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Smiltenes novada pārstāvji
piedalās starptautiskā forumā
No 5. līdz 8. augustam Vācijā, Giterslo
apriņķī notika 9. Latvijas – Vācijas sadarbības konference. Smiltenes novadu konferencē pārstāvēja 15 cilvēku delegācija.
„Bija ļoti vērtīga domu apmaiņa ar Vācijas kolēģiem. Foruma rezultātā veidojām nodomu protokolu, kurā apvienojām
rekomendācijas vienam gadam par duālo
izglītību un krājaizdevumiem. Izstrādātos
dokumentus iesniegsim attiecīgajām ministrijām Latvijā un Vācijā, kā arī nākamgad, 10.Latvijas – Vācijas forumā, kurš
notiks Valmierā, apspriedīsim, kā izdevies
īstenot sastādītos plānus,” ar foruma pieredzi dalās Smiltenes tehnikuma direktors
Andris Miezītis. „Patiesībā Vācijā ir ļoti
līdzīgas problēmas, kā pie mums, Latvijā.
Ir nepieciešams izveidot vienotu duālās
izglītības sistēmu, lai prakšu vadītājiem
būtu noteikti uzdevumi un arī atvieglojumi par praktikantu uzņemšanu savos uzņēmumos”, atzīst A.Miezītis.
Konferences galvenās tēmas pieaugušajiem bija profesionālā izglītība, ģimeņu konsultēšana, korupcijas novēršana, krājkasu un
banku nozīme, apmaiņa kultūras jomā. Paralēli forumam notika jauniešu tikšanās par
tēmu „Saglabāt dabu – saudzēt klimatu”.
„Forumā gaitā iepazinām Senne dabas
teritoriju, aizsargājamos augus un dzīvniekus. Palīdzējām aizaugušā purvā, kurš it
nemaz neizskatījās pēc purva, kādu esam
pieraduši redzēt. Purvā palīdzējām raut ārā
priedes un bērzus, kas mazliet šķiet aplami
tam, ko mēs darām Latvijā, bet visnotaļ tas

bija interesanti un arī mazliet grūti, jo ārā
mūs lutināja silta saule. Forums noteikti paplašināja jebkura dalībnieka redzesloku,
deva vērtīgu pieredzi un arī ļāva iegūt jaunus kontaktus ar citiem jauniešiem. Protams, vislielākais, paldies, līdzi esošajiem
skolotājiem un Domes pārstāvjiem, kas bija
atsaucīgi un centās palīdzēt, kā vien varēja,”
pēc foruma stāsta Smiltenes Centra vidusskolas skolniece Renāte Audere.
Smiltenes novada delegācijā Latviju
pārstāvēja jaunieši no Smiltenes tehnikuma,
Smiltenes ģimnāzijas un Smiltenes Centra
vidusskolas (Niks Raivis Deičmanis, Zane
Zeldere, Laura Savicka, Reinis Alberts Miders, Arta Veldre, Kitija Kļaveniece, Renāte
Audere, Dāvids Markovs, Agate Zobena),
Smiltenes novada domes priekšsēdētājs
Gints Kukainis, Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Grigore, Smiltenes ģimnāzijas
skolotāja Inga Savicka, Smiltenes bērnu un
jauniešu interešu izglītības centra vadītāja
Inga Sīmane un Smiltenes Tehnikuma direktors Andris Miezītis.
Iepriekšējais Latvijas – Vācijas sadarbības forums notika Smiltenē pagājuša gada
jūlijā. To, sadarbībā ar biedrību „Valmieras
- Giterslo Reģionu sadarbībai” un VācuLatviešu sadraudzības biedrību Villihā, organizēja Smiltenes novada dome. Forumā
piedalījās ap 70 dalībnieku no piecām Vācijas sadraudzības pilsētām un desmit Latvijas pašvaldībām.
Līga Hofmane,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Piesakies pirms-skolas
tirdziņam Andelīte-Sandelīte
27. augustā no plkst. 16.00 līdz plkst.
20.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra
Mazajā zālē norisināsies bērnu apģērbu,
apavu, rotaļlietu u.c. mantu tirdziņš “Andelīte- Sandelīte”.
Vecākiem tā ir lieliska iespēja vēl pirms
jaunā mācību gada pārdod vai samainīties
ar bērnu apģērbiem, apaviem, rotaļlietām,
skolas piederumiem un citām mantām, kas
pašiem vairs nav nepieciešamas, bet varētu
noderēt kādam citam.
Tirdziņā var piedalīties fiziskas personas, kas nepārstāv kādu uzņēmumu. Tirdzi-

ņa dalībnieki var tirgot dažādas bērnu mantas, kas pašiem vairs nav nepieciešamas, kā
arī pašu ražoto produkciju (bērnu apģērbu,
apavus, aksesuārus, rotaļlietas). Maksa par
dalību tirdziņā pārdot vai samainīties gribētājiem piemērota netiek.
Pieteikšanās līdz 24.augustam, rakstot
uz e-pastu kulturascentrs@smiltene.lv. Sīkāka informācija pa tālruni 26709560
(Kristīne).
Ar tirdziņa “Andelīte- Sandelīte” nolikumu var iepazīties www.smiltene.lv.
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Smiltenes novada Domes Vēstis

2015. gada 18. augusts

Smiltenes novada Domes lēmumi
2015.gada 21.jūlijā notika Smiltenes novada domes ārkārtas sēde, kurā tika pieņemti 3
lēmumi, tai skaitā:
1. Apstiprināt konkursa „Smiltenes novada
sakoptākais īpašums 2015” rezultātus;
2. Piešķirt Smiltenes novada domes priekšsēdētājam Gintam Kukainim ikgadējo atvaļinājumu vienu kalendāro nedēļu laikā no š.g.
27.jūlija līdz 2.augustam un astoņas kalendārās dienas no š.g. 7.augusta līdz 14.augustam;
3. Komandēt domes priekšsēdētāju Gintu
Kukaini darba vizītē uz Giterslo (Vācija) no
š.g. 3. līdz 6. augustam, lai pārstāvētu Smiltenes novada pašvaldību 9.Latvijas – Vācijas sadarbības forumā.
2015.gada 23.jūlijā notika Smiltenes novada domes ārkārtas sēde, kurā tika pieņemts 1
lēmums - iegādāties izsolē kustamo mantu –
automodelisma trasi, kas sastāv no trases, kas
ir 33,5 m garumā, 1,10 m platumā, distance
starp celiņiem 11 cm, un aprīkojuma – apļu
skaitīšanas sistēmas „ATIS”, trases elektro barošanas bloka „Power supply 170A 13V, jo
nekustamais īpašums nepieciešams likuma
„Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas
4.punktā noteikto pašvaldības autonomo funkciju - gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma
bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.) izpildei, tādējādi nodrošinot Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu izglītības centra piedāvāto programmu skaita pilnveidošanu, nodrošinot tehniskās jaunrades apguves iespējas, radošās industrijas un tehniskās jaunrades programmu attīstību.
2015.gada 29.jūlijā notika kārtējā Smiltenes novada domes sēde, kurā tika izskatīti 80
jautājumi un pieņemti 77 lēmumi, tai skaitā:
1. Atstāt spēkā Smiltenes novada būvvaldes 2015. gada 9. jūnija atzinumu Nr.12-22/44
par būves pārbaudi.
2. Par ēkas „Stopiņi” Smiltenes pagastā,
Smiltenes novadā tehnisko stāvokli.
3. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.14/15
„Grozījumi Smiltenes novada domes
2015.gada 25.februāra saistošajos noteikumos
„Par Smiltenes novada pašvaldības 2015.gada
pamatbudžetu”” projektu.
4. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.15/15
„Grozījumi Smiltenes novada domes
2015.gada 25.februāra saistošajos noteikumos
„Par Smiltenes novada pašvaldības 2015.gada
speciālo budžetu”” projektu.
5. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.12/15
„Par aizliegumu ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanai Smiltenes novada teritorijā”
projektu.
6. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.
13/15 „Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības 2009.gada 31.augusta saistošajos
noteikumos Nr.7/09 „Noteikumi par Smiltenes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”” projektu.
7. Precizēt 2015. gada 30.jūnija saistošo
noteikumu Nr.11/15 „Grozījumi Smiltenes
novada pašvaldības 2009.gada 31.augusta
saistošajos noteikumos Nr.5/09 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa
noteikšanu Smiltenes novadā”” izdošanas
tiesisko pamatojumu.
8. Slēgt deleģēšanas līgumu ar biedrību
„Latvijas Samariešu apvienība” (vienotās reģistrācijas Nr.40008001803, juridiskās adrese:
Visbijas prospekts 18, Rīga, LV-1014) par pašvaldības autonomās funkcijas – aprūpes mājās
nodrošināšanu Smiltenes novada administratīvajā teritorijā.
9. Piešķirt vienreizēju pabalstu 394,00 eiro
(trīs simti deviņdesmit četri eiro 00 centi) apmērā Smiltenes novada trūcīgo/ maznodrošināto ģimeņu bērniem dalībai nodibinājuma
Bērnu brīvā laika centrā „Ligzdiņa” nometnē
organizētajās aktivitātēs vasaras brīvlaika laikā
no 2015.gada 26.jūlija līdz 5.augustam.
10. Atbalstīt Smiltenes Centra vidusskolas

dalību “Nordplus Junior 2015“ programmas
līdzfinansētā projektā „Entrepreneurship
benchmarking”, kura kopējās uz Smiltenes
Centra vidusskolas īstenotajām aktivitātēm attiecināmās izmaksas ir EUR 4510,00:
a. Smiltenes novada dome apņemas nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu EUR 902,00 apmērā, kas sastāda
20% no kopējām attiecināmām izmaksām;
b. Pēc projekta gala atskaites apstiprināšanas projektā paredzētais līdzfinansējums EUR
902,00 apmērā tiek ieskaitīts Smiltenes novada domes kontā;
c. Oulainen vidusskola pēc granta saņemšanas no „Nordplus Junior 2015“ programmas
veic priekšfinansējumu EUR 3608,00 apmērā
jeb 80% no kopējām attiecināmām izmaksām.
11. Par izmaiņām Smiltenes ģimnāzijas
amatu vienību sarakstā.
12. Par izmaiņām Smiltenes novada domes
Sociālā dienesta amatu vienību sarakstā.
13. Par Smiltenes novada domes Publisko
iepirkumu komisijas sekretāres apstiprināšanu.
14. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas
līguma slēgšanu un zvejas limita pašpatēriņa
zvejai Lizdoles ezerā 2015. gadam iedalīšanu.
15. Papildināt 2011. gada 29. decembra Līgumā Nr. SND – S – P/MA/1-11 par pilnvarojumu Smiltenes pilsētā pašvaldības īpašumā
esošo neprivatizēto dzīvokļu īpašumu un māju
daļu apsaimniekošanu 1. pielikumu, iekļaujot
tajā dzīvokli Nr. 7, kas atrodas Daugavas ielā
9, Smiltenē.
16. Grozījumi Smiltenes novada domes
2015.gada 30.jūnija lēmumā Nr.9, 7.§. „Par
„Izglītības attīstības plāna /2015 – 2020/“ apstiprināšanu”.
17. Piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu, apstiprinot
pašvaldības nozīmes grāvju sarakstu un grāvju
attēlojumu kartē.
18. Apstiprināt maksu par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu 2015.gada 29.augustā Smiltenes novada Sporta svētku dalībniekiem ēdināšanai bufetes veidā Palsmanes pamatskolā
1,20 euro bez PVN vienam dalībniekam.
19. Par Smiltenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma objekta – dzīvokļa īpašuma „Kalnamuiža 30” -1, Kalnamuiža, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
20. Par Smiltenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma objekta „Krejotava”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
21. Par izsoles atzīšanu par nenotikušu un
lēmuma par īpašuma nodošanu atsavināšanai
atcelšanu nekustamajam īpašumam „Ambulance”, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā.
22. Par izsoles atzīšanu par nenotikušu un
jaunas izsoles izsludināšanu dzīvokļa īpašuma
„Priednieki 2“- 1, Palsmanē, Palsmanes pagastā, Smiltenes novadā.
23. Par izsoles atzīšanu par nenotikušu un
jaunas izsoles izsludināšanu nekustamajam
īpašumam „Veclazdiņi”, Grundzāles pagastā,
Smiltenes novadā.
24. Par izsoles atzīšanu par nenotikušu un
jaunas izsoles izsludināšanu nekustamajam
īpašumam „Lazdiņu pils”, Variņu pagastā,
Smiltenes novadā.
25. Par Smiltenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala „Veclazdiņi”, Variņu pagastā, Smiltenes novadā atsavināšanas apstiprināšanu.
26. Par Smiltenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala „Upītes”, Variņu pagastā, Smiltenes novadā atsavināšanas apstiprināšanu.
27. Par nekustamā īpašuma Atmodas iela
4D, Smiltenē, Smiltenes novadā atsavināšanu
28. Par nekustamā īpašuma „Lazdiņi”-1,
Grundzālē, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā atsavināšanu.
29. Par nekustamā īpašuma „Lazdiņi”-2,
Grundzālē, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā atsavināšanu.
30. Par nekustamā īpašuma „Jaunpriedaines”-4, Silvā, Launkalnes pagastā, Smiltenes
novadā atsavināšanu.

31. Par nekustamā īpašuma „Ūdrupe”, Variņu pagastā, Smiltenes novadā atsavināšanu.
32. Par nekustamā īpašuma Cēsu iela 6,
Blomē, Blomes pagastā, Smiltenes novadā atsavināšanu.
33. Mainīt nekustamajam īpašumam „Ūdrupe”, Variņu pagastā, kadastra numurs 9490
503 0001, nosaukumu no „Ūdrupe” uz „Ūdrupīte”, Variņu pagasts.
34. Mainīt nekustamajam īpašumam „Krejotava”, Bilskas pagastā, kadastra numurs
9444 004 0351, nosaukumu no „Krejotava”
uz „Pienenes”, Bilskas pagasts.
35. Mainīt nekustamajam īpašumam „Ūdrupe”, Variņu pagastā, kadastra numurs 9490
006 0033, nosaukumu no „Ūdrupe” uz „Ūdrupīte”, Variņu pagasts.
36. Piešķirt Grundzāles pagasta jaunbūvei
– kūtsmēslu krātuvei, kas atrodas uz zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 9458 002
0030, adresi „Kļavnieki”, Grundzāles pagasts,
Smiltenes novads.
37. Mainīt nekustamajam īpašumam
„Spriegumi”, Brantu pagastā, kadastra numurs
9448 003 0005, nosaukumu no „Spriegumi”
uz „Elektriķi”, Brantu pagasts.
38. Iznomāt biedrībai „Mednieku klubs
„Blome”” zemes vienību Blomes pagastā
„Briedīši”, kadastra apzīmējums 9446 004 0049
0.15 ha platībā lauksaimnieciskai izmantošanai.
39. Iznomāt I.V. daļu no zemes vienības
Ezera iela 6, Smiltenē, kadastra apzīmējums
9415 010 0301, 530 m2 platībā bez apbūves
tiesībām lauksaimnieciskai izmantošanai.
40. Slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar A.S. par nekustamā īpašuma „Līdari”,
Blomes pagastā ar kadastra apzīmējumu 9446
003 0053 nomu 13,41 ha platībā.
41. Pārtraukt zemes nomas tiesības D.R.
par zemes vienību „Veckļavaisi”, Palsmanes
pagastā, kadastra apzīmējums 9474 006 0041
1,7 ha platībā.
42. Lēmuma pieņemšanu par zemes vienības „Veckļavaisi, kadastra apzīmējums 9474
006 0041, iznomāšanu atlikt līdz zemes vienības sadalīšanai.
43. Slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar G.S. par nekustamo īpašumu „Ilgas 32”,
Smiltenes pagastā, ar kadastra numuru 9480
005 0282 0,2830 ha platībā, kas sastāv no
divām zemes vienībām 9480 005 0282 0,1897
ha un 9480 005 0423 0,0933 ha.
44. Slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar I.R. par nekustamo īpašumu „Ilgas 40”,
Smiltenes pagastā ar kadastra apzīmējumu
9480 005 0290 0,1203 ha platībā.
45. Pārtraukt zemes nomas tiesības I.P. par
zemes vienībām „Rībenes”, Bilskas pagastā,
kadastra apzīmējums 9444 002 0095 0,90 ha
un 9444 002 0096 1,70 ha platībā.
46. Iznomāt zemnieku saimniecībai „Kalējiņi 1” zemes vienības Bilskas pagastā „Rībenes”, kadastra apzīmējums 9444 002 0095
0,90 ha un 9444 002 0096 1,70 ha platībā bez
apbūves tiesībām lauksaimnieciskai ražošanai.
47. Piešķirt I.E. nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 50 % apmērā par zemi
„Bērziņi”, Palsmanes pagastā, Smiltenes novadā, par 2015.gadu.
48. Piešķirt I.E. nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 25 % apmērā par ēkām
„Bērziņi”, Palsmanes pagastā, Smiltenes novadā, par 2015.gadu.
49. Sadalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9490 005 0071 četrās zemes vienībās
ar platībām - 1,6 ha, 6,9 ha, 0,6 ha un 0,04 ha
(sadales shēma pielikumā)
50. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas, kadastra apzīmējums 9415 001 0916 017, piešķirt nosaukumu Daugavas iela 8B k-30, Smiltene, Smiltenes novads.
51. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums 9470 010 0050 001, un saimniecības ēkām, kadastra apzīmējums 9470 010
0050 002 un 9470 010 0050 003, piešķirt nosaukumu „Lauri”, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads.
52. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašu-

