija, īstajā vārdā Rinyarat Tanaratsatian, 28. maija rītā,
ir atkal Latvijā. Šī jau ir trešā reize
kopš 2010. gada, kad pirmo reizi
Pigija Smiltenē ieradās kā AFS Latvija viesskolniece. Pigija ļoti ātri
apguva latviešu valodu, un pēc Jaunā gada sāka mācīties arī krievu un
vācu valodas. Viesojoties otro reizi
pie mums, Pigija visu vasaru padziļināti apguva krievu valodu.
Arī šoreiz, ciemojoties Latvijā, Pigijai saistās ar mācībām – viņa
divus mēnešus izgāja studiju praksi
Starptautiskā Migrācijas organizācijā. Pigijai bija iespēja praksi iziet
gan Nīderlandē, gan Norvēģijā, gan
Šveicē, taču viņa izvēlējās savas
otrās mājas – Latviju. Tagad prakse
ir aizstāvēta Bangkokas Starptautiskajā Universitātē un iegūts augstākais A līmenis. Šogad decembrī
Pigija iegūs bakalaura grādu starptautiskajā politoloģijā un būs atkal
izvēles priekšā meklēt darbu, vai

turpināt mācības Taizemē,
vai maģistra grādu iegūt
kaut kur Eiropā. Mums jau
gribētos, ka mūsu Taizemes
meita būtu atkal tuvāk pie
mums, jo Pigiju esam iemīlējuši un pieņēmuši kā savu
ģimenes locekli.
Ar Pigiju kontaktējamies katru nedēļu, viņa zina
visu par mums un mēs uztraucamies par viņu un viņas ģimeni. Arī mēs vienreiz
visa ģimene esam apciemojuši Pigijas ģimeni Taizemē.
Tagad ziemā gaidām ciemos
Pigijas vecākus, viņi vēl ne
reizi nav redzējuši sniegu.
Šogad Pigija Latvijā
bija trīs mēnešus. Šis laiks
bija ļoti saspringts un piepildīts, jo darbdienās Pigija
praktizējās Rīgā, brīvdienās
apceļoja Latviju un Eiropu. Pigija pabija Zviedrijā,
Polijā, Slovākijā, Vācijā,
Čehijā. Tomēr vislielākos
iespaidus guva Šveices Alpos.
Pigija ļoti labi pārzina

Pirms un pēc 5 gadiem Renārs un Pigija

Latvijas vēsturi un ir iemīlējusi latviešu tautas tradīcijas.
Viņai ļoti patīk svinēt Jāņus,
tāpēc arī galvenais nosacījums
bija, ka Latvijā ir jābūt jau uz
Jāņiem, lai var izbaudīt visas
saulgriežu tradīcijas. Liels notikums bija arī Latvijas māsas
Alises kāzas. Taizemē kāzas ir
skaistas svinības, ko apmaksā
jaunais vīrs, bet nav tradīciju,
svinības ilgst vien dažas stundas, bet Latvijā tās ir veselas
divas dienas. Un vēl vecmeitu
ballīte! Cik liels bija Pigijas
prieks, kad viņa iemācījās dejot valsi!
Pigija ir ļoti laimīga par
savu ģimeni un daudzajiem
draugiem Latvijā. Ļoti liels
prieks par skolas biedriem un
skolotājiem, kuri Pigiju atcerās. Pigijai liels prieks bija ar
latviešu valodas skolotāju doties pārbraucienā ar riteņiem.
Pigija noteikti cer, ja ne
nākošajā vasarā, tad pēc diviem gadiem atkal būt mājās
– Latvijā!!!
EVA Exchange ir brīv-