mam, kas sastāv no garāžas ēkas, kas atrodas
uz zemes vienības Tilta iela 6, Grundzālē, kadastra apzīmējums 9458 008 0090, piešķirt
nosaukumu un adresi Tilta iela 6 k-1, Grundzāle, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads
(pielikumā skice).
53. Atļaut no Palsmanes pagasta nekustamā īpašuma „Brieži”, kadastra numurs 9474
004 0358, atdalīt zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9474 004 0358 2,9 ha un 9474
004 0425 1,35 ha platībā un tām mainīt nosaukumu no „Brieži” uz „Palsmanes lauki”,
Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, jo paredzēts pievienot esošajam īpašumam „Palsmanes lauki”.
54. Atļaut no Palsmanes pagasta nekustamā īpašuma „Rauzas Upītes”, kadastra numurs 9474 001 0059, atdalīt zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 9474 001 0060 5,5 ha
platībā un tai mainīt nosaukumu no „Rauzas
Upītes” uz „Ginterleja”, Palsmanes pagasts,
Smiltenes novads, jo paredzēts pievienot esošajam īpašumam „Ginterleja”.
55. Atļaut no Palsmanes pagasta nekustamā īpašuma „Strauti”, kadastra numurs 9474
001 0055, atdalīt zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9474 001 0056 4,4 ha un 9474
001 0095 0,8 ha platībā un tām mainīt nosaukumu no „Strauti” uz „Meža Strauti”, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads.
56. Atļaut no Brantu pagasta nekustamā
īpašuma „Silmaļi”, kadastra numurs 9448 003
0103, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9448 004 0113 5,8 ha platībā un mainīt nosaukumu no „Silmaļi” uz „Lodziņi”,
Brantu pagasts, Smiltenes novads.
57. Atļaut no Grundzāles pagasta nekustamā īpašuma „Priežukalni”, kadastra numurs
9458 005 0042, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9458 005 0026 8,08 ha
platībā un mainīt nosaukumu no „Priežukalni”
uz „Meža Kraukļi”, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads.
58. Atļaut sadalīt Smiltenes pagasta nekustamā īpašuma „Alkāsi”, kadastra numurs 9480
003 0048, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9480 004 0090 divās daļās.
59. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Vidusezers”, Smiltenē zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 9415 001 1407 300 m2 platībā un
to pievienot īpašuma „Pils iela” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9415 001 1722.
60. Apstiprināt zemes ierīcības projektu
„Živkas”, Blomes pagasts, Smiltenes novads,
zemes vienības kadastra apzīmējums 9446
001 0190.
61. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu par kopējo summu EUR 266,17 (divi
simti sešdesmit seši eiro 17 centi),t.sk. pamatparāds EUR 163,51, un izslēgt no debitoru saraksta (1.pielikums).
62. Piedzīt no SIA “AGLE”,
reģ.Nr.44103036712, nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 435,17 (četri simti trīsdesmit pieci eiro 17 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot
piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un
tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
63. Piedzīt no I.A. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 7,02 (septiņi eiro 02
centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo
kustamo un nekustamo mantu.
64. Piedzīt no J.A. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 1124,69 (viens tūkstotis
viens simts divdesmit četri eiro 69 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka
naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo
un nekustamo mantu.
65. Piedzīt no G.Ā. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 70,73(septiņdesmit eiro 73
centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo
kustamo un nekustamo mantu.
66. Piedzīt no I.B. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 275,99 (divi simti septiņdesmit pieci eiro 99 centi) bezstrīda kārtībā,
vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo
mantu.
(Turpinājums 3. lpp.)

2015. gada 18. augusts
(Turpinājums no 2. lpp.)
67. Piedzīt no J.B. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 85,03 (astoņdesmit pieci
eiro 03 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu
uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
68. Piedzīt no A.B. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 2507,24 (divi tūkstoši pieci
simti septiņi eiro 24 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un
tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
69. Piedzīt no A.B. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 169,28 (viens simts sešdesmit deviņi eiro 28 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot
piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un
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tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
70. Piedzīt no G.B. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 58,64 (piecdesmit astoņi
eiro 64 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu
uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
71. Piedzīt no I.B. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 543,45 (pieci simti četrdesmit trīs eiro 45 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot
piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un
tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
72. Piedzīt no A.B. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 88,50 (astoņdesmit astoņi
eiro 50 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu
uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam pie-

2015.gada 29.jūlijā
APSTIPRINĀTI
ar Smiltenes novada domes
2015.gada 29.jūlija lēmumu
(protokols Nr.12, 6.§.)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.13/15
Grozījumi 2009.gada 31.augusta saistošajos noteikumos
Nr. 7/09 „NOTEIKUMI PAR SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS
SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM”

derošo kustamo un nekustamo mantu.
73. Piedzīt no I.B. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 34,83 (trīsdesmit četri eiro
83 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz
parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
74. Piedzīt no SIA „EXPERIENCE”,
Reģ.Nr. 40003699829, nekustamā īpašuma
nodokļa parādu EUR 330,82 (trīsi simti trīsdesmit eiro 82 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot
piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un
tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
75. Piedzīt no K.M. nekustamā īpašuma
nodokļa parādu EUR 58,46 (piecdesmit astoņi eiro 46 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot

piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem
un tam piederošo kustamo un nekustamo
mantu.
76. Piedzīt no U.R. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 8,34 (astoņi eiro 34
centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo
kustamo un nekustamo mantu.
77. Piedzīt no D.V. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 31,13 (trīsdesmit viens eiro
13 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz
parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
Sagatavoja
Kancelejas nodaļas vadītāja Dina Kaupe

Saistošo noteikumu
GrozƯjumi 2009.gada 31.augusta saistošos noteikumos Nr. 7/09 „NOTEIKUMI PAR
SMILTENES NOVADA PAŠVALDƮBAS
SOCIƖLƖS PALƮDZƮBAS PABALSTIEM”
projekta paskaidrojuma raksts
Projekta
nepieciešamƯbas
pamatojums

SociƗlo pakalpojumu un sociƗlƗs palƯdzƯbas likuma 9.panta pirmƗ
daƺa nosaka, ka pašvaldƯbai, kuras teritorijƗ persona reƧistrƝjusi
savu dzƯvesvietu, ir pienƗkums nodrošinƗt personai iespƝju saƼemt
tƗs vajadzƯbƗm atbilstošus sociƗlos pakalpojumus un sociƗlo
palƯdzƯbu.

Ʈss projekta satura
izklƗsts

GrozƯjumi Saistošajos noteikumos paredz mainƯt saistošo
noteikumu nosaukumu uz „Noteikumi par Smiltenes novada
pašvaldƯbas palƯdzƯbas pabalstiem”, izslƝdzot vƗrdu „sociƗlƗs”, jo
saistošajos noteikumos tiek reglamentƝti arƯ pabalsti, ko pašvaldƯba
piešƷir pƝc savas brƯvprƗtƯgƗs iniciatƯvas, neizvƝrtƝjot personas
(Ƨimenes) ienƗkumus un materiƗlo stƗvokli.

Izdoti saskaņā ar
Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra
noteikumu Nr.857. „Noteikumi par sociālajām garantijām
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam,
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes
aprūpes beigšanās” 27., 29., 30. un 31., 31.1. punktiem
Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 9.panta pirmo daļu,
35.panta pirmo, otro, trešo, ceturto un piekto daļu,
Ministru Kabineta noteikumu Nr.299 „Noteikumi
par ģimenes atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu” 19.4 apakšpunktu
Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumiem
Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams
pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13.punktu

1. Izdarīt Smiltenes novada domes 2009.gada 31.augusta saistošajos noteikumos
Nr.7/09 „Noteikumi par Smiltenes novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”
(turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. Izteikt Saistošo noteikumu nosaukumu turpmāk šādā redakcijā:
„Noteikumi par Smiltenes novada pašvaldības palīdzības pabalstiem”.
1.2. Papildināt Saistošo noteikumu izdošanas juridisko pamatojumu ar Likuma „Par
pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857. „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 29., 30. un 31., 31.1. punktiem.
1.3. Aizstāt 18.1.apakšpunktā skaitli „249,00” ar skaitli „249,71”.
1.4. Svītrot 19.punkta teikumu „Šo noteikumu 18.punktā norādīto pabalstu saņemšanai
personai jāiesniedz iesniegums, dzīves vietas izziņa un Smiltenes novada Bāriņtiesas lēmums par ārpusģimenes aprūpes izbeigšanu”.
1.5. Saistošajos noteikumos lietotos terminus „persona” un „pabalsta pieprasītājs”
aizvietot ar terminu „klients”, lai apzīmētu personu, kas vēršas pēc palīdzības.
1.6. Izteikt 39.punktu šādā redakcijā:
„39. Vienatnē dzīvojoši trūcīgi/maznodrošināti pensionāri, kuriem nav normatīvajos
aktos noteikto apgādnieku un kuri dzīvo vieni un kuru vienīgais ienākums ir pensija, vai
invalīdi vai bērni invalīdi, viena gada laikā var saņemt noteikumu 37.7.punktā noteikto
medicīnisko izdevumu apmaksu līdz 142,29 euro, ja saskaņā ar iesniegtajām izdevumus
apliecinošu dokumentu kopijām (pēc nepieciešamības uzrādot oriģinālu) tie pārsniedz
viena mēneša minimālās darba algas ienākumu apmēru.”
1.7. Izteikt 50.punktu šādā redakcijā:
„50. Sociālās palīdzības pabalsta pieprasītājs Smiltenes novada Sociālā dienesta sociālajam darbiniekam iesniedz rakstveida vai sniedz mutvārdu iesniegumu, norādot vēlamās palīdzības vai pabalsta veidu, visu mājsaimniecības ģimenes (mājsaimniecības)
locekļu ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus, ja Smiltenes novada
Sociālās palīdzības nodaļa šīs ziņas nav pieejamas un aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju.
Lai saņemtu noteikumu 4.2.3. punktā minētos pabalstus, jāiesniedz arī izdevumus apliecinošu dokumentu kopijas (pēc nepieciešamības uzrādot oriģinālu), kas izsniegti ne
agrāk kā pirms 3 (trīs) mēnešiem.”
1.8. Aizstāt 51.2.apakšpunktā vārdu „patstāvīgi” ar vārdu „pastāvīgi”.
1.9. Aizstāt 26. un 39.punktā un 1.6., 21.2., 22.2. un 32.5.apakšpunktā vārdu „invalīds”
ar vārdiem „personas ar invaliditāti”.
1.10. Aizstāt 63.2. apakšpunktā vārdu „pase” ar „personu apliecinošs dokuments”.
1.11. Svītrot XII nodaļu.
1.12. Izteikt 66.punktu šādā redakcijā:
„66. Ja persona nepilda tai noteiktos personas līdzdarbības pienākumus, Sociālais dienests var atteikt pabalstu pilnībā vai daļēji līdz šo pienākumu izpildīšanas brīdim.”
1.13. Svītrot 67.7.apakšpunktu.
1.14. Aizstāt 64.punktā vārdus „bankas kontu” ar vārdiem „kredītiestādes kontu”.
1.15. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Šie noteikumi nosaka Smiltenes novada pašvaldības palīdzības pabalstu (turpmāk
tekstā – pabalsts) veidus un apmērus, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību personām
(ģimenēm), kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus.”
1.16. Svītrot 51.4.apakšpunktā vārdus „informējot par lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību”.
1.17. Svītrot 57.punktā vārdus „informējot par lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības
bezmaksas izdevumā „ Smiltenes novada domes vēstis”
Domes priekšsēdētāja vietnieks I.Ādamsons
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GrozƯjumi Saistošajos noteikumos paredz papildinƗt to izdošanas
tiesisko pamatojumu, lai tas bǌtu atbilstošs aktuƗlam normatƯvo
aktu uzskaitƯjumam, uz kƗ pamata izdoti Saistošie noteikumi.
GrozƯjumi Saistošajos noteikumos paredz, precizƝt noteikto
pabalsta apmƝru, saskaƼƗ ar Ministru kabineta 2005.gada
15.novembra noteikumiem „Noteikumi par sociƗlajƗm garantijƗm
un bez vecƗku gƗdƯbas palikušajam bƝrnam, kurš ir ƗrpusƧimenes
aprǌpƝ, kƗ arƯ pƝc ƗrpusƧimenes aprǌpes beigšanƗs” pabalsta
apmƝru nosakot 249,71 euro.
GrozƯjumi Saistošajos noteikumos paredz, ka turpmƗk pabalsts
bƗrenim vai bez vecƗku gƗdƯbas palikušam bƝrnam, kurš ir
sasniedzis pilngadƯbu pabalsta saƼemšanai, vairs nebǌs jƗiesniedz
iesniegums un Smiltenes novada BƗriƼtiesas lƝmums par
ƗrpusƧimenes aprǌpes izbeigšanu, lai uzlabotu procedǌras
privƗtpersonas labƗ.
GrozƯjumi Saistošajos noteikumos paredz, ka, lai apzƯmƝtu personu,
kas vƝršas pƝc palƯdzƯbas, lietot terminu „klients”.
GrozƯjumi Saistošajos noteikumos paredz, svƯtrot norƗdes par
lƝmuma pabalstiem apstrƯdƝšanas un pƗrsǌdzƝšanas kƗrtƯbu, jo
administratƯvƗ procesa ietvaros pieƼemto lƝmumu apstrƯdƝšanas un
pƗrsǌdzƝšanas kƗrtƯbu regulƝ AdministratƯvƗ procesa likums.
GrozƯjumi Saistošajos noteikumos paredz turpmƗk atbilstoši
InvaliditƗtes likumƗ lietotajai terminoloƧijai vƗrdu „invalƯds”
aizvietot ar vƗrdiem „ persona ar invaliditƗti.”
GrozƯjumi Saistošajos noteikumos paredz turpmƗk vƗrdu „pase”
aizvietot ar vƗrdu „personu apliecinošs dokuments”.
GrozƯjumi Saistošajos noteikumos paredz turpmƗk vƗrdus „bankas
kontu” aizvietot ar vƗrdiem „kredƯtiestƗdes kontu”.
GrozƯjumi Saistošajos noteikumos paredz, svƯtrot XII nodaƺu „ jo
klienta lƯdzdarbƯbas pienƗkumi ir nosakƗmi lƯgumƗ par
lƯdzdarbƯbu.”
GrozƯjumi Saistošajos noteikumos paredz, ka personai turpmƗk bǌs
jƗiesniedz attiecƯgo izdevumus apliecinošu dokumentu kopijas (pƝc
nepieciešamƯbas uzrƗdot oriƧinƗlu), jo nav pamatota prasƯba
iesniegt nepieciešamo dokumentu oriƧinƗlus.

InformƗcija par plƗnoto
projekta
ietekmi
uz
pašvaldƯbas
budžetu

InformƗcija par plƗnoto
projekta ietekmi uz
uzƼƝmƝjdarbƯbas vidi
pašvaldƯbas teritorijƗ
InformƗcija par plƗnoto
projekta ietekmi uz
administratƯvajƗm
procedǌrƗm
InformƗcija par
konsultƗcijƗm
ar privƗtpersonƗm

Saistošo noteikumu grozƯjumos labota gramatikas kƺǌda vƗrdƗ
„patstƗvƯgs” uz „pastƗvƯgs”.
Lai nodrošinƗtu saistošo noteikumu izpildi, nav nepieciešams veidot
jaunas institǌcijas, darbavietas, paplašinƗt esošo institǌciju
kompetenci.
StƗjoties spƝkƗ saistošo noteikumu grozƯjumiem, iespƝjams nedaudz
palielinƗsies to klientu skaits, kuriem tiks piešƷirts brƯvpusdienu
pabalsts un maksas atlaides pabalsts bƝrna ƝdinƗšanai pirmsskolas
izglƯtƯbas iestƗdƝs. Uz pašvaldƯbas budžetu tas neatstƗs bǌtisku
ietekmi.
Nav attiecinƗms

Smiltenes novada domes SociƗlais dienests veic saistošo noteikumu
piemƝrošanu.

Saistošo noteikumu projekts ir izskatƯts Smiltenes novada domes
SociƗlo un medicƯnas jautƗjumu patstƗvƯgƗs komitejas sƝdƝ.
PlƗnotais sabiedrƯbas lƯdzdalƯbas veids – priekšlikumu un iebildumu
izvƝrtƝšana pƝc projekta publicƝšanas pašvaldƯbas mƗja lapƗ
www.smiltene.lv.