prātīgo apmaiņas programma, kur
brīvprātīgie uzņem citus brīvprātīgos no AFS valstīm visā pasaulē. Brīvprātīgo apmaiņa ir lielisks
veids, kā uzzināt par citām valstīm,
to cilvēkiem, kultūru un tradīcijām.
AFS Latvija EVA programma
jau ir noorganizējusi apmaiņu ar
Čehiju, Slovākiju, Turciju. 19. septembrī EVA programmas dalībnieki,
četras Latvijas ģimenes, ieradās pie
AFS Portugāle brīvprātīgajiem.
Portugālē, dzīvojot viņu ģimenēs, mēs saņēmām viesmīlību un
siltu atmosfēru ar pozitīvu attieksmi
pret katru ģimenes locekli. Redzējām Lisabonu, Atlantijas okeānu,
Sintru un Cascais, kā arī daudz ko
citu. Bijām neaizmirstamā portugāļu vakarā ar dzīvo mūziku, kur pat
satikām AFS Portugāle prezidentu.
Uzturēšanās Portugālē sniedza
iespēju dalīties pieredzē AFS studentu uzņemšanai un nosūtīšanai,
kā arī palīdzēja labāk izprast portugāļu kultūru un vēsturi.
Jau nākamgad gaidām portugāļus Latvijā – Saldū un Smiltenē.
AFS Smiltenes šūniņa
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Orientēšanās sacensības „Suunto Games” un
„Euromeeting”
25. – 27. septembrī Igaunijā
Otepes apkārtnē notika starptautiskās orientēšanās sacensības „Suunto Games”.
Sacensībās no Smiltenes BJSS
sportistiem augstvērtīgākos rezultātus uzrādīja Ilgvars un Agnija
Caunes, uzvarot sava vecuma spēcīgākajās grupās un Matīss Slikšjānis, izcīnot trešo vietu. Labi rezultāti arī pārējiem.
Sacensības norisinājās augšup no
Otepää Elvas upes apkārtnē. Augstuma starpība bija 45 metri. Apvidus
mainīgs un tajā dziļas ieplakas, kalni
un mazi purvi starp tiem. Purvi mijas ar pļavām. Apvidū ir biezs taku
un ceļu tīkls, taču mazās takas ir sākušas izzust. Skrienamība ir no ļoti
labas līdz vidējai. Apvidū arī bebru
dambji.
Paralēli „Suunto Games” sacensībām notika „Euromeeting
2015” sacensības. Euromeeting ir
nacionālo izlašu sacensības, kas
tiek rīkotas ar mērķi sniegt iespēju
iepazīties ar Pasaules čempionāta

apvidiem divus gadus pirms to norises. Teju 180 elites sportistu no
spēcīgākajām Pasaules izlasēm bija
ieradušies, lai pārbaudītu spēkus
un iepazītos ar nākotnes izaicinājumiem Dienvidigaunijas apvidos,
kuri 2017. gadā uzņems Pasaules
čempionātu. Grupās ME un WE
„Euromeeting 2015” sacensībās,
atkarībā no rezultātiem, dalībnieki
ieguva WRE punktus. Jebkuram
„Euromeeting” startējošajam bija
iespēja salīdzināt savu sniegumu ar
top atlētiem no visas pasaules. Skatītāji LED ekrānā varēja sekot līdzi
notikumiem distancē.
25. septembrī notika sprinta
sacensības „Euromeeting 2015”
(WRE) ietvaros Otepää pilsētā.
OK „Azimuts” pārstāvis Artūrs
Pauliņš sprinta 3000 m distancē
ar kāpumu 90 metri un 21 kontrolpunktu finišēja ar 15. rezultātu 67
dalībnieku konkurencē. Artūrs sacensību uzvarētājam Timo Sildam
no Igaunijas piekāpās 41 sekundi.
Organizatori bija izrēķinājuši, ka

Veterānu starts
I Latvijas čempionātā

5. septembrī Jēkabpilī tika atklāts I Latvijas čempionāts vieglatlētikā veterāniem. Kopā piedalījās
apmēram 280 sporta veterānu.
Smiltenes novadu pārstāvēja
pieci dalībnieki, kopā izcīnot 10
medaļas. Par divkārtēju Latvijas
čempionu kļuva Dzintars Briedis
V70+ grupā, izcīnot čempiona titulu
diska mešanā un lodes grūšanā, kā
arī 2. vietu šķēpa mešanā. Par Latvijas čempioniem augstlēkšanā savās
vecuma grupās kļuva Viktors Vējiņš
un Kitija Klempnere. Viktoram arī
3. vieta lodes grūšanā un Kitijai

3. vieta 100 m skrējienā. Līga Priedīte ieguva 2. vietu augstlēkšanā un
3. vietu lodes grūšanā. 3. vieta lodes
grūšanā arī Intai Zetmanei.
Sacensības bija noorganizētas
ļoti augstā līmenī. Katrs sacensību dalībnieks tika cienāts ar gardu
bukstiņputru. Čempionāta dalībnieku vidū izlozēja laimīgās lozes ar
čempionāta prezentbalvām, kā arī
visas dienas garumā varēja fotografēties kopā ar Jēkabpils pilsētas talismanu Lusillo.
Kitija Klempnere,
BJSS metodiķe

optimālajā variantā, lai sportisti
veiktu šo 3 km distanci, bija jāveic
4,1 km. Artūram tas izdevās ar rezultātu 0:15.47,4
Garajā, gandrīz 15 km distancē, Artūram 23. vieta ar rezultātu
01:31.56 jau 82 dalībnieku konkurencē. Uzvarētējam Johannam Runesonam no Zviedrijas piekāpjoties
10 minūtes. Vidējā, 6 km distancē,
ar 20 KP, kurā startēja 91 dalīb-

nieks, Artūrs finišēja ar 27. rezultātu, uzvarētājam Albinam Ridefeltam no Zviedrijas zaudējot nepilnas
piecas minūtes.
Uz sacensībām „Suunto Games” devās kupls skaits Azimuts
OK-Sm BJSS sportistu. Sacensību
pirmajā dienā uzvaras savās grupās
izcīnīja Smiltenes BJSS audzēkņi Matīss Kalniņš M8NR, Ilgvars
Caune M16A, Anete Anna Straz-