Domes priekšsēdētāja vietnieks I.Ādamsons

Smiltenes novada domes priekšsƝdƝtƗja vietnieks: I.Ɩdamsons

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Smiltenē
2015.gada 30.jūnijā
Nr.11/15
APSTIPRINĀTI
ar Smiltenes novada domes
2015.gada 30.jūnija lēmumu
(protokols Nr.9, 3.§.)
Apstiprināti precizējumi
ar Smiltenes novada domes
2015.gada 29.jūlija lēmumu
(protokols Nr.12, 7.§.)
Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības

2009.gada 31.augusta
saistošajos noteikumos Nr.5/09
„PAR MAZNODROŠINĀTAS
ĢIMENES (/PERSONAS)
STATUSA NOTEIKŠANU
SMILTENES NOVADĀ ”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 7. un 9.punktu,
likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu
risināšanā” 14.panta sesto daļu,
Ministru Kabineta noteikumu Nr.299 „Noteikumi
par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu”19.4 apakšpunktu

(Turpinājums 4. lpp.)
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(Turpinājums no 3. lpp.)
1. Izdarīt Smiltenes novada domes 2009.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr.5/09 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Smiltenes novadā” (turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. Papildināt Saistošo noteikumu izdošanas juridisko pamatojumu
ar Ministru Kabineta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4 apakšpunktu.
1.2. Izteikt 2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
1.3. „ 2.1. tās ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu
laikā nepārsniedz 234,00 euro.”
1.4. Izteikt 2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
1.5. „2.2. ja ģimenē (mājsaimniecībā) dzīvo tikai nestrādājošs pensionārs (-i) un/vai invalīds (-i) un/vai ar tiem kopā dzīvo nepilngadīgi
bērni, un ģimenes vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī
pēdējo 3 (triju) mēnešu laikā nepārsniedz 306,00 euro.”
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības bezmaksas izdevumā „ Smiltenes novada domes
vēstis”.
Smiltenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks:
I.Ādamsons
Saistošo noteikumu
GrozƯjumi 2009.gada 31.augusta saistošos noteikumos Nr. 5/09 „ PAR MAZNODROŠINƖTAS
ƦIMENES (PERSONAS) STATUSA NOTEIKŠANU SMILTENES NOVADƖ”
projekta paskaidrojuma raksts
Projekta
nepieciešamƯbas
pamatojums

Ʈss projekta satura
izklƗsts

InformƗcija par plƗnoto
projekta ietekmi uz
pašvaldƯbas
budžetu
InformƗcija par plƗnoto
projekta ietekmi uz
uzƼƝmƝjdarbƯbas vidi
pašvaldƯbas teritorijƗ
InformƗcija par plƗnoto
projekta ietekmi uz
administratƯvajƗm
procedǌrƗm
InformƗcija par
konsultƗcijƗm
ar privƗtpersonƗm

SociƗlo pakalpojumu un sociƗlƗs palƯdzƯbas likuma 9.panta pirmƗ
daƺa nosaka, ka pašvaldƯbai, kuras teritorijƗ persona reƧistrƝjusi
savu dzƯvesvietu, ir pienƗkums nodrošinƗt personai iespƝju saƼemt
tƗs vajadzƯbƗm atbilstošus sociƗlos pakalpojumus un sociƗlo
palƯdzƯbu.
GrozƯjumi Saistošajos noteikumos paredz papildinƗt to izdošanas
tiesisko pamatojumu, lai tas bǌtu atbilstošs aktuƗlam normatƯvo
aktu uzskaitƯjumam, uz kƗ pamata izdoti Saistošie noteikumi.
GrozƯjumi Saistošajos noteikumos paredz, ka turpmƗk ienƗkumi,
kurus nepƗrsniedzot Ƨimene (persona) atzƯstama par
maznodrošinƗtu, tiks norƗdƯti euro apmƝrƗ, nevis kƗ procenti no
valstƯ noteiktƗs minimƗlƗs mƝneša algas. MinƝtais nepieciešams,
lai personƗm bǌtu skaidri saprotami un viegli uztverami
nosacƯjumi.
IenƗkumu slieksnis, kurus nepƗrsniedzot Ƨimene (persona)
atzƯstama par maznodrošinƗtu, netiek mainƯts.
Lai nodrošinƗtu saistošo noteikumu izpildi, nav nepieciešams
veidot jaunas institǌcijas, darbavietas, paplašinƗt esošo institǌciju
kompetenci.
Saistošo noteikumu grozƯjumi neietekmƝ pašvaldƯbas budžetu.
Nav attiecinƗms

Smiltenes novada sociƗlais dienests veic saistošo noteikumu
piemƝrošanu

Saistošo noteikumu projekts ir izskatƯts Smiltenes novada domes
SociƗlo un medicƯnas jautƗjumu patstƗvƯgajƗ komitejƗ.
PlƗnotais sabiedrƯbas lƯdzdalƯbas veids – priekšlikumu un
iebildumu izvƝrtƝšana pƝc projekta publicƝšanas pašvaldƯbas mƗja
lapƗ www.smiltene.lv.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs: G. Kukainis

Pašvaldības policija informē
Pašvaldības policija 2015. gada gadījumos sniedza palīdzību dažājūlijā sastādījusi kopā 12 admi- dām pašvaldības/valsts iestādēm.
nistratīvo pārkāpumu protokoSmiltenes novada Pašvaldības
lus, no kuriem 1 par Latvijas Ad- policija atgādina, ka par jebkuru
ministratīvo pārkāpumu kodek- sabiedriskās kārtības pārkāpumu
sa, bet 11 par SND saistošo notei- vai personu tiesību un brīvību apkumu pārkāpumiem.
draudējumu Jūs variet ziņot, zvaPar Latvijas APK paredzēta- not pa tālruni:
jiem pārkāpumiem:
28 65 99 33 vai 110
- alkoholisko dzērienu lietoša(Valsts policija)
na sabiedriskā vietā – 1.
Mums IR svarīga Jūsu drošība!
Par Smiltenes novada domes
SNPP priekšnieks
saistošos noteikumos paredzēNormunds Liepa
tiem pārkāpumiem:
- atrašanās publiskā SNPP saƼemtƗ un reƧistrƝtƗ informƗcija 2015.gada jǌlijƗ
vietā ar atvērtu alkoholiskā
PƖRKƖPUMA VEIDS
KOPƖ
dzēriena iepakojumu – 5;
VISA REƦISTRƜTƖ INFORMƖCIJA
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- atrašanās publiskā Personas alkohola reibuma stƗvoklƯ sabiedriskƗ vietƗ
12
vietā ar atvērtu alkoholiskā NepilngadƯgo pƗrkƗpumi
6
4
dzēriena iepakojumu atkār- Ʀimenes konflikti
2
AizdomƯgas personas
toti gada laikā – 1;
5
KlaiƼojoši dzƯvnieki
- par dabisko vajadzību Ugunskuru kurinƗšana neatƺautƗs vietƗs
1
4
(urinēšanu) nokārtošanu uz Naktsmiera traucƝšana, trokšƼošana
3
Vides piesƗrƼošana, piegružošana
ielas – 2;
2
Dabisko vajadzƯbu nokƗrtošana publiskƗs vietƗs
- par publisko vietu pie- ZƗdzƯbas
1
gružošanu (izsmēķa nome- Atrasti dokumenti, priekšmeti
2
3
HuligƗniski konflikti
šana) – 1;
12
satiksmes pƗrkƗpumi
- par gulēšanu uz atpū- Ceƺu
5
PalƯdzƯba NMP dienestam
tas soliņiem publiskās vie- PƗrbaudƯti makšƷernieki, makšƷerƝšanas vietas
1
tās – 2.
2
LabiekƗrtojuma elementu bojƗšana, apzƯmƝšana
1
Ceļu satiksmes jomā sa- Personas ar atvƝrtu alkoholiskƗ dzƝriena iepakojumu
1
nodrošinƗšana pasƗkumos
stādīti 5 administratīvā Sab.kƗrtƯbas
12
MutvƗrdu aizrƗdƯjumi
pārkāpuma protokoli – Personas nogƗdƗtas atskurbšanai ƮAI
1
8
paziņojumi par transpor- Sniegta palƯdzƯba valsts/pašvaldƯbas iestƗdƝm
1
tlīdzekļu stāvēšanas un no- GulƝšana, nakšƼošana kƗpƼu telpƗs
2
GulƝšana publiskƗs vietƗs
vietošanas noteikumu neie- Nepamatots policijas izsaukums
3
vērošanu (bez vadītāja InformƗcija par faktiem, kas neapstiprinƗjƗs
2
10
Citi pƗrkƗpumi
klātbūtnes).
1
Pašvaldības policija 13 ReklƗmas pƗrkƗpumi

2015. gada 18. augusts

Pašvaldībā
Noslēdzies konkurss „Smiltenes
novada sakoptākais īpašums 2015”
Otrdien, 21.jūlijā, Smiltenes
novada domes deputāti apstiprināja konkursa „Smiltenes novada sakoptākais īpašums
2015” rezultātus. Konkursa laureātu sumināšana notika Smiltenes novada svētku ietvaros
25. jūlijā Variņu pagastā.
Konkurss tiek organizēts jau
vairākus gadus ar mērķi ieinteresēt un mudināt Smiltenes novada
iedzīvotājus un uzņēmējus savas
darba un dzīves vietas sakopšanā
un latviskās kultūrvides veidošanā, kā arī novērtēt iedzīvotāju un
uzņēmēju veikumu.
Konkursam tika pieteikti un izvērtēti 22 īpašumi no novada pagastiem un pilsētas, kā arī tika vērtētas visas Smiltenes novada pagastu pašvaldības iestādes.
Konkurss vieno īpašus ļaudis
– ļaudis, kuri redz un sajūt ar
sirdi, tādejādi piepildot savu dvēseli ar prieku un gūstot devēja –
ņēmēja abpusēju enerģiju, sējot
gaismu sevī un citos.
Izvērtēt vienu labāko un sakoptāko īpašumu katrā izvirzītajā
nominācijā nebija viegli, jo katrā
īpašumā ir sava oriģinalitāte, radošums, savs stāsts, savs emocionālais un idejiskais vēstījums.
Košas un krāšņas puķu dobes,
gludi nopļauti un rūpīgi kopti zālieni, gaumīgi atjautīgi veidoti
dārza elementi un pozitīvi noskaņoti saimnieki - tā īsumā varētu
raksturot sakoptāko īpašumu
konkursu.
Visi konkursa uzvarētāji kā pateicību par ieguldīto darbu saņem
goda mājas plāksni „Smiltenes
novada sakoptākais īpašums
2015“, AS „Latvijas Valsts meži”
kokaudzētavas un SIA „LAM“
dāvanu kartes turpmākai attīstībai
un Smiltenes novada suvenīrus,
savukārt SIA „ZAAO” sakoptāko
ģimenes māju un sakoptāko
lauku sētas īpašniekiem pasniedz
īpašu apliecinājumu, dāvājot bez
maksas atkritumu izvešanu uz
pusgadu.

Nominācija: „Sakoptākā
ģimenes māja
pilsētas un ciema
teritorijā”
Rozīšu ģimenes īpašumam
Vidzemes ielā 1, Smiltenē
Šī ģimenes māja ir kā oāze,
kurā veldzēties krāsās, sajūtās un
formās. Dārzā ik uz soļa jaušama
saimnieku rūpīgā un pārdomātā
attieksme. Pie mājas bruģētais
piebraucamais ceļš saplūst ar iekoptu mauriņu, kuru rotā skaistas
rožu un citu apstādījumu dobes,
veidojot harmonisku vidi ap dzīvojamo māju. Sava vieta dārzā ierādīta augļu kokiem, ogu krūmiem un dārzeņu dobēm.

Nominācija: „Sakoptākā
ģimenes māja
pilsētas un ciema teritorijā”
Ceru ģimenes īpašumam
„Ilgas“ Palsmanes pagastā

Lauku sēta, kurā no paaudzes
paaudzē tiek saglabātas latviskās
un dzimtas tradīcijas. Plašajā teritorijā katram augam atrasta vispiemērotākā vieta, kas nes līdzi
stāstu par dzimtu un tās tradīcijām. Apstādījumos izmantotas
lauku sētai piemērotas krūmu un
daudzgadīgo puķu sugas, drosmīgi spēlējoties ar to formām un krāsām. Jūtama neizsakāma mīlestība un cieņa pret dabu, vidi, kurā
mēs dzīvojam, pret katru augu.
Katrs krūmiņš ir piefrizēts, dobēm
perfektas, pārdomātas līnijas, izveidotas atpūtas vietiņas, kurās
veldzēties pēc darba nedēļas un
priecāties par savu valstību.

Pavisam netālu no ciemata
centra redzama ainaviski skaista,
labi iekopta ģimenes māja, kur ir
sajūta, ka saule šeit spīd visu
gadu. Katrs dārza stūrītis ir pārdomāts un visam ir atrasta vispiemērotākā vieta – te dārza soliņš,
te lapenīte ar kamīnu, te baseiniņš
un pergola... Šeit saimnieki prot
saskatīt lietaskoku katrā saknītē
un zarā, katrā dabas veltē un tos
prasmīgi izmantot, ar kuru palīdzību dārzs pārtop gluži vai par
mazu pasaku valstību.

Nominācija: „Sakoptākā
viensēta pagasta
teritorijā”
Ilzes Lauciņas apsaimniekotajam īpašumam „Oglītes“
Launkalnes pagastā

vieta, kur patverties no ikdienas
kņadas un burzmas, veldzēties
dabā un atgūt spēkus ikdienas
darbam.
Nominācija: „Sakoptākais
uzņēmums”
SIA „Palsa” fermu kompleksam „Saujas”, Variņu pagastā
Iebraucot šajā uzņēmumā, redzams saimnieciskums un akurātums.
Neraugoties uz ikdienas darbu
fermā, tās teritorija un apkārtne
tiek rūpīgi sakopta un uzturēta
kārtībā.
Pateicības balvas:

Nominācija: „Vides elements
vai „Odziņa”
Priedīšu ģimenes īpašumam, „Ilgas 72”, Smiltenes
pagastā
Šajā dārzā mīt patiesi latviskais gars, visur jūtama latviska
aura, vēsturiskās lietas katra ar
savu stāstu tiek celtas godā un
tām rasts praktisks pielietojums.
Prasmīgas rokas no koka veidojušas skaistus un interesantus
kokgriezumus. Šeit mīt radoši saimnieki ar „zelta rokām”. Te ir

Korullu ģimenei, īpašums
„Stūrīši“, Variņu pagastā,
Krūmiņu ģimenei, īpašums
Avotu ielā 14, Grundzāles pagastā,
Birutai Krivānei, īpašums
Zvaigžņu ielā 8, Bilskā,
Kalniņu ģimenei, īpašums
„Strēlnieki“, Variņu pagasts,
Klaperu ģimenei, īpašums
„Kalna Bicieri“, Brantu pagastā,
Nuļļu ģimenei, īpašums
„Pauri“, Blomes pagastā,
Grosbergu ģimenei, īpašums „Liepiņas“, Blomes pagastā,
Vilkastu ģimenei, īpašums
„Aizpurvi“, Palsmanes pagastā,
Meinertu ģimenei, īpašums
„Rāvijas“, Palsmanes pagastā,
Šmulānu ģimenei, atpūtas un
sporta komplekss „Trīssaliņas“,
Elstiņu ģimenei, īpašums Līvānu ielā 7, Variņos,
Bilskas pagasta pārvaldei.
Konkursa komisijas vārdā
saku lielu paldies visiem, kas piedalījās konkursā par uzņēmību,
darba, dārza un sakoptas vides
mīlestību. Ar savu darbu jūs vairojat un kuplināt skaistumu mūsu
novadā, mūsu mazajā mīļajā pakalnu pilsētā, mūsu laukos, tā parādot savu stiprumu, apņēmību
un varēšanu.
Paldies visiem, kas pārvarēja
iedzimto latviešu kautrību un
viesmīlīgi vēra savas namdurvis,
lai mums visiem ļautu priecāties
par rūpīgi kopto un loloto dārzu,
par pļavām, par atkārtoto meža
ieloku, upi un gravu, tādejādi apliecinot, ka Smiltenes novadā
dzīvo darbīgi, radoši un iniciatīvas bagāti ļaudis.
Ainavu arhitekte
Baiba Cīrule