diņa N12TR un Annija Slikšjāne
N14B.
Otrajā dienā un arī divu dienu summā uzvarēja Ilgvars Caune
M16A, Agnija Caune N14A, Zanda Stabiņa N14B un Anete Anna
Strazdiņa N12TR.
Balvas par otro vietu saņēma
Ginters Ķelps M12TR un Oto Rainers Strazdiņš M16B. Trešie savās
grupās Matīss Kalniņš M8NR,
Matīss Slikšjānis M18, Annija
Slikšjāne M14B un Dita Spalviņa
N12TR.
Sakarā ar lielo dalībnieku skaitu, vairākās grupās tika apbalvoti
pat septīto vietu ieguvēji. Tā balvu
par septīto vietu grupā M60, kurā
startēja vairāk kā 30 dalībnieku,
saņēma Aldis Lapiņš. Balvas arī
ceturto vietu ieguvējiem Otāram
Putrālim M40 un Ilzei Spalviņai
N21B. Olimpiskajā sešiniekā vēl
ierindojās, izcīnot piekto vietu, Kitija Abula N8TR un sestajā vietā
M21B grupā Māris Stabiņš.
Māris Stabiņš

Basketbola turnīrs
„Rudens 2015”
No 11. līdz 13. septembrim
Smiltenē notika Smiltenes sporta
skolas rīkotais, plašs starptautisks
basketbola turnīrs jauniešiem un
jaunietēm.
Varētu teikt, ka tas bija pirmais
šāda mēroga turnīrs. Ieradušās bija
komandas no Zviedrijas „Forum
Beavers” klubs no Jonkopingas,
Baltkrievijas klubs no Minskas
„Cmoki”, no Igaunijas „Hito” Kohtla – Jarve un komandas no Latvijas – Siguldas, Balviem, Gulbenes,
Rugājiem, Rojas, Tukuma, Iecavas/
Dārtija, Valmieras un, protams, pašmāju – Smiltenes komandas.
Trīs dienu garumā notika spraigas cīņas sporta halles un Smiltenes
tehnikuma sporta zālēs. Daudzas
cīņas beidzās pagarinājumos. Bija
jāskaita arī punkti, jo 2001. gada
dzimušo grupā bija vienādu uzvaru
un zaudējumu skaits. Tas viss darīja
turnīru interesantu un spraigu.
Uzvarētāju komandas saņēma
kausus un medaļas, katra komanda
piemiņas kausiņu par dalību turnīrā,
labākie komandu spēlētāji piemiņas
balvas. Piemiņas balvas ar turnīra
simboliku tika pasniegtas arī katras
komandas treneriem un spēļu tiesnešiem, kuriem šajās dienās nācās
izturēt lielu slodzi. Viesu komandas

no Smiltenes aizbrauca apmierinātas un solīja arī mūs aicināt uz saviem turnīriem. Mēs centīsimies neapstāties pie sasniegtā un nākošajā
gadā noorganizēt vēl interesantāku
turnīru.
Smiltenes BJSS meiteņu komanda izcīnīja 2. vietu U-14 grupā un vērtīgākās spēlētājas balvu
saņēma Annija Vilnīte. Komandas
sastāvā vēl spēlēja Karīna Valtere,
Elizabete Cera, Alise Sīmane, Līva
Balode, Līga Birgere, Annija Krievāne.
U-13 zēnu grupā, 8 komandu
konkurencē, smilteniešiem 2. vieta un vērīgākā spēlētāja balva tika
pasniegta Ilvaram Jokstam. Vēl komandas sastāvā spēlēja Roberts Kaļickis, Agris Bārda, Anguss Ints Dišlers, Toms Jānis Kalniņš, Roberts
Lazdāns, Daniels Aleksejenoks,
Toms Taurenis, Kristaps Grigulis,
Armīns Budrēvičs, Valts Zariņš un
Ralfs Vorobjevs.
Liels paldies firmai „Madara
89” par finansiālu atbalstu turnīra
organizēšanā. Paldies arī Smiltenes
tehnikumam par iespēju izmantot
sporta zāli un palīdzību viesu izmitināšanā un ēdināšanā.
Nāciet un spēlējiet basketbolu!
Tas ir interesanti – jauni draugi, ie-

spēja ceļot un, visbeidzot, arī iespēja
nākotnē iegūt labu izglītību, spēlējot
augstskolu komandās.
Rezultāti pa grupām:
2001. g. dz. zēnu grupā (6 komandas)
1.v. Jonkopinga (Zviedrija)
2.v. Sigulda
3.v. Minska (Baltkrievija)
4.v. Balvi
5.v. Roja
6.v. Tukums
2002. g. dz. zēnu grupā (8 komandas)
1.v. Hito (Igaunija)
2.v. Smiltene
3.v. Sigulda
4.v. Rugāji
5.v. Jonkopinga (Zviedrija)
6.v. Iecava/Dartija
7.v. Gulbene
8.v. Balvi
2001. g. dz. meiteņu grupā (3 komandas)
1.v. Valmiera
2.v. Smiltene
3.v. Jonkopinga (Zviedrija)
Aivars Stankēvičs,
Smiltenes BJSS basketbola treneris

Vieglatlētu starti Valgā
19. septembrī Valgas pilsētas
stadionā tika aizvadītas tradicionālās starptautiskās sacensības šķēpa
mešanā „Smiltene – Valga Javelin
Cup’ 2015” un sporta kluba „Maret–
Sport” atklātās sacensības vieglatlētikā „D” un „C” vecuma grupās.
Šogad sacensībās, kuras Smilte-

nes sporta centrs organizēja kopīgi ar
Valgas sporta klubu „Maret–Sport”,
piedalījās vairāk nekā 250 Latvijas,
Igaunijas un Anglijas sporta skolu
vai klubu pārstāvji. Latvijas puse tika
pārstāvēta ar jaunajiem sportistiem
no Ventspils, Kuldīgas, Kandavas,
Limbažiem, Valmieras, Balviem,

Aizkraukles, Valkas, Siguldas, Apes,
Alūksnes. Uzvaras savās vecuma
grupās izcīnīja smiltenieši:
Sabīne Marksa (šķēpa mešanā
38,08 m un 60 m 8,60 s), Dāvis Krauklis (šķēpa mešanā 46,14m un 60
m 8,56 s), Kristers Krauklis (šķēpa
mešanā 28,17 m), Eduards Svīķis

(tāllēkšanā 3,90 m), Marta Marksa
(tāllēkšanā 4,95 m), Matīss Velps
(šķēpa mešanā 55,23 m), Līna Mūze
(šķēpa mešanā 53,68 m). Otrās vietas
ieņēma: Marta Marksa (šķēpa mešanā 36,50 m), Dāvis Krauklis (300 m
45,40 s), Hanna Gabriela Ziemiņa
(šķēpa mešanā 23,22 m), Eduards

Svīķis (šķēpa mešanā 25,06 m), Jāzeps Groza (šķēpa mešanā 61,67 m).
Bronzas godalgas saņēma: Hanna
Gabriela Ziemiņa (tāllēkšanā 4,14
m), Markus Petrovs (60 m 9,54 s),
Marta Marksa (60 m 8,74 s).
Guntars Markss,
Sporta pārvaldes vadītājs
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Rudens krosa trasēs
29.
septembrī
Smiltenē,
Meža ielā, uz pirmajām šā mācību gada Smiltenes novada skolu
sacensībām ieradās rudens krosa
dalībnieki. Krosā piedalījās 209
skrējēji. Ar viskuplāko dalībnieku
skaitu startēja Smiltenes Centra
vidusskola, Trīs pakalnu sākumskola un Grundzāles pamatskola.
Sacensības notika 5 vecuma
grupās.
Rezultāti pa vecuma grupām:
2007. g. dz. un jaunāki grupā – meitenēm Annija Sīpola
(Palsmane, skolotāja Aina Pūce),
Evelīna Graudiņa (Trīs pakalnu
sākumskola, TPS, skolotāja Laila
Cīrule), Ance Kukaine (Grundzāle, skolotājs Māris Stabiņš);
Zēniem – Marko Dadzis
(Palsmane), Adrians Muraška
(TPS), Renārs Skorenko (SCV).

2005. – 2006. g. dz. grupā
– Paula Rudīte (SCV skolotāja Margarita Mikarta), Samanta
Dāboliņa (Palsmane), 3. – 4. v.
Madara Dulbure (TPS) un Karīna
Rubņikoviča (Grundzāle); Jorens
Miķelsons (TPS), Edgars Timermanis (SCV), 3.– 4. v. Regnārs
Tamms un Rūdolfs Laķis (abi
TPS).
2003. – 2004. g. dz. grupā –
Anda Jaunmuktāne (TPS), Hanna Gabriela Ziemiņa (Grundzāle), Samija Ikkerte (Palsmane);
Ernests Eglītis (SCV), 2. – 3. v.
Andris Miesnieks (SCV) un Kristers Stūris (TPS).
2000. – 2003. g. dz. grupā
– 1. – 2. v. Una Selīna Muižniece
(Variņi, skolotāja Zanda Beitika)
un Marta Marksa (SCV); Ieva
Ābola (SCV); Renārs Akmins