Smiltenes novada Domes Vēstis
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Informācija par kadastrālo vērtību
izmaiņām 2016.gadam
Publicējam informāciju no
Valsts zemes dienesta mājas lapas
https://www.kadastrs.lv/# „Pārskats par kadastrālo vērtību bāzes
izstrādi 2016.gadam”.
„Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma
66.pantu nekustamo īpašumu kadastrālo vērtēšanu veic Valsts
zemes dienests. Kadastrālās vērtēšanas pamatprincipus nosaka Kadastra likums. Kadastrālā vērtēšana ir uz tirgus vērtības noteikšanas
principiem balstīta masveida nekustamo īpašumu vērtēšana uz
konkrētu datumu, izmantojot reģistrētus datus un vienotas metodes. Kadastrālo vērtēšanu veido
kadastrālo vērtību bāzes izstrāde
(vērtību zonējumu izstrāde un kadastrālo vērtību bāzes rādītāju noteikšana) un kadastrālo vērtību aprēķins. Kadastrālo vērtību aprēķina vajadzībām izveidotie vērtību
aprēķina modeļi (formulas) ir iestrādāti Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā , nodrošinot automatizētu visu īpašumu vērtību aprēķinu.
Kadastrālo
vērtību
bāze
2016.gadam ir izstrādāta, pamatojoties uz 2012. un 2013.gada nekustamā īpašuma tirgus informāciju. Nemainīgi liela aktivitāte ir
vērojama darījumos ar lauku
zemi–nedaudz samazinājies darījumu apjoms ar meža zemi, bet
pieaudzis ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi.
Apbūves īpašumu grupā līdzīgi
kā iepriekšējā periodā cenas nedaudz pieaugušas dārgajiem dzīvojamās apbūves nekustamajiem
īpašumiem Jūrmalā, Rīgā un Pierīgā. Pārējā teritorijā, kaut tirgus
aktivitāte ir palielinājusies, cenu
pieaugums nav izteikts. Tāpēc kadastrālo vērtību bāze ne zemei, ne
ēkām nevienā no apbūves īpašumu grupām uz 2015.un 2016.gadu
gadu nemainās.
Atšķirīga situācija ir ar lauku
zemēm, kur jau trešo gadu pēc kārtas ir izteikts cenu kāpums –pieprasījums un cenas aug praktiski visā

valsts teritorijā, pat teritorijās, kurās
iepriekš nekustamā īpašuma tirgus
šajā segmentā bija salīdzinoši neaktīvs. Salīdzinoši dārgajās teritorijās, kā piemērām Zemgalē tik
daudz nepieaug labās kvalitātes
lauksaimniecības zemes, cik salīdzinoši sliktākas. Tas liecina, ka
mainījusies darījumu struktūra,
tomēr nekustamo īpašumu tirgū
pieprasījums pēc labām lauksaimniecības zemēm joprojām
saglabājas liels. Kā zemju pircēji
tirgū dominē gala lietotāji –gan
zemnieku saimniecības, gan fiziskas personas.
Lauku nekustamo īpašumu
grupā uz 2016.gadu gaidāmas izmaiņas praktiski visās lauku pašvaldību teritorijās – pieaug gan
lauksaimniecībā izmantojamās
zemes, gan meža zemes bāzes
vērtības.
Neskatoties uz to, ka lauksaimniecībā izmantojamās zemes
bāzes vērtības tika paaugstinātas
jau uz 2014.gadu, kadastrālo vērtību un darījumu cenu analīze uzrāda, ka lauksaimniecībā izmantojamo zemju 2014.gada kadastrālās vērtības atkal ir ~ 50 % zemākas nekā 2012., 2013.gada nekustamā īpašuma tirgus darījumu
cenas. Pēc bāzes vērtību pārskatīšanas
kadastrālās
vērtības
2016.gadam joprojām būs vidēji
par ~ 30 % zemākas nekā 2012.,
2013.gada nekustamā īpašuma tirgus darījumu cenas.
Lai arī lielākās kadastrālo vērtību izmaiņas 2016.gadā gaidāmas
lauku zemēm, tomēr tās joprojām
pret nekustamā īpašuma darījumu
cenām ir viszemāk novērtētās salīdzinājumā ar pārējām īpašumu grupām (attiecība ir 0.72).
Vissliktākās kvalitātes lauksaimniecībā izmantojamai zemei
(mazāk par 10 ballēm) vissliktākā novietojumā bāzes vērtība būs
80 EUR/ha, savukārt vislabākās
kvalitātes zemei (vairāk par 60
ballēm) vislabākajā novietojumā
bāzes vērtība būs 2800 EUR/ha.
Meža zemei bāzes vērtību iz-

Smiltenes novada
Dzimtsarakstu
nodaļa informē
Jūlijā dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti
14
jaundzimušie,
reģistrētas 8 laulības un 19 miršanas
gadījumi. Palsmanes evaņģēliski
luteriskā baznīcā un Smiltenes
evaņģēliski luteriskajā baznīcā katrā
noslēgta 1 laulība.
Jūlija mēnesī reģistrētas 7 meitenes un 7 zēni. Rūta – Bilskas
pagastā, Everts, Renāte – Blomes
pagastā, Viktorija – Brantu pagastā,
Mārtiņš – Grundzāles pagastā, Marta
Gabriela, Markuss Andris –
Smiltenes pagastā, Markuss – Virešu
pagastā, Valters Linards, Markuss
Renārs, Toms, Adela, Līva, Elīza –
Smiltenes pilsētā. Vecākiem sastāvot
laulībā dzimuši 7 bērni, 7 - bērniem
atzīta paternitāte. Vienā ģimenē
piedzimuši dvīnīši – zēni.
Jūlija mēnesī reģistrēti 19 miršanas gadījumi. Aizsaulē aizgājuši 8
vīrieši un 11 sievietes. Miruši 11
Smiltenes pilsētas iedzīvotāji, 2 Variņu pagasta iedzīvotāji, 1 iedzīvotājs
no Bilskas, Brantu, Grundzāles,
Launkalnes pagasta, Rīgas un Cēsu
pilsētas.
Dace Ērģele,
Smiltenes novada Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja

maiņas saistāmas ar izmaiņām kokmateriālu tirgū, kā arī izmaiņām
mežizstrādes un meža apsaimniekošanas izdevumos, jo spēkā esošās bāzes vērtības tika noteiktas,
balstoties uz 2006.gada informāciju. Meža zemes bāzes vērtības uz
2016.gadu vidēji pieaug par ~ 20%.
Sliktas kvalitātes meža zemei
(mazāk par 10 ballēm) vissliktākajā
novietojumā bāzes vērtība būs 80
EUR/ha, savukārt vislabākās kvalitātes meža zemei (virs 36 ballēm)
vislabākajā novietojumā bāzes vērtība būs 380 EUR/ha.”
Ar prognozēto kadastrālo vērtību 2016.gadam var iepazīties
Valsts zemes dienesta mājas lapā
https://www.kadastrs.lv .
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 24.augusta noteikumiem Nr.802 „Noteikumi par
nekustamā īpašuma nodokļa
prognozi”, Smiltenes novada
domes Nekustamo īpašumu nodaļa aprēķināja nekustamā īpašuma
nodokļa prognozi 2016.gadam
Smiltenes novadam. Salīdzinot
prognozēto kadastrālo vērtību
2016.gadam ar 2015.gada kadastrālo vērtību, redzams, ka nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība
zemei 2016.gadam palielinājusies
vidēji par 21%.
Fizisko un juridisko personu nekustamā īpašuma nodokļa parāds
pašvaldības budžetā uz 2015.gada
1.jūliju ir 216435 eiro, t.sk. par
zemi 149222 eiro un par ēkām
67213 eiro.
Smiltenes novada dome uzaicina nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus veikt nodokļu samaksu savlaicīgi. Parādniekiem
ir nosūtīti 150 atgādinājumi un
brīdinājumi par nekustamā īpašuma nodokļa parādu. Atgādinām, ka saskaņā ar likumu „Par
nodokļiem un nodevām” parādu
piedziņu veic tiesu izpildītājs
bezstrīdus kārtībā.
Uz veiksmīgu sadarbībuNekustamo īpašumu nodaļa

SIA Smiltenes NKUP
ziņas
SIA „Smiltenes NKUP“ jau
rakstīja par iepirkuma noslēgšanos projektam “Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Smiltenes novada Blomes ciemā”.
Būvdarbus, saskaņā ar SIA
“Inženiergrupa”
izstrādāto
tehnisko projektu veic SIA
“Vidzemes energoceltnieks”.
Būvuzņēmējs veic ūdenstorņa
tvertnes tīrīšanu un dezinfekciju, kā arī ārējo ūdensapgādes
un kanalizācijas tīklu izbūvi,
lai varētu uzsākt ūdens sagatavošanas iekārtu pārbaudes,
ieregulēšanu un palaišanas darbus. Kā pēdējie pēc visu galveno darbu pabeigšanas tiks veikti ūdens sagatavošanas stacijas
teritorijas
labiekārtošanas
darbi, kuru ietvaros tiks veikta
teritorijas sakārtošana, uzstādot
jaunu žogu un vārtus, izbūvējot
piebraucamos ceļus un laukumu un veicot teritorijas
apzaļumošanu. Projekta galvenais mērķis savienot abus Blomes ciema Nigras krastus
kopējā ūdens sistēmā pie viena
ūdens torņa.

Pēc jaunās ūdens sagatavošanas stacijas palaišanas un nodošanas ekspluatācijā tā Blomes pagasta iedzīvotājiem
nodrošinās kvalitatīvu dzeramā
ūdens sagatavošanu atbilstoši
normām. Projektā plānota
ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana Blomes ciemā, veicot
170 m ūdensvada rekonstrukciju, 70 m kanalizācijas kolektoru (tīklu), tai skaitā skatakas.
Būvuzraudzību veic SIA
„Būvuzraugi LV”.
Projekta kopējās izmaksas ir
vairāk kā EUR 140 000 un tas
ir Smiltenes Novada Domes
finansējums.
Vasara jau iet uz otru pusi,
tāpēc lūdzam parādniekus par
apsaimniekošanu, ūdeni un
kanalizāciju darīt visu, lai ziemas periodā pēc iespējas
mazāk mums vajadzētu nodot
lietas tiesām. Šobrīd sagatavošanā ir vairākas lietas, bet
darbs pie parādu piedziņas
turpinās.
SIA Smiltenes NKUP
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Notiks nolietotās elektrotehnikas
vākšanas akcija “Sper EKOsoli!”
No 1. līdz 31.augustam notiks
SIA “ZAAO” (ZAAO) organizēta akcija “Sper EKOsoli!”, kuras
laikā EKO laukumos iespējams
bez maksas nodot neizjauktu nolietoto dažāda izmēra elektrotehniku – televizorus, ledusskapjus,
tējkannas, trauku mazgājamās
mašīnas, matu fēnus, gludekļus,
mobilos telefonus, pulksteņus,
putekļusūcējus, mikserus un citas
ierīces, kas darbinātas ar elektrību vai baterijām.
ZAAO Šķiroto atkritumu savākšanas daļas vadītāja Ginta
Gailuma: ”Akcijas mērķis ir samazināt elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu nonākšanu
neatbilstošos konteineros, mežos
un citviet dabā, kur dažādās vielas – freoni, smagie metāli,
u.tml., ko satur šie atkritumi, var
radīt draudus cilvēka veselībai un
apkārtējai videi. Vēlos atgādināt,
ka vairākas nolietotas elektrotehnikas detaļas ir piemērotas otrreizējai pārstrādei, piemēram, pārstrādājot ledusskapi, izmantot var
līdz pat 90% tā sastāvdaļu. Pagājušajā gadā, kad akciju rīkojām
pirmo reizi, mēneša laikā iedzīvotāji nodeva 40 tonnu dažādu
nolietotas elektrotehnikas vienību. Spersim arī šogad soli pretim
drošai un sakoptai videi!”
ZAAO darbības teritorijas
EKO laukumi jeb šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumi atrodas
Alojā, Apē, Augšlīgatnē, Balvos,
Cēsīs, Jaunpiebalgā, Limbažos,
Mazsalacā, Raunā (tiks atvērts
31.07.2015.), Rūjienā, Salacgrīvā, Saulkrastos, Smiltenē, Strenčos, Valkā, Valmierā un reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas
centrā “Daibe”. EKO laukumu

darba laiki un akcijas nolikums
pieejams uzņēmuma mājas lapā
www.zaao.lv. Nolikums pieejams
arī pie EKO laukumu pārziņiem.
Nododot nolietoto elektrotehniku, EKO laukuma apmeklētājs
tiek aicināts aizpildīt īpašu akcijas kuponu un piedalīties balvu
izlozē. Katrā no 20 EKO laukumiem uzvarētājus noteiks, izlozējot vienu kuponu. Katra EKO
laukuma izlozētā kupona iesniedzējs balvā saņems elektrisko tējkannu. Kopā tiks izlozētas 20 tējkannas. Visi kuponi, kas iemesti
EKO laukumos akcijas kuponiem
paredzētajās kastēs, automātiski
piedalās izlozē par galveno
balvu- daudzfunkcionālu virtuves
kombainu. Akcijas balvu fondu
nodrošina AS „Latvijas Zaļais
punkts”.
Atgādinām, ka ZAAO bez
maksas savāc neizjauktu nolietoto sadzīves elektrotehniku arī pēc
telefoniska vai rakstiska pieteikuma, izbraucot uz mājām. Nolietotas elektrotehnikas savākšanu var
pieteikt pa tālruni 642 81250 vai
mob.tālr. 26132288, kā arī sūtot
e-pastu ar pieteikumu uz
zaao@zaao.lv. Personas, kas izmanto šo pakalpojumu, konkrētajā akcijā nepiedalās.
SIA „ZAAO“ ir divdesmit astoņu pašvaldību uzņēmumu, kas
nodrošina atkritumu savākšanu,
šķirošanu, uzglabāšanu, apstrādi, pārvadāšanu, apglabāšanu un
sabiedrības izglītošanas aktivitātes.
Zane Leimane
SIA ZAAO sabiedrisko
attiecību speciāliste
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Smiltenes novada Domes Vēstis

Lauksaimniekiem
Prasības, kas jāievēro lauksaimniekiem, kas pieteikušies aktivitātei bioloģiskās daudzveidības
uzturēšanai zālājos
2015.gadā īpaši nosacījumi ir jāievēro tiem lauksaimniekiem, kuri
ir pieteikušies atbalsta maksājumam Bioloģiskās daudzveidības
uzturēšana zālājos (BDUZ). Piesakoties minētajam atbalsta maksājumam, atbalsta pretendents:
3 uzņemas piecu gadu saistības
par katru BDUZ pieteikto lauku,
sākot ar pirmo maksājuma apstiprināšanas gadu;
3 katru gadu iesniedz Vienoto
iesniegumu, izdarot atzīmi pie
lauka par pieteikšanos BDUZ aktivitātei;
3 saimnieko atbilstoši BDUZ
atbalsta saņemšanas nosacījumiem
- nogana vai nopļauj zālājus.
Ja zālāji tiek noganīti, tad jāņem
vērā, ka zālājos ganīt var ganību
dzīvniekus – zālēdājius, kā arī nav
atļauta pārganīšana (nosacītais
dzīvnieku blīvums pārsniedz 0,9
nosacītās liellopu vienības uz 1 ha
ganību sezonā no 15.maija līdz
15.septembrim). Nepietiekami noganīto platību lauksaimniekam ir
jāappļauj līdz 15.septembrim.
Ja zālāji tiek pļauti, tad tas ir jāveic 1 reizi gadā un nopļauto zāli ir
jānovāc (satinot ruļļos ar vai bez
plēves, vai žāvē siena gubā) līdz
15.septembrim. Nav atļauta smalcināšana vai zāles atstāšana uz
lauka vālos. Pļaušanas sākuma
datums nav noteikts. Nedrīkst
veikt iekultivēšanas pasākumus,
samazināt apstiprināto saistību platību, mainīt lauka atrašanās vietu.
Ir precīzi un savlaicīgi jākārto
lauku vēsture katram laukam atsevišķi, atzīmējot visas kārtējā gadā
veiktās apsaimniekošanas darbības:
ganīšanas periodu, ganīšanai izmantoto dzīvnieku veidu un skaitu,
pļaušanas datumu, siena vai nopļautās zāles aizvešanas datumu.
Lai klientam būtu vieglāk izpildīt BDUZ saimniekošanas prasības: pareizi veikt ganīšanu un/vai
pļaušanu, kā arī kārtot lauku vēsturi, LAD ir izstrādājis veidlapas
paraugu. Veidlapas paraugs ir ievietots LAD mājaslapā izvēlnē
„Platību maksājumi” – „Pasākuma
„Agrovide un klimats” aktivitāte
„Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos””.
Zālājus ne tikai jānopļauj, bet
arī jānovāc
LAD atgādina, ka no 2015.gada
spēkā ir prasība, kas nosaka, ka atbalstam pieteiktās zālāju platības ir
ne tikai jānopļauj, bet arī jānovāc.
Ja zālāju platības tiek noganītas, tad
gadījumos, ja zālājs noganīts nepietiekami, tas ir jāapļauj.
Nosacījuma neievērošanas gadījumā par attiecīgo platību Vienotais
platību maksājums (VPM) netiks
piešķirts un tiks piemērota pārdeklarācijas sankcija.
Piemēram,
lauksaimnieks
2015.gadā deklarēja VPM 10 ha
zālāju, kuru viņš līdz 15.augustam
nopļāva. No 8 ha nopļautais zālājs
tika novākts, bet 2 ha nopļautā zālāja palika uz lauka. Šājā gadījumā
lauksaimnieks VPM nesaņems, jo
veidojas platības pārdeklarācija
virs 20 %, t.i.:
3 10 ha (VPM deklarētā un nopļautā platība) - 8 ha (platība, kurā
nopļautais zālājs ir novākts) = 2 ha
(platība, kurā nopļautais zālājs nav
novākts)
3 2 ha / 8 ha x 100 % = 25 %
(pārdeklarētās platības procentuālā
daļa)
Taču gadījumā, ja 10 ha nopļautais zālājs netiks novākts 1 ha apmērā, tad VPM deklarētajai platībai
tiks piemērots atbalsta apmēra samazinājums par pārdeklarētās platības divkāršu apjomu, t.i.:
3 10 ha (VPM deklarētā un nopļautā platība) - 9 ha (platība, kurā
nopļautais zālājs ir novākti līdz
15.08.) = 1 ha (platība, kurā nopļautais zālājs nav novākts līdz 15.08.)
3 1 ha / 9 ha x 100 % = 11,11 %