Krista Ķelpa (SĢ, skolotājs Jurģis
Jurka) un Elīna Skopāne (SCV);
Artūrs Stūris (ST), Kārlis Brikmanis (SĢ), 3. – 4. v. Aivis Bērziņš
(ST) un Rūdolfs Paeglis (SCV).
Skolu komandu vērtējumā
1. – 6. klašu grupā – Trīs
pakalnu sākumskola, Smiltenes
Centra vidusskola, Palsmanes pamatskola.
7. – 9. klašu grupā – Smiltenes Centra vidusskola, Blomes
pamatskola, 3. – 4. v. Bilskas pamatskola un Variņu pamatskola.
10. – 12. klašu grupā – Smiltenes Tehnikums, Smiltenes Centra vidusskola, Smiltenes ģimnāzija.
(Grundzāle), Sandis Petrovs (Blome, skolotājs Juris Bērziņš), Ginters Popkovs (Bilska, skolotājs
Leons Peļņa).

1996. – 1999. g. dz. grupā
– Renāte Strelēvica, Biruta Baumane (abas Smiltenes Tehnikums,
ST, skolotājs Leons Peļņa) 3. – 4. v.

K. Klempnere,
Smiltenes BJSS metodiķe

Siksalietim sešu minūšu laikā trīs vārti,
Smiltene negaidīti sagrauj Tukumu
Sestdien komanda.lv 1. līgas
futbola čempionāta 25. kārtas spēlē
futbola klubs „Smiltene/ BJSS” izbraukumā ar rezultātu 6:0 sagrāva
„Tukums 2000” vienību. Smilteniešu labā trīs vārtus sešu minūšu laikā
guva Roberts Siksalietis, bet ar precīziem sitieniem izcēlās arī Dāvis
Gaigals, Reinis Putrālis un Dāvis
Rutks. Nākamās nedēļas sestdienā
Smiltenē viesosies „Valmieras Glass
FK/ BSS” komanda.
Nedaudz vairāk par vienu mēnesi ir atlicis līdz šīs sezonas komanda.
lv 1. līgas čempionāta noslēgumam.
Turnīra tabulā izkristalizējušies līderi. Stipri teorētiskas iespējas kādai no komandām būs iespēja apsteigt „Caramba/ Dinamo” vienību,
kas 25 spēlēs iekrājusi 69 punktus.
Iespaidīga ir galvaspilsētas komandas vārtu attiecība – 114:9. Tuvākie
sekotāji „Valmiera Glass FK/ BSS”
atpaliek par sešiem punktiem, jeb
divu uzvaru tiesu. Abas komandas
vēl savu otrā apļa spēli gan nav aizvadījušas. Valmieriešiem ļoti tuvu
tikmēr atrodas Rīgas Futbola skola,
kurai par pieciem punktiem un vienu nospēlētu spēli mazāk.
Spraigas cīņas norisinās arī
par pārējām vietām. Futbola klubs
„Smiltene/ BJSS” pirms sestdienas
spēles pret „Tukums 2000” komandu turnīra tabulā ieņēma 14. vietu
16 vienību konkurencē. 24 spēlēs
komandas rēķinā bija 19 punkti
(vārtu attiecība 41:75) Tikai par
vienu punktu aiz smilteniešiem atradās „Staiceles Bebru” vienība, bet
pēdējā pozīcijā esošā „Preiļu BJSS”
komanda atpalika jau par astoņiem
punktiem. Tikmēr priekšā tikai par
diviem punktiem atradās „Saldus/
Brocēni” futbolisti.
25. kārtas spēlē „Smiltene/
BJSS” devās uz Tukumu, lai tiktos
ar vietējo komandu. Tukumnieki pirms šīs cīņas ar iegūtajiem 32
punktiem atradās astotajā vietā, bet
abu komandu pirmā apļa spēle Smiltenē noslēdzās ar viesu uzvaru 8:3,
lai gan pēc pirmā puslaika uz tablo
vēstīja rezultātu 2:2. Atšķirībā no
tās spēles, Tukuma komandu atstā-

jis bijušais Latvijas izlases futbolists
Kristaps Blanks, kura vietā pievienojās vairāki leģionāri. „Smiltene/
BJSS” komandas vārtus šajā spēlē
sargāja komandas kapteinis Dagnis
Sausais, aizsardzībā darbojās sevi
labi apliecinājušais Kristers Puriņš,
pieredzējušais Dairis Zariņš, kā arī
Latvijas jaunatnes izlasēs spēlējušie
– Mārtiņš Rakštelis un Artūrs Stūris.
Vidējā līnijā darbojās komandas spēlējošais galvenais treneris Raimonds
Dūmiņš, kā arī Eduards Stīpnieks un
Reinis Putrālis. Tāpat pamatsastāvā
bija arī uzbrūkošā tipa pussargi, Jānis Priede un Roberts Siksalietis, kamēr uzbrukumā pretinieku aizsargu
modrību pārbaudīja Dāvis Gaigals.
Spēles sākumā bumbu vairāk
kontrolēja tukumnieki, tomēr līdz
labām vārtu gūšanas iespējām viņi
netika. Smiltenes komanda spēlēja
droši aizsardzībā, likvidējot draudus
savu vārtu drošībai, kā arī ik pa brīdim atbildot ar pretuzbrukumiem.
Pirmais spēles pavērsiens notika
puslaika 19. minūtē, kad pretinieku
laukuma pusē lielisku meistarību
parādīja Dāvis Gaigals. Saņēmis
bumbu, viņš to nekavējoties apstrādāja, un nekavējoties izpildīja precīzu sitienu vārtu augšējā daļā, tādējādi atklājot rezultātu. Turpinājumā
„Tukums 2000” centās atspēlēties,
tomēr retu reizi spēlē nopietni iesaistījās Dagnis Sausais. Izšķirošais
moments šajā spēlē izrādījās laika
posmā no 30. līdz 35. minūtei. 30.
minūtē, pēc lieliskas Gaigala piespēles, pretinieku aizsargu apspēlēja
Roberts Siksalietis, nonākot viens
pret vienu ar vārtsargu. Savu iespēju
Roberts garām nepalaida, sitot bumbu vārtos un dubultojot rezultātu.
Tikai viena minūte Smiltenes spēlētājiem bija nepieciešama, lai šokētu
mājiniekus vēlreiz. Atkārtoti lielisku
tehnisko meistarību nodemonstrēja
Siksalietis, tiekot pie labas sitiena
pozīcijas tiešā vārtu tuvumā. Arī
šoreiz bumba atrada ceļu vārtos.
Četras minūtes vēlāk pie mājinieku
vārtiem tiesnesis Andris Treimanis
norādīja uz stūra sitienu. Smiltenes
futbolistam izdevās nogādāt bumbu

pretinieku soda laukumā, kur Roberts Siksalietis ievirzīja to vārtos.
Jau 4:0 „Smiltene/ BJSS” labā. Atlikušajā pirmā puslaika laikā mājinieki meklēja iespējas, kā mainīt spēles
gaitu, tomēr pārspēt Dagni Sauso tā
arī neizdevās. Pēc pirmajām 45 spēles minūtēm vidzemniekiem četru
vārtu pārsvars.
Uzsākot otro puslaiku, „Smiltene/ BJSS” komandā Kristera Puriņa
vietā laukumā devās Dāvis Rutks,
kamēr Tukuma treneris izšķīrās par
divām spēlētāju maiņām. Nomainīts
arī tika vārtsargs Misa, kura vietā

laukumā devās Viesturs Nikolajevs.
Puslaika sākumā bumbas kontrole
lielāka bija mājiniekiem, kuri arī
izveidoja vairākus potenciāli bīstamus uzbrukumus, kurus gan viesu
aizsargi apturēja. Vairākās reizēs
savu komandu pavilka arī Sausais.
Smiltenes komanda vairāk spēlēja
no aizsardzības, tomēr nekautrējās
atbildēt ar bīstamiem pretuzbrukumiem. Piecu minūšu laikā divas
dzeltenās kartiņas nopelnīja Tukuma
spēlētājs Kristaps Vilmanis, atstājot
savu vienību mazākumā. Tas mājinieku iespējas uz pozitīvu iznākumu