(pārdeklarētās platības procentuālā
daļa)
3 2 x 1 ha = 2 ha (platības samazinājums).
Rezultātā lauksaimnieks VPM
saņems par 7 ha (9 ha (platība, kurā
ir ievēroti visi atbalsta saņemšanas
nosacījumi) – 2 ha (aprēķinātais
platības samazinājums)).
Svarīgi datumi!
15.augusts - pēdējais datums,
kad Vienotajam platības maksājumam, Mazo lauksaimnieku atbalsta
shēmas maksājumam un / vai
„Bioloģiskā lauksaimniecība“ atbalstam pieteiktajiem zālājiem ir
jābūt noganītiem vai nopļautiem un
novāktiem.
15.septembris - pēdējais datums, kad jānogana (nepietiekami
noganītās platības jāappļauj) vai jānopļauj un jānovāc zālāju platības,
ja zālājs atzīts par ES nozīmes biotopu vai putnu dzīvotni vai tiek izmantots biškopība nektāra vākšanai
vai ārstniecības augu ieguvei. Ja zālājs tiek izmantots biškopībā nektāra
vākšanai vai ārstniecības augu ieguvei, tad zāle jānovāc no lauka pēc
katras pļaušanas reizes, kas veikta
periodā līdz 15.septembrim.
Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai
Projektu iesniegšanas kārta ir
atvērta no 2015.gada 14.augusta
līdz 2015.gada 15.septembrim
Apakšpasākumam „Atbalsts
jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai“ mērķis ir sekmēt gados jaunu cilvēku
iesaistīšanos pastāvīgā lauksaimniecības darbībā un nodrošināt darbaspēka atjaunošanos lauksaimniecības sektorā, atbalstot gados jaunus cilvēkus, kas saimniecības vadītāja statusā pirmo reizi dibina
ekonomiski dzīvotspējīgu saimniecību, lai ražotu lauksaimniecības
produkciju vai savā īpašumā pārņemtu esošu saimniecību.
Atbalsta pretendents ir:
1. Fiziska persona, kura:
3 projekta iesnieguma iesniegšanas dienā nav vecāka par 40 gadiem;
3 ir ieguvusi augstāko vai vidējo profesionālo lauksaimniecības
izglītību, apgūstot lauksaimniecības priekšmetus vismaz 320 stundu
apjomā saskaņā ar normatīvajiem
aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un
zivsaimniecības attīstībai 2014.–
2020. gada plānošanas periodā, vai
ir uzsākusi mācības un izglītību iegūst 36 mēnešu laikā pēc tam, kad
stājies spēkā lēmums par projekta
iesnieguma apstiprināšanu;
3 nav reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs, kas nodarbojas ar primārās lauksaimniecības produkcijas ražošanu, ilgāk nekā 24 mēnešus
pirms projekta iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā;
3 pirmo reizi dibina, pārņem
vai manto lauksaimniecības produkcijas ražošanas uzņēmumu vai
saimniecību kā īpašnieks, to reģistrējot Uzņēmumu reģistrā sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies
spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
2. Juridiska persona:
3 kura ir reģistrēta vai pārņemta ne agrāk kā 24 mēnešus pirms
projekta iesnieguma iesniegšanas
un darbojas lauksaimniecības produktu ražošanā;
3 kuras dalībnieks ir fiziska
persona, kas atbilst šo Noteikumu
Nr.323 7.1. apakšpunktā minētajām
prasībām un kurai pieder vismaz 51
procents pamatkapitāla daļu un paraksta tiesības vai kura ir saimniecības īpašnieks.
Darījumdarbības plāna īstenošanai un mērķu sasniegšanai nepieciešamos ieguldījumus veido:
3 vismaz 80% ilgtermiņa ieguldījumi, ko apliecina priekšapmaksas rēķini vai citi darījumus apliecinoši dokumenti;
3 vispārējās izmaksas - ne vairāk kā 20% no ilgtermiņa ieguldījumiem.

Atbalsta apmērs darījumdarbības plāna īstenošanai ir 40
000 euro, kas tiek izmaksāts divās
daļās atbilstoši darījumdarbības
plānam:
3 pirmais maksājums 80 procentu apmērā no kopējā atbalsta, ko
atbalsta pretendents saņem pēc
tam, kad stājies spēkā lēmums par
projekta iesnieguma apstiprināšanu, un ko izmaksā ne vairāk kā trīs
daļās, pamatojoties uz priekšapmaksas rēķiniem vai darījumus apliecinošiem dokumentiem;
3 gala maksājums 20 procentu
apmērā no kopējā atbalsta, ko atbalsta pretendents saņem pēc pilnīgas darījumdarbības plāna īstenošanas.
Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības
Projektu iesniegšanas kārta ir
atvērta no 2015.gada 3.septembra līdz 2015.gada 5.oktobrim.
Apakšpasākuma „Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības“
mērķis ir veicināt mazo lauku saimniecību konkurētspēju, paaugstinot to ražošanas produktivitāti,
efektivitāti, atbalstot kooperāciju
un tirgus pieejamību.
Atbalsta pretendents ir mazā
lauku saimniecība – saimnieciskās
darbības veicējs – fiziska persona,
kuras dzīvesvieta ir deklarēta lauku
teritorijā, vai juridiska persona, kuras
juridiskā adrese ir lauku teritorijā.
Atbalsta pretendents projekta iesniegumu, kas ietver darījumdarbības plānu, sagatavo sadarbībā ar
lauksaimniecības nozarē strādājošu konsultāciju pakalpojuma
sniedzēju.
Konsultāciju pakalpojumu sniedzēju saraksts ir publicēts LAD
mājaslapā
Darījumdarbības plāna īstenošanai un mērķu sasniegšanai nepieciešamos ieguldījumus veido:
3 vismaz 80% ilgtermiņa ieguldījumi, ko apliecina priekšapmaksas rēķini vai citi darījumus apliecinoši dokumenti;
3 vispārējās izmaksas - ne vairāk
kā 20% no ilgtermiņa ieguldījumiem.
Atbalsta apmērs viena darījumdarbības plāna īstenošanai ir 15 000
euro, kas tiek izmaksāts divās daļās
atbilstoši darījumdarbības plānam:
3 pirmais maksājums 80 procentu apmērā no kopējā atbalsta, ko
atbalsta pretendents saņem pēc
tam, kad stājies spēkā lēmums par
projekta iesnieguma apstiprināšanu, un ko izmaksā ne vairāk kā trīs
daļās, pamatojoties uz priekšapmaksas rēķiniem vai darījumus apliecinošiem dokumentiem;
3 gala maksājums 20 procentu
apmērā no kopējā atbalsta, ko atbalsta pretendents saņem pēc pilnīgas darījumdarbības plāna īstenošanas.
Darījumdarbības plānu sagatavo
2 līdz 4 kalendāra gadu ilgam laikposmam. Atbalsta pretendents saimniecisko darbību veic vismaz 4 kalendāra gadus pēc tam, kad stājies
spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Šajā laikā tiek
nodrošināta darījumdarbības plāna
izpilde, darījumdarbības plānā sasniegto rādītāju saglabāšana un
Lauku atbalsta dienesta pārraudzība.
Atbalstāmās nozares:
3 Atbalsts augkopībai
3 Atbalsts lopkopībai
3 Piensaimniecības nozare
3 Liellopu nozare
3 Cūkkopības nozare
3 Zirgkopības nozare
3 Aitkopības nozare
3 Kazkopības nozare
3 Biškopības nozare
3 Citas lopkopības nozares
Atbalsta pretendenti:
3 Juridiska persona
3 Privātpersona
3 Zemnieku saimniecība
Pēc LAD informācijas
sagatavoja Gunta Mangale –
lauku attīstības speciāliste

2015. gada 18. augusts

AFS Smiltenes ‘šūniņas’
ziņas

Iepriekšējos rakstos jau rakstīts,
ka mana meita Annija Lukaševica
AFS apmaiņas programmas ietvaros vienu mācību gadu dzīvoja un
mācījās Krievijā vienā no lielākajām pilsētām Niznij Novgorod, kas
atrodas aptuveni 400 km aiz Maskavas, lai apgūtu krievu valodu un
paplašinātu savu redzes loku. Viņa
dzīvoja brīnišķīgā krievu ģimenē
un gāja parastā skolā kopā ar citiem
krievu skolēniem. Pēc AFS apmaiņas programmas Annija ir ieguvusi
brīnišķīgu, gudru, iejūtīgu un uzticamu viesģimeni Krievijā. Es pati
par to pārliecinājos šīs vasaras pirmajā jūlija nedēļā, kad Annijas viesvecāki, māsa un brālis ar savu
draudzeni no Amerikas ieradās
mūsu ģimenes mājā un viesojās
vienu nedēļu pie mums, Latvijā.
Jāatzīmē, ka Annijas viesģimenes
hobijs ir ceļot pa Eiropu, un viņi ir
pabijuši daudzās Eiropas valstīs.
Šī gada 5.jūlija pēcpusdienā,
pēc gada, Annijai gaidītā satikšanās ar viesvecākiem, kuri ar automašīnu no tālās Niznij Novgorod
ieradās Smiltenē. Atkalsatikšanās
Annijai bija ļoti īpaša — ar gaidīšanas apkampieniem, un man, to
visu vērojot, bija asaras acīs. Krievu viesvecāki šo ceļojuma laiku
bija ieplānojuši skolēnu dziesmu
un deju svētku nedēļā, jo Annija,
atrodoties Krievijā, viņus bija ieinteresējusi par mūsu deju svētku
koncertiem, mūsu tradīcijām un,
ņemot vērā to, ka viesmamma
Krievijā ir deju horeogrāfe, un tautas deju entuziaste.
Annijas viesģimenei palika ļoti
jaukas atmiņas par Latviju, piedāvātajiem apskates objektiem Vidzemē, tai skaitā par maizes darbnī-

cu „Donas”, Valmiermuižas alus
darītavu, Smilteni un tās apkārtni
(tai skaitā uzņēmumu SIA „Smiltenes NKUP”). Viņiem ļoti patika
mūs mazā latviskā pilsēta Smiltene, tās apkārtne, rekonstruētais
kultūras centrs, maizes darbnīcas
„Donas” saimnieces stāstījums par
maizi un latviešu paražām, cilvēku
laipnība (arī pret krievu valodā runājošiem) un apbrīnoja mūsu sakopto vidi, dabu. Ļoti lielu laiku
pavadījām Smiltenes kultūras centra izstādē, kur tika fotografēti un
apbrīnoti latviešu tautas tērpi, kuri
tobrīd bija izstādē. Ar neaprakstāmi
lielu saviļņojumu un asarām acīs
viesģimene noskatījās „Daugavas”
stadionā deju lieluzvedumu „Līdz
varavīksnei tikt” izrādi un apmeklēja ‘burziņu’ „Vērmanes dārzā”.
Viesģimene, braucot uz Smilteni, nebija iedomājusies vai iztēlojusies, ka pie mums, Smiltenes novadā, ir tik daudz ko redzēt un baudīt. Viņi sajuta mūsu novada cilvēku ikdienas dzīves ritmu, sadzīvi,
ticējumus, paražas, tradīcijas un
latviešu ģimenēs gatavoto ēdienu
utt. Šī apmeklējuma laikā mūsu ģimenes sadraudzējās, domāja par
nākamo kopīgo tikšanās reizi un ar
asarām acīs atvadījāmies. Jāatzīmē, ka pa šo viesošanās nedēļu
viesģimene iemācījās daudz latviešu vārdus un neilgi pēc viesošanās
es saņēmu ziņu Facebook’ā no
viesmammas, ka Annijas viesmāsa
Krievijā mācīšoties latviešu valodu, lai nākamreiz, atbraucot uz
Latviju ciemos pie Annijas, viņa
varētu runāt latviski.
Ilze Lukaševica,
AFS Smiltenes ‘šūniņa’

Pabalsti uzsākot jaunu mācību gadu
Smiltenes novada sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests)
no 1.augusta aicina pieteikties pabalsta saņemšanai mācību piederumu iegādei skolēniem, lai nodrošinātu ar bērna izglītības apguvi un
audzināšanu saistītās vajadzības.
Uz pabalsta saņemšanu var pretendēt ģimenes, kuras Sociālais dienests ir atzinis par trūcīgām vai
maznodrošinātām. Pabalsta apmērs
trūcīgo/ maznodrošināto ģimeņu
bērniem ir EUR 28,46 .
Pabalsts mācību piederumu iegādei tiek piešķirts par katru ģimenes (mājsaimniecības) skolēnu,
kurš mācās vispārējā obligātās izglītības iestādē. Iesniegumi šī pabalsta saņemšanai tiek pieņemti no
pirmās augusta mēneša apmeklētāju pieņemšanas dienas līdz pēdējai septembra mēneša apmeklētāju
pieņemšanas dienai.
Sociālais dienests aicina trūcīgās/maznodrošinātās ģimenes, kā
arī ģimenes, kurās aug bērns invalīds vai aizbildniecībā esošs bērns
griezties pie sociālajiem darbinie-

kiem, lai saņemtu brīvpusdienas
skolās, uzturmaksas atlaides Smiltenes novada pirmsskolas izglītības iestādēs. Vecākiem pie sociālajiem darbiniekiem jāiesniedz iesniegums par brīvpusdienu vai uzturmaksas atlaides piešķiršanu.
Brīvpusdienas tiek piešķirtas par
katru mācību pusgadu. Sākoties otrajam mācību pusgadam, ģimenei atkārtoti jāiesniedz dokumenti. Brīvpusdienu apmaksa tiek veikta, apmaksājot ēdināšanas pakalpojumu.
Lai saņemtu pabalstu, ģimenēm
jāvēršas Sociālajā dienestā Dārza ielā
3, Smiltenē, vai Pagastu pārvaldēs
pie sociālajiem darbiniekiem.
Sociālie darbinieki dokumentus
pieņem:
Pirmdienās: 8.00-12.00 un 13.0017.00;
Otrdienās: 8.00-12.00 un 13.0017.00;
Ceturtdienās: 8.00-12.00 un
13.00-17.00.
Smiltenes novada domes sociālā
dienesta vadītāja A.Šteinberga

2015. gada 18. augusts
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Kultūra/Tūrisms
Smiltenes kolektīviem
Variņos aizvadīti sestie Smiltenes
sasniegumi skatēs
novada svētki

25. jūlijā visas dienas garumā
tika atzīmēti jau sestie Smiltenes
novada svētki, kuri šogad notika
Variņos. Sev piemērotu izklaidi
spēja atrast ikviens – svētku dalībniekiem bija iespēja darboties radošajās darbnīcās, iepazīt Smiltenes novada pagastus un to kolektīvus, pārbaudīt savus spēkus dažādās individuālajās un komandas
sporta disciplīnās, kā arī baudīt lielisku koncertu un balli.
Smiltenes novada svētki tika atklāti ar svinīgu parādi, kurā devās
novada kolektīvi un domes pārstāvji. SIA „Palsa” skatītājiem demonstrēja savu bagātību – traktorus, kombainus un citu lauksaimniecības tehniku, ar kuru tiek apstrādāti Smiltenes novada tīrumi.
Atklājot svētkus, Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints
Kukainis pauda prieku par uzsākto

tradīciju – katru reizi novada svētkus svinēt citā novada pagastā. „Šī
ir lieliska iespēja iepazīt Smiltenes
novadu tuvāk, paviesojoties katrā
pagastā,” sacīja G. Kukainis.
Smiltenes novada domes pārstāvji svētku ietvaros apbalvoja
konkursa „Smiltenes novada sakoptākais īpašums 2015” laureātus, nominācijās „Sakoptākā ģimenes māja pilsētas vai ciema teritorijā”, „Sakoptākā viensēta pagasta
teritorijā”, „Sakoptākais uzņēmums” un „Vides elements vai
„Odziņa””.
Rīgas Latviešu biedrība „Sprīdīša skola” iesaistīja svētku dalībniekus leļļu darināšanā no siena,
savukārt vietējo amatnieku darinājumus varēja iegādāties tirdziņā.
Smiltenes novada svētku laikā bija
aplūkojama fotoizstāde „Cilvēks
manā novadā”, kuru papildināja

novada dziedātāju un dejotāju
priekšnesumi.
Īpašas emocijas virmoja Variņu
tautas nama 50 gadu jubilejas koncertā „Manas saknes - tikai te…”,
kad visi koncerta skatītāji piecēlās
kājās par godu bijušā kolhoza
„Oktobris” priekšsēdētājam Ēvaldam Viļumsonam un viņa ieguldījumam Smiltenes novada attīstībā.
Vakara izskaņā novada svētku
dalībnieki baudīja brāļu Auzānu
koncertu kopā ar Jersikas orķestri
un lustējās kopā ar grupām „Dakota” un „Tālbraucēji”.
Paldies, ikvienam svētku dalībniekam un novada viesim par dalību Smiltenes novada svētkos! Uz
tikšanos nākamgad Launkalnē!
Līga Hofmane,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