samazināja vēl krietni vairāk. 79.
minūtē Dāvja Gaigala sitienu atvairīja vārtsargs, bet Reinim Putrālim
ar atkārtotu mēģinājumu izdevās
rezultātu palielināt līdz 5:0. 81. minūtē laukumā devās Mairis Paeglis,
nomainot lielisku spēli aizvadījušo
Dāvi Gaigalu. Tieši Paeglis minūti
vēlāk izdarīja labu piespēli Dāvim
Rutkam, kurš nonāca vienatnē ar
pretinieku vārtsargu. Pametot bumbu pa vienu pusi, bet pats apskrienot vārtsargam pa otru pusi, Rutks
nonāca izcilā vārtu gūšanas iespējā,
ko arī izmantoja. Atlikušajā laikā rezultāts vairs nemainījās.
„Smiltene/ BJSS” pārspēja „Tukums 2000” komandu ar 6:0, reabilitējoties par neveiksmi savā laukumā.
Šī smilteniešiem ir pārliecinošākā
uzvara šajā sezonā. Arī komandas
pastāvēšanas vēsturē 1. līgā smilteniešiem viesos nebija izdevies uzvarēt ar sešu vārtu pārsvaru. Lielisku
spēli aizvadīja Roberts Siksalietis,
kuram trīs vārti. Tāpat jāizceļ visi
spēlētāji, kuri bija laukumā, jo katrs
izdarīja maksimālo, lai komanda
gūtu tik pārliecinošu uzvaru. Turnīra
tabulā Raimonda Dūmiņa un Anda
Rozīša vadītie futbolisti apsteidza
Saldus komandu un pakāpās uz 13.
vietu. Tikai divu punktu attālumā ir
12. pozīcijā esošā Ogres vienība.
Ļoti svarīga un reizē īpaša spēle
smilteniešus sagaida nākamās nedēļas sestdienā. 10. oktobrī pulksten
14:00 Smiltenē Tepera stadionā viesosies turnīra vicelīderi „Valmiera
Glass/ FK BSS” komanda. Uz šo
spēli īpaši aicināti visi Smiltenes
novada sporta līdzjutēji.
„Smiltene/BJSS” komandas
sastāvs pret „Tukums 2000”: Dagnis Sausais, Artūrs Stūris, Dairis
Zariņš, Kristers Puriņš (līdz 46.
minūtei), Dāvis Rutks (no 46. minūtes), Mārtiņš Rakštelis, Eduards
Stīpnieks, Raimonds Dūmiņš, Reinis Putrālis, Jānis Priede (līdz 65.
minūtei), Reinholds Klots (no 65.
minūtes), Roberts Siksalietis, Dāvis Gaigals (līdz 81. minūtei), Mairis Paeglis (no 81. minūtes).
Toms Markss
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Smiltenes novada
lielākie pasākumi
2015. gada
oktobrī
10. oktobrī plkst. 18.00 un 11. oktobrī plkst. 15.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centrā Smiltenes Tautas teātra
komēdija „Vilki un aitas”. Biļetes iepriekšpārdošanā KC
kasē € 4.
15. oktobrī plkst. 13.00 pasākums – „Rudens manā burciņā” Bilskas bibliotēkas telpās.
15. oktobrī plkst. 18.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centrā „Valmieras kinostudijas” muzikālā izrāde bērniem
„Detektīvi Minjoni”. Tas ir stāsts par to, kā no kalendāriem pazudusi diena – svētdiena. Visi pasaules detektīvi
to ir bez panākumiem meklējuši it visur, un pēdējā cerība
ir uz detektīviem Minjoniem. Viņi nav paši gudrākie, bet
veiksmīgākie noteikti. Tikai viņiem izdodas atrast pazudušo nedēļas dienu. Kā tas notiek, uzzināsit jau 15. oktobrī. Biļetes iepriekšpārdošanā KC kasē no 5. oktobra
€ 3. Pasākuma dienā € 4.
16. oktobrī 18.30 Launkalnes tautas namā Ievas Mariannas Šnē mākslas darbu izstādes atklāšana. Ieeja brīva.
No 19. oktobra Smiltenes pilsētas Kultūras centrā TLMS
„Smiltene” šatiersegu izstāde „Krāsainiem sapņiem…”.
24. oktobrī Smiltenes pilsētas Kultūras centra kolektīvu
koncerts „Ir jākrāso!”. Piedalās: VPDK „Ieviņa”, JDK
„Dadži”, Smiltenes tautas teātris, senioru koris „Mežābele”, jauktie kori „Vidzemīte” un „Pakalni”. Ieeja € 2
31. oktobrī 17.00 Launkalnes tautas namā Liepas amatierteātra izrāde „Meitiņa’. Ieeja € 1,00.
31. oktobrī plkst. 19.00 Variņu tautas namā VPDK ,,Varis” 15. gadu jubilejas pasākums ,,Tas bija tik sen, pavisam nesen” Ieeja € 2. Plkst. 22.00 Balle kopā ar grupu
,,Ceļojums”. Ieeja € 3.

novembrī

1. novembrī plkst. 16.00 Vijciema amatierteātra „Čiekurs” izrāde „Igauņu bēres” Bilskas pamatskolas zālē.
7. novembrī plkst. 19.00 Ainara Mielava un grupas
„Pārcēlāji” koncerts „Atsaukties”. Biļetes var iegādāties
BIĻEŠU PARADĪZES interneta vietnē www.bilesuparadize.lv un visās šī uzņēmuma tirdzniecības vietās.
11. novembrī plkst. 18.00 Lāčplēša dienai veltīts svētbrīdis Smiltenes evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Plkst.
18.30 lāpu gājiens un piemiņas brīdis pie Brīvības cīņās
kritušo karavīru pieminekļa.
14. novembrī plkst. 19.00 Grundzāles kultūras namā
notiks Valsts svētkiem veltīts pasākums. Koncertuzvedumu „Paauklē, saulīt, manu zemīti!” sniegs Kristīne
Dina Bitēna un Atvars Sirmais. Plkst. 22.00 balle – groziņvakars ar grupu „Zaļā galma kapella”.
21. novembrī teatrāli muzikāls uzvedums tango ritmos
„Zemes dēls ar zvaigžņu dvēseli”.
25. novembrī plkst. 18.00 Jaunā Liepājas teātra izrāde
bērniem „Puteklīša piedzīvojumi”.