Vasaras sezonas apskats
Lai gan īstā vasara šogad atnākusi vien tagad, Kultūras centrs
aktīvi gatavojas jaunajai sezonai,
kas sāksies nu jau pēc pāris nedēļām! Vasaras mēneši paskrējuši,
gan svinot Smiltenes 95, un Firsta
Līvena 140. dzimšanas dienu,
gan sveicot „Apvedceļa” 15. jubilejas festivālu, gan esot kopā ar
mūsu novada bērniem un skolēniem XI Latvijas Skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkos, gan ieskandinot festivālu „Baltica

2015” ar Vidzemes puses folkloras kopām. Tāpat priecājāmies
par iespaidīgajiem koka kāju dejotājiem no Francijas un iepazinām gruzīnu teātra tradīcijas.
Vasaras sezonu noslēgsim
22.augustā Jāņukalna estrādē, kad
Smiltenē pēc neilga pārtraukuma
viesosies Baltinavas teātris ar izrādes „Ontans i Anne” 5.daļu
„Ontans i plāšnīki (ekstrasensi)”.
Uz kārtīgu izdejošanos aicinās
grupa „Ceļojums” un DJ de-

myian.
Jaunā sezona nāks ar jauniem
piedzīvojumiem un pārsteigumiem! Jau tagad varam pačukstēt, ka rudenī pie mums viesosies Latvijas Nacionālā opera, uz
koncertu aicinās mūsu pašu kolektīvi un vēl, un vēl… Taču saglabāsim intrigu un tiekamies
Kultūras centrā!
Ilze Jēkabsone
Kultūras centra vadītāja

Noskaidroti pasākuma
“Superģimene” uzvarētāji!
Šā gada 12. jūlijā Smiltenes
novada Launkalnes pagasta atpūtas kompleksā “Ezerlejas” norisinājās jautrs atrakciju un spēļu bagāts pasākums ģimenēm “Super-

ģimene”. Uz pasākumu bija ieradušies gan lieli, gan mazi dalībnieki, pavisam kopā 6 komandas,
kā arī kuplā pulkā lieli un mazi
skatītāji un atbalstītāji. Pasākums
norisinājās nu jau ceturto
sezonu, pulcējot dalībniekus un līdzjutējus gan no
Smiltenes novada, gan arī
no Raunas, Jaunpiebalgas
un citiem tuvākiem un tālākiem novadiem.
Pēc jautri pavadītas
dienas tika noskaidroti
arī pasākuma uzvarētāji:
Tētis no Plaužu ģimenes (Rauna) ieguva
“Supertēta” titulu un
balvu.
Mamma no Pilskalliešu ģimenes (Jaunpiebalga) ieguva “Supermammas” titulu un
balvu.
Rīderu
ģimene
(Smiltene) ieguva “Superģimene” titulu un
galveno balvu - milzīgu
strausa olu.

Pēc žūrijas atzinuma, pārsteiguma balvas saņēma arī pārējās
komandas šādās nominācijās:
Stikiņu ģimene (Blome) saņēma žūrijas simpātiju balvu,
Sorokinu ģimene (Smiltene)
saņēma balvu par izrādīto aktivitāti,
Lapiņu ģimene (Palsmane)
saņēma balvu par uzņēmību.
Atpūtas kompleksa “Ezerlejas” saimnieki saka lielu paldies
visiem dalībniekiem, skatītājiem
un līdzjutējiem par atkal kopā būšanu un jautrā gaisotnē pavadītu
dienu.
Milzīgs paldies arī pasākuma
atbalstītājiem “Rīgas piena kombināts” un Rasa “Rasēns”, kas šo
pasākumu atbalsta nu jau otro
gadu.
Ceram uz tikpat jautru pasākumu arī nākamgad, vēl kuplāku
dalībnieku, skatītāju un līdzjutēju
pulku. Uz tikšanos “Ezerlejās”!
Sanda Veismane
Smiltenes novada Tūrisma
informācijas centra vadītāja

7.jūlijā koncertzālē „Lielā
Ģilde” notika XI Latvijas skolu
jaunatnes Dziesmu un deju svētku pūtēju orķestru skate, kurā
Smiltenes tehnikuma pūtēju orķestris uzrādīja trešo labāko rezultātu un ieguva diplomu par izcilību. Finālskatē trīs grupu kategorijās piedalījās 23 pūtēju orķestri, Smiltenes pūtēju orķestrim 46,4 punkti un I+ pakāpe.
Nākamajā dienā Smiltenes pūtēju orķestris piedalījās pūtēju orķestru koncertā „Taures sauc”,
Starptautiskajā izstāžu centrā
Ķīpsalā.
8. jūlijā Finālskatē startēja
Smiltenes ģimnāzijas jauniešu
koris “Lido” un “Lido” studija,
iegūstot Zelta diplomus. Jauniešu koris „Lido” savā grupā ar
87,61 punktu ieguva 3.vietu, un
Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu izglītības centra 5.-9.klas-

šu koris „Lido studija” ieguva 86
punktus.
Svētku izskaņā daļa dalībnieku pulcējās Gājienam. “Ņemot
vērā XI Latvijas skolu jaunatnes
Dziesmu un deju svētku
BURT(u) BURVĪBAS filozofiju, tapa novada vizītkarte, kur
katrs sakāmais vārds sākas ar
burtu “S”, saka XI Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētku Smiltenes novada koordinatore Inga Sīmane.
No Smiltenes novada XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu
un deju svētkos piedalījās 19 kolektīvi ar 609 dalībniekiem.
Katrs kolektīvs ieguldījis pamatīgu darbu, lai tiktu uz svētkiem
un popularizētu Smiltenes novadu – lepojamies!
Līga Hofmane,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

Ko būtu jāpagūst redzēt
un izbaudīt Smiltenē?
Šā gada 30. jūnijā Smiltenes
novada tūrisma informācijas
centra vadītāja Sanda Veismane
devās uz „Latvijas Radio 2“, lai
raidījumā “Dzīves virtuve” pastāstītu, ko būtu jāpagūst redzēt
un izbaudīt Smiltenē.
Sanda Veismane kopā ar raidījuma vadītāju Dzintaru Tilaku
un Velgu Vītolu radio klausītājus
gandrīz stundas garumā izveda
“virtuālajā” ceļojumā pa skaisto,
tīro, zaļo, ziediem rotāto un latvisko mazpilsētu Smilteni, kā arī
ārpus pilsētas, pa visu novadu,
ļaujot pabūt dabas un velo takās,
pie ezeriem, dažādās saimniecībās, iepazīstot putniņus, zvēriņus, apgūstot vairākas amatu
prasmes un latviskās tradīcijas.
Pēc radio raidījuma ikviens tā
klausītājs noteikti “lika aiz
auss”, ka kantri radies Smiltenē,
jo šī ir daudzu Latvijā zināmu
mūziķu, jo īpaši kantri, šlāgergrupu dzimtene, turklāt pilsētā
un novadā ir bagātīgs dabas un
aktīvā tūrisma piedāvājums.

Unikāls Smiltenes pusē un visā
Latvijā ir Salaiņa ezers, kas no
putna lidojuma atgādina Latvijas
valsts kontūru, kā arī burvīgās
ainavas, kas paveras no pilsētas
un novada augstākajiem skatupunktiem.
Uz Smiltenes pusi jādodas, ja
vēlas izbaudīt tās tīro un sakopto
vidi, ja vēlas būt tuvāk pie dabas,
gūt mieru, klusumu, kā arī iepazīt tās kultūru un sporta tradīcijas, esot kopā ar vietējiem ikdienā vai dažādos svētkos.
Jāatzīst, ka ikviens, kas raidījumu bija klausījies, noteikti plānos apciemot mūs, lai arī
klātienē to visu iepazītu
un izbaudītu!
Mēs varam būt lepni
par vietu, kur dzīvojam,
strādājam, augam un attīstāmies, un varam būt
lepni par to stāstīt un rādīt
arī mūsu ciemiņiem!
Sanda Veismane
Smiltenes novada
tūrisma informācijas
centra vadītāja
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Izglītība
Smiltenes tehnikuma „ceļiniekiem”
jauns mācību korpuss

Aizvadītajā nedēļā būvvalde
pieņēma rekonstruēto Smiltenes
tehnikuma ēku Pils ielā 8 – mācību vietu nākamajiem automehāniķiem, ceļu būves mašīnu mehāniķiem un ceļu būvtehniķiem.
Jauno mācību gadu jaunieši,
kuri izvēlējušies apgūt mācību
programmas „Transports” (kvalifikācija: celtniecības un ceļu
būves mašīnu mehāniķis), „Autotransports” (kvalifikācija – automehāniķis) un „Būvniecība”
(kvalifikācija – ceļu būvtehniķis),
praktiskās mācības sāks arī ar
jaunām un modernām mācību iekārtām. Vērienīgais projekts realizēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta
„Smiltenes tehnikuma infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija profesionālās izglītības pilnveidei” ietvaros un izmaksāja 2,8 miljonus eiro. Salīdzinoši neilgā laikā sasniegts optimālais rezultāts, lai nodrošinātu

produktīvu mācību darbu gan audzēkņiem, gan pedagogiem.
„Sākumā šķita, ka ēka būs ļoti
sarežģīta, bet patiesībā problēmu
bija pat mazāk, nekā varēja sagaidīt. Veiksmīgi izdevās noņemt
nost visus vecos uzslāņojumus,
darbs patiesi paveikts godam,” atzīst arhitekte Sarmīte Pāvilaite
(Bumbiere).
„Ēku pieņemu ar ļoti lielu gandarījumu. Jau šobrīd redzams, ka
ieguldītie līdzekļi ilgtermiņā noteikti atmaksāsies. Savu darbu
godam paveikušas visas projektā
iesaistītās puses,” saka Smiltenes
novada būvvaldes vadītāja Ingrīda Ērgle. „Man vienmēr patikuši
cilvēki ar lielām ambīcijam.
Smiltenes tehnikuma piemērs apliecina – ja tāds ir iestādes vadītājs, tad tas aizrauj arī pārējos
„un, kā vēsta senais teiciens –
dullajiem pieder pasaule!”
„Šodien jūtos līdzīgi, kā pirms
dažiem gadiem, atklājot tehniku-

ma jauno sporta halli, – ja gribat
redzēt laimīgu cilvēku, tad paskatieties uz mani,” mācību ēkas nodošanā savu gandarījumu pauda
skolas direktors Andris Miezītis.
„Par šo objektu sākumā bija ļoti
lielas bažas, jo tas kombinēts no
vairākām ēkām. Kaut ko rekonstruēt vienmēr ir daudz sarežģītāk,
nekā uzcelt no jauna. Tāpēc vislielākais paldies objekta ģenerāluzņēmējam „Latvijas energoceltnieks”, Valmieras uzņēmuma
„DDK Nami” būvdarbu vadītājam Igoram Hļebņikovam, projekta vadītājām Zigetai Vīķelei
un Rudītei Grabovskai, arhitektei
Sarmītei Pāvilaitei (Bumbierei)
celtniekiem un ikvienam, kurš
palīdzēja īstenot mūsu kopīgās ieceres. Tas, kas paveikts, rekonstruējot šo mācību korpusu, tikai
apliecina, cik daudz iespējams sasniegt ar labu komandas darbu.”
Baiba Vahere

Smiltenes Centra vidusskolai – 70

Tieši pirms 70 gadiem, 10.
septembrī, darbu uzsāka mūsu
mīļā, stiprā, dažādas laikmeta

zīmes savās sienās ierakstījusī
skola.
Visi absolventi, kas beiguši

gan pamatskolas, gan vidusskolas posmu,
bijušie skolas
pedagogi
un
darbinieki tiek
mīļi aicināti pievienoties pastaigā pa skolas atmiņu līkločiem.
Laiks
un
vieta:
2015. gada
12. septembrī
Smiltenes Centra vidusskolā
(Dārza ielā 17).
Precīza pastaigas orientēšanās karte un
pasākumu programma būs izpētāma augustā.
Sekojiet līdzi informācijai!

2015. gada 18. augusts

Katrai maizītei
sava garoziņa!
Aizritējis viens no šīs vasaras
spilgtākajiem un emocionālākajiem notikumiem – XI Latvijas
skolu jaunatnes Dziesmu un deju
svētki. Katram no mums, potenciālajiem Svētku dalībniekiem,
bija savi pienākumi – lielāki vai
mazāki, taču atbildīgi it visās
jomās.
Man prieks, ka es, kā Smiltenes novada koordinatore, savā
ceļā uz Svētkiem sastapu tikai
pozitīvus, aktīvus, dāsnus, saprotošus, atbalstošus un palīdzēt
gribošus cilvēkus. Sākot ar atlases skatēm, kuras veiksmīgi organizējām pilsētas skolās un
Kultūras centrā.
Daudz laika, radošas enerģijas un naudas resursu tika ieguldīts ikviena kolektīva vizuāli
mākslinieciskā ietērpa veidošanā. Par to paldies Smiltenes novada domei par piešķirtajiem finanšu līdzekļiem un visām jaukajām šuvējām par lielo darbu.
Svētku nedēļā mūsu novada
dalībniekus vizināja vairāku
transporta firmu un mūsu pašu
novada 19 atsaucīgi un izpalīdzīgi šoferīši. Kāds pa garo mēģinājumu laiku pat pamanījās sanest visas bērnu somas Juglas
skolas klasē!
Esmu koordinējusi svētku organizēšanas procesu 2005. un
2010. gadā un tā vien šķiet, ka
viss jau zināms un paredzams.
Bet arī man trešie svētki nāca ar
izaicinājumu un ilgu jautājuma
zīmi, jo bijām palikuši bez ēdināšanas firmas pakalpojumiem.
Mans lielais paldies I. Brakmanei
un I. Lacbergai, kuras meklēja iespēju palīdzēt. Paldies Dievam
un SIA “Baltic Restaurants Latvia” servisam, bet paēduši bijām!
Neskatoties uz vakaru vai agru
rīta stundu, dodoties uz Rīgu,
mūsu kolektīvus ar stipriem ceļa
vārdiem un laba vēlējumiem pavadīja Smiltenes novada domes
priekšsēdētājs G. Kukainis, izpilddirektors K. Lapiņš vai Izglītības pārvaldes vadītāja G. Grigore. Iespējams, arī tāpēc mūsu kolektīviem labi veicās Fināla skatēs, jo Pūtēju orķestris ieguva
godpilno 3. vietu, jauniešu koris
“Lido” Zelta diploma 3. vietu un
BJIIC kora “Lido”studija saņēma
Zelta diplomu!
Paldies pagastu pārvalžu vadītājiem un skolu direktoriem, kas
ikdienā atbalstīja un uzmundrināja gan kolektīvu vadītājus, gan
bērnus, jo gatavošanās process
nebija viegls. Esmu pārliecināta,
ka aizvadīt garās mēģinājumu
stundas Mežaparkā un godam
Gājienā noiet savas skolas koriem palīdzēja direktores Ineses

Raiskumas mīļu roku dāvinātais
medus un rupjmaize.
Paldies Izglītības pārvaldei un
visām darbiniecēm par atbalstu
un reālu palīdzību dažādu radošu
un sevišķi tehnisku jautājumu risināšanā, gatavojoties svētku atlases skatēm, konkursiem un
koncertiem.
Dziesmu svētku nedēļā mūsu
novada dalībnieki vienmēr ir iepriecināti ar kādu jauku pārsteigumu! Šoreiz to noorganizēja A.
Mežulis, kurš, vēl esot priekšsēdētāja amatā, līdz ar mums uzsāka gatavošanos svētkiem. Par
mūsu labsajūtu lietainā jūlija vakarā bija gādājuši firma „Madara
89’“, sarūpējot konfektes “Gotiņa” un Rīgas piena kombināts ar
ļoti gardu saldējumu!
Paldies vecākiem un vecvecākiem, kuri meklēja un atrada
gan laiku, gan iespēju dalīt
rūpes un priekus kopā ar saviem
pirmsskolas vecuma dejotājiem
Rīgā. Zinu kolektīvu, kas, izdzīvodams visu nokrāsu emociju
gammu, tomēr ir kļuvis tik spēcīgs, lai dotos vēl kādā kopīgā
ceļojumā ar bērniem un vadītāju. Mans personīgs un mīļš paldies atsaucīgajām mammām un
kolēģēm par operatīvu palīdzību
svētku atribūtikas sadalē!
Nenovērtējams ir kolektīvu
vadītāju, skolotāju un pavadošo
personu ieguldījums svētku nedēļas pasākumos. Bet mans vislielākais paldies ir visiem īstenajiem
svētku dalībniekiem bērniem lieliem un maziem, kas izturēja
mēģinājumu slodzi, pārvarēja sadzīviskas un emocionālas grūtības, viens otru atbalstīja un, visbeidzot, gavilēja un baudīja svētku kulmināciju – koncertus Daugavas stadionā un Mežaparkā.
Tie bija mākslinieciski labi sagatavoti, emocionāli aizkustinoši un
sirsnīgi!
Katrai maizītei sava garoziņa... Tā būtu jāsaka par svētku
gājienu. Lēmums, kas tika pieņemts, atcelts, mainīts, pielāgots
katram pēc sava prāta un patikšanas, bet diemžēl līdz šim tā arī
palicis neizskaidrots. Un tomēr,
ņemot vērā šo situāciju, prieks,
ka uzņēmīgākie Gājienā tomēr
piedalījās! Jaukām atmiņām paliks fotomirkļi no Strenču novada
kolēģiem un U. Ķestera personīgā arhīva, ko ievietojām arī Smiltenes novada mājas lapā.
Novēlu visiem rūdīties miesā
un garā, baudīt vasaru un uzkrāt
enerģiju jaunajam darba cēlienam!
Inga Sīmane,
Smiltenes novada koordinatore
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Sports
Smiltenietis Matīss Velps Eiropas
Jaunatnes Olimpiādē izcīna sudrabu

Jūlija noslēgumā Gruzijas galvaspilsētā Tbilisi sākās 13.Eiropas Jaunatnes Olimpiāde. Latviju
Olimpiādē pārstāv 72 sportisti, tai
skaitā smiltenietis Matīss Velps.
1.augustā, startējot šķēpmeša-

nas disciplīnā, Matīss
izcīnījis godalgoto
2.vietu. Viņš
savu labāko
sniegumu
demonstrēja
jau 1.kārtā,
aizmetot
š ķ ē p u
66,21m tālu.
Lai gan pārejos piecos
piegājienos
rezultātu uzlabot neuzdevās, Matīsu pārspēja tikai viens šķēpmetējs. No 1.vietas ieguvēja, Krievijas pārstāvja Iļjas Tuzova, rezultāta Matīsu šķīra 3,46m.
Matīss atzīst, ka bijis morāli

grūti sagaidīt startu, jo šķēpmešanas disciplīnā puiši sacentās pēdējā Olimpiādes dienā. „Bija neizsakāms prieks iegūt medaļu, bet īsti
apmierināts neesmu dēļ rezultāta”, saka M.Velps. Uz jautājumu,
kas ir bijuši viņa lielākie palīgi un
atbalstītāji, jaunietis teic, ka tā ir
viņa ģimene, treneris G.Markss
un sportists Jāzeps Groza.
Latvijas jaunie sportisti Eiropas Jaunatnes Olimpiādē kopā ieguvuši 3 sudraba medaļas – tāllēkšanā, 100 m barjerskrējienā un
šķēpmešanā.
Apsveicam Matīsu Velpu ar iegūto medaļu un vēlam panākumus arī turpmāk!
Līga Hofmane,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste

FK “Smiltene/ BJSS” 1. līgas otro apli
iesāk ar svarīgu uzvaru Preiļos
Komanda.lv 1. līgas čempionāta pirmajā otrā apļa spēlē
futbola
klubs
“Smiltene/
BJSS” izbraukumā ar rezultātu 2:1 pārspēja “Preiļu BJSS”
vienību. Smilteniešu labā ar
vārtu guvumiem izcēlās Elvis
Teremko un Dāvis Gaigals. Šī
vidzemniekiem bija trešā uzvara sezonā.
Aizvadītās nedēļas nogalē
pēc spēka otrajā Latvijas futbola
turnīrā – komanda.lv 1. līgas
čempionātā – sākās otrais aplis,
kurā katrai komandai priekšā vēl
15 spēles. Pirmo apli futbola
kluba “Smiltene/ BJSS” komanda noslēdza dalītā 13. vietā ar
izcīnītajiem 10 punktiem. Smilteniešu kontā pirmā apļa spēlēs
bija divas uzvaras, četri neizšķirti un deviņi zaudējumi. Lielākais panākums tika izcīnīts
savā laukumā, kad aizraujošā
spēlē ar rezultātu 4:3 tika pārspēta “Rēzeknes FA” vienība.
Tikpat punktu kā Smiltenei
pirms 16. kārtas spēles bija arī
“Ogrei”. Abas komandas Ogrē
nospēlēja neizšķirti 3:3. Čempionāta rezultatīvāko spēlētāju
sarakstā smilteniešu uzbrukuma
līderis Elvis Teremko dalīja 5.
– 6. vietu. Uzbrucējs guva 12
vārtus.
Transfēru periodā, kas vēl
turpinās, “Smiltene/ BJSS” komandu papildināja vietējās sporta skolas audzēknis – vārtsargs
Dagnis Sausais. Pagājušajās sezonas smilteniešu kapteinis sezonas sākumā bija pieteikts
“Metta/ LU” komandas sastāvā,
tomēr traumas dēļ nevienu spēli
virslīgas čempionātā neaizvadīja. Čempionāta pārtraukumā
Raimonda Dūmiņa un Anda Rozīša vadītie spēlētāji gan paspēja
nedaudz atvilkt elpu un sadziedēt mikrotraumas, gan arī aizvadīja treniņu nometni, lai būtu
gatavi parādīt vēl saturīgāku
sniegumu otrā apļa spēlēs.
Aizvadītās nedēļas sestdienā
“Smiltene/ BJSS” devās uz Preiļiem, lai 16. kārtas spēlē tiktos
ar vietējās sporta skolas komandu. Abu vienību pirmā apļa cīņa
noslēdzās ar dramatisku neiz-

šķirtu 2:2. Smiltenieši izlīdzinājumu panāca vien kompensācijas laika beigās, kad no vārtu
priekšas precīzi sita vārtsargs
Ingus Ķirsis. Otrā apļa spēlē
vidzemniekiem palīdzēt nevarēja virkne traumēto spēlētāju.
Viņu vidū bija – Zigmārs Dūmiņš, Kristaps Ozols un Dāvis
Rutks. Diskvalifikācijas dēļ nespēlēja arī Eduards Deičs. Preiļu
vienība, kuras sastāvā ir virkne
Latvijas virslīgas telpu futbola
spēlētāju, pirmo apli noslēdza
dalītā pēdējā 15. – 16. vietā. 15
spēlēs komanda nopelnīja astoņus punktus. Tikpat punkti arī
“Staiceles Bebriem”.
Pirmajā puslaikā abas komandas centās iegūt teritoriālo
pārsvaru. Saturīgi uzbrukumi
padevās kā vienai, tā otrai vienībai, tomēr pirmie vārtus guva
smiltenieši. Puslaika izskaņā
labs solo gājiens padevās Elvim
Teremko, kurš nonāca labā sitiena pozīcijā. Lai apturētu smilteniešu uzbrukuma līderi, noteikumus pārkāpt spiests bija Preiļu
jaunais vārtsargs Rūdis Skutelis.
Tiesnesis Andris Bačuks nekavējoties nozīmēja 11 metru soda
sitienu. To sekmīgi realizēja Teremko.
Otrā puslaika sākumā mājinieki spēja panākt izlīdzinājumu. Pēc reida smilteniešu vārtu
tuvumā precīzu sitienu no netālas distances izdarīja Aleksandrs
Jubels. Lai arī kā savu komandu

no vārtu zaudējuma centās glābt
Dagnis Sausais, tomēr šajā epizodē bumba atrada ceļu vārtos.
Turpinājumā iespējas izvirzīties
vadībā bija abām vienībām. Bīstamus momentus pie mājinieku
vārtiem radīja Elvis Teremko,
Eduards Veģeris, Edgars Jansons un citi. Tikmēr laukuma
otrā galā vairākkārt spēlē iesaistījās arī Sausais. 73. minūtē pie
Preiļu laukuma pusē Smiltenes
futbolistiem bija iespēja izpildīt
standartsituāciju. Lielisku centrējumu veica Eduards Stīpnieks, pēc kura bumbu vārtos ieraidīja Dāvis Gaigals. Nonākuši
vadībā, vidzemnieki nenosēdās
aizsardzībā, bet gan centās ik pa
brīdim nopietni apdraudēt pretinieku vārtus. Jau kompensācijas
laikā mājiniekiem bija lieliska
iespēja panākt neizšķirtu, tomēr
lieliski vārtos nospēlēja Sausais.
Spēle noslēdzās ar “Smiltene/
BJSS” panākumu 2:1. Šī bija
trešā uzvara līdz šim aizvadītajās 16 spēlēs.
Pēc šīs cīņas smiltenieši turnīra tabulā pacēlās uz 11. vietu,
par vienu punktu apsteidzot Salaspils un Saldus komandas.
Savu nākamo spēli Smiltene aizvadīs šīs nedēļas nogalē, kad izbraukumā tiksies ar Salaspili,
bet savā laukumā 15. augustā
tiks uzņemta viena no galvenajām favorītēm – “Rīgas Futbola
skolas” vienība.
Toms Markss
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Smiltenes BJSS riteņbraucējiem
sešas godalgas “Vivus.lv MTB
maratona” mājas posmā

Svētdien, 12. jūlijā Smiltenē
norisinājās “Vivus.lv MTB
maratona” 2015. gada 5.
posms. Tepera autotrasē sekmīgi savās mājās nostartēja
arī vietējie Smiltenes BJSS riteņbraukšanas nodaļas audzēkņi, izcīnot kopumā sešas
godalgas.
Savu skatītāju un līdzjutēju
priekšā Smiltenes sporta skolas
riteņbraukšanas nodaļas audzēkņi šogad startēja pirmo reizi.
Trenera Agņa Apses audzēkņi
vairākās grupās ne tikai apliecināja savu konkurētspēju, bet arī
guva uzvaras.
Latvijas Valsts Mežu pusmaratona distancē 30 kilometru garajā trasē uzvaru V12 vecuma
grupā izcīnīja Ernests Eglītis.
Smiltenietis trasi veica 1 stundā
40 minūtēs un 50 sekundēs, tuvāko sekotāju Kārli Klismetu
apsteidzot par 4 minūtēm un 47
sekundēm. V14 zēnu grupā trešo

pozīciju ieguva Egīls Melderis.
11 sportisti startēja V16 grupā,
kur labāko sešinieku noslēdza
Ingars Martinovs, tikmēr debijas
sacensībās, kā “Smiltene BJSS”
riteņbraukšanas nodaļas braucējs, devīto vietu ieguva Artis
Vasilis. S12 meiteņu konkurencē
otrā bija Elza Martinova, kamēr
S14 konkurencē Evai Elīzai Leikartei trešais rezultāts.
50 kilometru distancē Jēkabs
Cers smagajā, bet interesantajā
trasē ieguva trešo vietu. Labāko
trijnieku savā vecuma grupā noslēdza arī treneris Agnis Apse.
Tikmēr vēl vairāki jaunie riteņbraukšanas nodaļas audzēkņi cīnījās ne mazāk aizraujošajos
bērnu braucienos. Z9 grupā uzvarēja Edgars Timermanis, Jēkabs
Olivers Skrapcis ieņēma sesto
vietu, kamēr debijas sacensībās
Dānielam Apsem 21. pozīcija.
Toms Markss

Melderis un Leikarte gūst
rūdījumu Latvijas čempionātā
MTB XCO krosā
Svētdien, 19. jūlijā,
Priekuļos esošajā slēpošanas un biatlona centrā tika aizvadīts 2015.
gada Latvijas čempionāts kalnu riteņbraukšanā (MTB) Olimpiskā
krosa (XCO) disciplīnā.
Elites vīru grupā pirmo
reizi valsts čempiona titulu izcīnīja “ZZK/
Cēsis” komandas sportists Arnis Pētersons,
kamēr lielisku rūdījumu ļoti smagajā trasē
guva divi jaunie Smiltenes BJSS riteņbraucēji
– Egils Melderis un Eva Elīza
Leikarte
Pēc vairākiem gadiem Baldonē šogad Latvijas čempionāts
MTB XCO krosā norisinājās pazīstamajā slēpošanas un biatlona
centrā Priekuļos. Pateicoties vietējiem riteņbraukšanas entuziastiem un Cēsu Olimpiskā centra
darbiniekiem, dalībniekiem tika
sagatavota ļoti interesanta un
reizē sarežģīta trase. Nedaudz
vairāk nekā četru kilometru garajā distancē netrūka ne šauru taciņu, garu un stāvu kāpumu, asu
nobraucienu, kā arī trampalīnu.
Papildus grūtības braucējiem sagādāja samirkušās skaidas, kas
kāpumus padarīja daudz smagākus. Latvijas čempionāta sacen-

sības Priekuļos pulcēja kuplu
līdzjutēju skaitu, kuri aktīvi atbalstīja savus favorītus.
Lielu izaicinājumu pieņēma
arī divi Smiltenes sporta skolas
jaunie riteņbraucēji – Egils Melderis un Eva Elīza Leikarte. Tik
smagā un tehniski sarežģītā trasē
abi startēja pirmo reizi. Eva, veicot trīs apļus vienā grupā ar pat
trīs gadus vecākām meitenēm,
finišēja trešajā pozīcijā, priekšā
esošajai Adelei Ilga Spigovskai
piekāpjoties vien par mazāk
nekā četrām minūtēm. Tikmēr
Egils Melderis zēnu konkurencē
divu apļu garajā sacīkstē ierindojās septītajā pozīcijā, gūstot lielisku pieredzi, kas noderēs tālākās cīņās.
Toms Markss,
Igo Japiņa sporta aģentūra
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Aizvadīts Latvijas čempionāts Rogainingā

18. jūlijā Gulbenes novada
Rankas pamatskolas sporta laukumā tieši plkst.12.00 tika dots
starts Latvijas čempionātam rogainingā – šā gada vienīgajām
diennakts rogaininga sacensībām
Latvijā.
Paralēli diennakts sacensībām,
kurās tika noskaidroti Latvijas
čempionāta medaļnieki 15 dažādās grupās, norisinājās arī 6 un 3
stundu sacensības. Sacensību
centrs atradās Rankas pamatskolā, kas ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, celts tālajā
1887. gadā. Skolā mācījies arī
raksta autors. Tās atrašanās vieta
bija sacensību rajona vidusdaļā,
kas pavēra dalībniekiem lieliskas
izvēles iespējas. Apvidus šogad
bija ļoti kontrastains, bija gan ātri
skrienami ceļi, gan izzūdoši meža
celiņi un aizaugušas stigas. Sacensību rajonā tika izvietoti 76
kontrolpunkti no 3 līdz pat 10
punktu vērtībām.
Dalībniekiem bija iespēja apmeklēt 3 pilskalnus, atrasties
Gulbenes novada augstākajā punktā - Stabu kalnā, kas vienlaicīgi
ir arī Strūves ģeodēziskā loka mērījumu punkts „Ramkau“, skatīt

Rankas pagasta dižāko skujkoku
Lejzemnieku egli un īpatnējo
Divkāju ozolu, Gaiļa dīķi, Velniņa ezeru, Veco Druvienas skolu
un Barona Volfa laikā celtu ķieģeļu cepli, kurš ražojis dakstiņus
un ķieģeļus līdz pat pagājušā gadsimta 70-jiem gadiem. Pats cepļa
skurstenis joprojām saglabājies
labā stāvoklī. Vietējie iedzīvotāji
šad tad pavasaros „iedarbinot“
skursteni ar kādu siena ķīpu. Vilkme tam joprojām esot gana spēcīga. Viens no kontrolpunktiem
atradās tiešā tā tuvumā un dalībniekiem bija iespēja novērtēt šo
unikālo 19. gadsimta 60-jos
gados būvēto, laika zoba neskarto
celtni.
Sacensības bija ļoti labi organizētas, par to liecina viena no dalībniekiem teiktais. Citēšu Ēvaldu
Žoglu: „Ja tautieši rūpētos par
savu zemīti tā, kā organizatoru
komanda par šo pasākumu, Latvijā būtu tikai „parku rogainings“. Sirsnīgs paldies visiem,
kas veidoja šos svētkus un piepildīja Rankas mežus, purvus un
grāvjus ar adrenalīnu!“
Sacensībās piedalījās arī OK
„Azimuts“ orientieristi un citi