Novadnieku kalendārs
oktobris
LUTCENS JULIUSS (1895. g 2. oktobris – 1950. g.
4. dec.) – 2. Rīgas latviešu strēlnieku pulka praporščiks,
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Mācījies Tirdzniecības
skolā Smiltenē.
PRIEDĪTE PĒTERIS (1880. g. 14. okt. – ?) – Liepājas
bankas pilnvarnieks. Dzimis Smiltenes draudzē.
VENSKU EDVARTS (īstajā vārdā Edvards Skujenieks),
(1855. g. 21. okt. – 1897. 25. maijs) – dzejnieks, žurnālists. Policijas priekšnieka jaunākais palīgs Smiltenē.
ZĪTARE HERMĪNE (1910. g. 24. okt. – 2003. g. 23.
jūl.) – ārste Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcā. 1996.
gadā apbalvota ar Smiltenes pilsētas Goda medaļu.
KAINS JĀNIS (1885. g. 31. okt. – 1953. g. 31. dec.) –
skolotājs. Dzimis Smiltenes pagastā, mācījies Smiltenes
draudzes skolā. Strādājis Smiltenes valsts vidusskolā.

IEPAZĪSTI SAVU MAZULI!
Smiltenes novada Izglī bas pārvaldes logopēde
Ārija Baumane aicina uz nodarbību cikla jaunajiem vecākiem
„Iepazīs savu mazuli!” otro nodarbību!
Nodarbības tema : bērna guldināšana, pacelšana,
turēšana, rotaļāšanās un uz mazuli vērstā runa.
Nodarbība no ks Smiltenes Centra vidusskolā, Dārza ielā 17,
Smiltenē, 15. oktobrī plkst. 18.00.

Pēc 7 gadu pauzes 4. septembrī klajā nāca Ainara Mielava un grupas „Pārcēlāji” jaunā skaņu plate „Atsauk es”.
Sekojot tradīcijai, ansamblis jaunos skaņdarbus atskaņos
koncertos, un viens no em no ks Smiltenes pilsētas Kultūras centrā 7. novembrī plkst. 19.00.
Ainars Mielavs: „Ir mākslinieki, kuri, radot vienu godīgu
darbu literatūrā, mūzikā vai jebkurā no ci em mākslas žanriem, iztukšojas pavisam. Un tā mēdz no kt. Un, iespējams,
ar to arī pie ek. Bet vai ar to ir gana pašiem autoriem? Es
esmu gatavs to pieņemt. Un samierinā es. Tomēr Kāds Augstāks Spēks nedod man mieru. Gribu vai negribu, bet te ir
vēl deviņi stās . Dziesmas, kas radušās, pat iespējams, pret
manu gribu. Ticībai un mūzai vien garā vājie var preto es.”.
Kā viens no pirmajiem jaunās dziesmas noklausījās
mūzikas apraks šanas lielmeistars Klāss Vāvere. Lūk, viņa
iespaidi:
„Sajūta, kā sa ekot senu draugu un pārliecino es – jā,
viņš ir tāds, kā vienmēr esmu zinājis, kai foršāks! (..) Nebrīnīšos, ja šis būs Pārcēlāju līdz šim iedarbīgākais veikums.”.
Iegādā es biļetes var BIĻEŠU PARADĪZES vietnē internetā un visās šī uzņēmuma rdzniecības vietās.

Smiltenes novada bibliotēkā
PASĀKUMI:
16. oktobrī 17:00 bibliotēkā „Pārmaiņu vēji” – Elīnas Kubuliņas-Vilnes dzejas grāmatas atvēršana.

IZSTĀDES:
No 19. oktobra Smiltenes Mākslas skolas absolventu darbu izstāde „Sapņi un īstenība”
Līdz 31. oktobrim apskatāma Iras Ērmanes gleznu izstāde ”Sajūtu mirkļi”

BĒRNU APKALPOŠANAS NODAĻĀ (Gaujas ielā 1)
12. oktobrī Dzejas diena turpinās! Tiekamies ar Smiltenes Trīs pakalnu skolas bērniem, „Bērni runā savus dzejoļus”
30. oktobrī „Dainu tēvam Krišjānim Baronam – 180”. Aicinām uz pasākumu bibliotēkā.
Par jaunākajām grāmatām un pasākumiem bibliotēkā skatieties: http://www.smiltenesbiblio.blogspot.com/
Par literatūras izstādes un pasākumi bērnu literatūras nodaļā: http://spbbernunodala.blogspot.com/

Izdevējs: Smiltenes novada dome, Dārza iela 3, Smiltene, LV-4729.
Reģ. nr. LV90009067337. Metiens 6000 eks. Iespiests SIA „Erante” tipogrāfijā, Brīvības iela 212, Jēkabpils, LV-5201
Smiltenes novada domes oficiālā informācija: www.smiltene.lv