Smiltenes novada sportisti. 3
stundu sacensībās 13 komandu
konkurencē uzvarēja komanda
”Svešā malā kā mežā”. Tajā startēja Ilze Spalviņa un Uldis Velps.
Piektajā vietā Aldis Lapiņš ar komandu Pūznis@ Azimuts. Viņi
nopelnīja vienu soda punktu, jo
finišēja 27 sekundes pēc oficiālā
finiša laika. Bez šī soda punkta
viņiem būtu trešā vieta.
OK „Azimuts“ pārstāvēts bija
arī sešu stundu sacensībās. Šeit
71 komanda, konkurencē vislabākais rezultāts, savācot 91 punktu,
no mūsējiem Videgas Gaigalas
komandai „Saule pāri visam”. Viņiem 15. vieta visu komandu vērtējumā un 4. vieta grupā XV.
Tikai vienu punktu no viņiem atpalika Rolanda Rudīša komanda
„French Toast Mafia”. 78 punktus
savāca komanda „Tā ir”. Tajā
startēja Vita Cīrule un Guntars
Cīrulis. XV grupā viņiem astotā
vieta.
24 stundu sacensībās augstvērtīgāko rezultātu uzrādīja
komanda „Kikuti-99“. Tajā
startēja Jurģis Eberhards ar 13 gadīgajiem dēliem Rūdolfu un Renāru. Viņiem izdevās savākt 295
punktus, 80 komandu konkurencē, izcīnot 10. vietu un savā grupā
MO finišējot sestajā vietā.
3. vietu grupā MSV izcīnīja
komanda „Privātbūve”, kurā startēja arī Vairis Krauklis.
3. vieta arī grupā WV Aivas
Skopānes komandai „Daivas”.
5. vieta grupā MSV Jāņa Biezā
komandai „LB-64”.
Augstā 9. vieta grupā XO komandai ”Superkleperīgs meža
skuvums”. Komandā startēja
Uldis un Aiva Kleperi.
Ar sacensību rezultātiem varat
iepazīties Latvijas rogaininga
mājas lapā: www.rogaining.lv
Māris Stabiņš,
Smiltenes BJSS treneris

Smiltenes BJSS riteņbraukšanas nodaļas
audzēkņi savu līdzjutēju priekšā aizvada
SEB MTB posmu
Svētdien, 2. augustā,
Smiltenē norisinājās
tautas iecienītā SEB
MTB maratona piektais posms, kurā kupli
pārstāvēti bija arī trenera Agņa Apses trenēti Smiltenes BJSS riteņbraucēji. Uzvaru savā
vecuma grupā izcīnīja
Edgars Timermanis.
Sacensībās startēja arī
kupls Smiltenes bērnu
un jaunatnes sporta skolas šosejas riteņbraukšanas nodaļas velobraucēju skaits. Zēnu M14
grupā, startējot ar divus
gadus vecākiem braucējiem, 37 dalībnieku konkurencē 11. vietu izcīnīja Ernests
Eglītis. Smiltenietis grupas uzvarētājam Kristiānam Belohvoščikam nepilnu 30 kilometru garajā distancē zaudēja nedaudz
vairāk nekā 11 minūtes. Egīls
Melderis lielajā konkurencē finišēja 20. pozīcijā, bet Linards Kazeks bija 21.
Šajā pat grupā meitenēm piekto vietu izcīnīja Eva Elīza Leikarte, kamēr labāko sešinieku noslēdza sevi labi šosejas sacensībās

apliecinājusī Nadīna Kučere.
Desmitajā vietā sacensībās ierindojās vēl viena Agņa Apses audzēkne Elza Martinova. M16
konkurencē no Smiltenes BJSS
audzēkņiem visaugstāk ierindojās
Artis Vasilis, kuram 21. vieta.
Tikmēr divas pozīcijas zemāk ierindojās Ingars Martinovs. Prestižajā “Skandi motors” distancē
startēja juniors Jēkabs Cers.
Smiltenietis savā vecuma grupā
noslēdza labāko desmitnieku.

Ar labiem panākumiem startēja
arī vairāki jaunākie Smiltenes
BJSS audzēkņi. Edgars Timeramnis izcīnīja skaistu uzvaru, bet Jēkabs Olivers Skrapcis bija ceturtais
2006. gadā dzimušo puišu grupā,
kamēr lielisku pieredzi mājas
posmā guva Dāniels Apse. SEB
MTB maratona sestais posms norisināsies 16. augustā Talsos.
Toms Markss,
Igo Japiņa sporta aģentūra
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Preimanis dramatiskā cīņā izcīna
uzvaru SEB MTB Smiltenes posmā
Svētdien, 2. augustā, Smiltenē norisinājās tautas iecienītā
SEB MTB maratona
piektais
posms.
“Skandi motors” distancē spēcīgajā konkurencē uzvaru absolūtajā vērtējumā vīriem izcīnīja “Sportlife Cycling” komandas
riteņbraucējs Matīss
Preimanis,
kamēr
starp dāmām nepārspēta palika “ebike
Machine”
vienības
sportiste
Katrīna
Jaunslaviete. Tikmēr
vērienīgajā “Virši –
A” braucienā triumfēja Gints Jakovels un Rūta Brakovska.
Pašmāju lielākā riteņbraukšanas sacensību seriāla – SEB MTB
maratona – sezona jau atrodas
savā otrajā pusē. Svētdien teju
2000 velomīļu no Latvijas un apkārtējām valstīm pulcējās skaistajā un ļoti rosīgajā Vidzemes
mazpilsētā Smiltenē, lai aizvadītu
seriāla piekto posmu. Smiltene,
kas ir Latvijas kalnu riteņbraukšanas dzimtene, sagaidīja dalībniekus ar lieliskiem laika apstākļiem,
daudz līdzjutējiem un aizraujošām trasēm. Pateicoties Jāņa Brakovska ģimenes entuziasmam,
tika izveidota ļoti interesanta un
dinamiska trase. Tajā netrūka ne
šauru taciņu, pļavas posmu, nobraucienu, bruģa kāpuma, Abulas
upes šķērsošanas un citu pārbaudījumu.
63 kilometru garajā “Skandi
motors” distancē, kas sadalīta
divos apļos, jau trases pirmajā
daļā atrāvās divi no galvenajiem
favorītiem – “Sportlife Cycling
team” komandas braucējs Matīss
Preimanis un “ZZK/ Cēsis” sportists Arnis Pētersons. Abiem veiksmīgi sastrādājoties, tuvāko sekotāju cerības viņus panākt ievērojami samazinājās. Preimanis un
Pētersons kopā sasniedza Abulas
upi. Pēdējā kāpumā pirms finiša
taisnes nevienam no viņiem ievērojamu pārsvaru iegūt neizdevās.
Dramatiskā cīņā pēdējos metros
nedaudz ātrāks izrādījās Matīss
Preimanis, kuram tā bija pirmā
uzvara šajā sezonā kādā no SEB
MTB maratona posmiem. No Līgatnes nākušais sportists trasē pavadīja 1 stundu 58 minūtes un 17
sekundes. Tāds pats laiks arī Pētersonam. Tikmēr trešo vietu dinamiskajā trasē izcīnīja “Rietumu
– Delfin” riteņbraucējs Andris
Vosekalns. Bijušais Latvijas čempions uzvarētājam zaudēja 3 minūtes un 58 sekundes. Labāko sešiniekā ierindojās arī Dmitrijs Sorokins, Stens Eriks Oterends un
Oskars Muižnieks.
Matīss Preimanis pēc izcīnītās uzvaras: “Liels prieks, ka izdevās izcīnīt šo uzvaru. Jau kādā
desmitajā kilometrā ar Arni kopā
atrāvāmies. Tālāk labi sastrādājāmies un viss izšķīrās finišā. Zināju, ka Arnim ir ļoti labs finišs, bet
man izdevās izmantot savu iespēju, par ko arī gandarījums!”
Sieviešu absolūtajā vērtējumā
pie pirmās uzvaras šosezon tika
“ebike Machine” vienības braucēja Katrīna Jaunslaviete. Viņas
laiks trasē bija 2 stundas 14 minūtes un 44 sekundes. Nepilnu

minūti Katrīnai zaudēja kopvērtējuma līdere Lelde Ardava no
“Rietumu – Delfin” vienības.
Tikmēr trešā Smiltenē palika
igauniete Janelle Uibokanda,
kura Jaunslavietei piekāpās par 7
minūtēm un 56 sekundēm. Komandu vērtējumā uzvaru izcīnīja
“Sportlife Cycling team” vienība,
kurai sekoja “Rietumu – Delfin”
un “ZZK” sportisti.
Kopvērtējumā pēc pieciem no
septiņiem posmiem līderpozīcijas
vīriešu konkurencē joprojām saglabā igaunis Alges Masigments
no “ZZK”, kamēr dāmām līderes
gods paliek Leldei Ardavai.
“Virši – A” braucienā 35 kilometru garajā distancē vīriešu
konkurencē, veicot izšķirošo izrāvienu Smiltenes vecajā parkā,
uzvaru svinēja “Volkswagen Veloprofs.lv” komandas sportists
Gints Jakovels. Rīdzinieks,
kuram šī bija jau trešā uzvara piecos posmos, par 11 sekundēm apsteidza “MySport veikals” vienības pārstāvi Lauri Purniņu. Tikmēr trešajā vietā ierindojās Jānis
Vecvanags (“Hawaii Express
Scott”), 15 sekundes aiz Jakovela. Sieviešu vērtējumā mājiniekus
ar uzvaru iepriecināja Rūta Brakovska. Smilteniete aiz sevis atstāja Lāsmu Ozolu un Beāti Kovgeri. Komandu vērtējumā “Virši
– A” braucienā uzvarēja “Sportilfe Cycling team”, kam sekoja
“Volkswagen Veloprofs.lv” un
“MySport veikals” vienības. Tikmēr kopvērtējumā līderpozīcijas vīru grupā pārņēmis Lauris
Purniņš, bet dāmām līderes
krekliņš paliek Rūtas Brakovskas īpašumā.
Lieliskā gaisotnē otrais posms
aizritēja arī “Mammadaba” veselības distances veicējiem, bet topošie čempioni aizraujošās cīņās
sacentās Herkuless bērnu braucienā.
Trasē riteņbraucēju slāpes veldzēja “Zaķumuižas” ūdens un
“Isostar” enerģijas dzērieni. Dalībniekiem bija iespēja iestiprināties arī vairākos ēšanas punktos
distancē, kur vitamīniem bagātas
un veldzējošas uzkodas nodrošināja “Daily”. Jau 14. gadu SEB
MTB maratona ģenerālsponsors
ir SEB Banka. SEB MTB maratona sestais posms norisināsies
16. augustā Talsos.
SEB MTB kalendārs:
6. posms: 16.08.2015. Talsi
7. posms: 27.09.2015. Ikšķile
Toms Markss,
Igo Japiņa sporta aģentūra

2015. gada 18. augusts
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Ilgvars un Agnija Caunes uzvar savās Smiltenes sporta skolas riteņbraucēji aizvadījuši SEB MTB maratona
grupās jau otro gadu pēc kārtas
Siguldas posmu

3.- 5. jūlijā Amatas novads un Amatciems
kļuva par orientēšanās galvaspilsētu Baltijas
orientieristiem. Jau 29. reizi norisinājās starptautiskās orientēšanās trīsdienu sacensības
„Kāpa“. Sacensības notika Amatciema apkārtnē, to centrs – mājās „Spuģi“. Sacensībām bija
pieteikušies 1800 dalībnieki no 10 valstīm
– Zviedrijas, Somijas, Igaunijas, Lietuvas, Krievijas, Baltkrievijas, Dānijas, Lielbritānijas, Itālijas un Latvijas.
Orientēšanās trīsdienās „Kāpa“ notika sacensības vairākās orientēšanās disciplīnās. Populārākās bija orientēšanās skrējiena sacensības, bet papildus tām norisinājās arī velo
orientēšanās un taku orientēšanās sacensības.
Par godu 40. gadskārtai, kopš Latvijā notiek
daudzdienu orientēšanās sacensības, otrās sacensību dienas vakarā notika papildu orientēšanās sacensības „O-RETRO“, kurās tiks izmantotas 1975.gada sacensību kartes.
Kāpa ir ne tikai masveidīgākās orientēšanās
sacensības Baltijā, bet arī prestižas sacīkstes elites sportistiem, ko papildina fakts, ka otrās dienas sacensības bija Pasaules ranga sacensības,
un Latvijas izlases vadība tieši šo distanci bija
noteikusi kā pēdējo atlasi Pasaules čempionāta
izlases sastāva noteikšanai.
Vīriešu elitē starta sarakstā trūka pašu spēcīgāko Baltijas orientieristu, kuri jau gatavojās
Pasaules čempionātam, kas augusta sākumā
notiks Skotijā.
Šajā dienā startēja arī „Azimuta“ pārstāvis
Artūrs Pauliņš. Artūram izdevās labs skrējiens,
un 49 dalībnieku konkurencē 6,3 km distancē
viņš finišēja trešajā vietā. Piekāpjoties sešas sekundes Andrim Jubelim un gandrīz divas minūtes „Kāpas“ kopvērtējuma uzvarētājam Mārtiņam Sirmajam. Diemžēl nepareizi izvietota
kontrolpunkta dēļ šī distance Pasaules ranga sacensību kopvērtējumā un arī „Kāpas“ trīsdienu
kopvērtējumā netika ieskaitīta. Vīriešu elites
grupā „Kāpas“ kopvērtējumā jau devīto reizi
uzvarēja Mārtiņš Sirmais. Otrajā vietā Dāvis
Dišlers un trešajā Andris Jubelis.
Sieviešu elitē konkurenci Latvijā dzīvojošajām labākajām orientieristēm – Līgai Ārniecei
un Līgai Valdmanei –, sagādāja spēcīgākās Lietuvas un Igaunijas orientieristes. Šoreiz Latvijas
orientieristes bija pārākas. Uzvarēja Līga Ārniece, aiz sevis atstājot Lauru Vīķi un Kristīni Bertuku.
Azimuts OK-Sm BJSS komanda šajās sacensībās startēja ar gandrīz 70 sportistu lielu sastāvu, kas bija ceturtā lielākā komanda šajās
daudzdienās. Komandā startēja arī Smiltenes
jaunsargu vienība. Sacensību kopvērtējumā, kur
tika vērtēti katras dienas desmit labākie starti,
no komandas Azimuts OK-Sm BJSS komandai
sestā vieta.
Šoreiz jāuzteic „Azimuta“ jaunā maiņa, kas
deva lielu artavu kopējā punktu skaitā.
Sacensību pirmā diena veiksmīga Matīsam
un Annijai Slikšjāņiem. Matīsam izdevās uzvarēt M18 grupā ar septiņu minūšu pārsvaru. Annija uzvarēja grupā W14**. Pirmajā dienā vēl
uzvaras izcīnīja Renārs Kļaviņš M12* un Otārs
Putrālis M40L grupā.

Sacensību otrajā dienā veiksmes stafeti no
Slikšjāņiem pārņēma Ilgvars un Agnija Caunes.
Ilgvaram uzvara grupā M16L un Agnijai W14L.
Uzvarētāja gods arī Renāram Kļaviņam M12*,
Annijai Slikšjānei W14** un Lienei Brūvelei
W21L.
Trešajā dienā savu pārākumu pār konkurentiem, uzvarot jau trešo dienu pēc kārtas pierāda
Renārs Kļaviņš M12*. Uzvaras arī Agnijai Caunei W14L un Ilgvaram Caunem M16L.
Sacensību kopvērtējumā vērtīgākie rezultāti
Agnijai Caunei W14L un Ilgvaram Caunem
M16L. Sacensību informators atzīmēja to, ka
viņi šajās grupās uzvar otro gadu pēc kārtas.
Goda pjedestāla pirmo pakāpienu prasmīgi
nosargāt izdodas arī Renāram Kļaviņam M12*.
Augsts rezultāts arī Matīsam Slikšjānim, izcīnot
otro vietu grupā M18. Otrā vieta arī Matīsa
māsai Annijai W14.
Katru dienu visi dalībnieki tika apbalvoti
grupās W8 un M8. Šīs bija īpaši lielas grupas,
kur startēja katrā vairāk kā 70 dalībnieku. Arī
sacensību kopvērtējumā, kur tika vērtēti dalībnieki, kas startēja bez vecāku palīdzības, tika
apbalvoti pirmo sešu vietu ieguvēji. Šeit panākumi, izcīnot ceturto vietu, Matīsam Kalniņam
un Kitijai Abulai izcīnot piekto vietu.
Pieaugušo grupās pie godalgām triju dienu
summā, izcīnot otrās vietas savās grupās, tiek
Liene Brūvele W21L un Artjoms Rekuņenko
M21L.
Veterānu grupās pie godalgām tika tikai
Otārs Putrālis M40L grupā, izcīnot trešo
vietu.Tā kā sacensībās bija liels dalībnieku
skaits, tad publicējam pirmo 10 vietu ieguvējus
no Azimuts OK-Sm BJSS komandas.
5. vietas Ieva Godiņa W35L, Mārtiņš Godiņš
M40S
6. vietas Elīna Skopāne W16L, Anete Anna
Strazdiņa W12, Renārs Akmins M14** ,
Modris Smorodins M10*.
7. vietas Aiva Skopāne W45L, Madara
Celma W12*, Jānis Biezais M65, Kristaps Zālītis M20
8. vieta Aldis Lapiņš M60
9. vietas Gunta Dudele W50L, Juris Rudītis
M50S, Ginters Ķelps M12*
10. vietas Oto Rainers Strazdiņš M16**, Ronalds Orniks M14**, Emīls Čukurs M10*
Atsevišķās sacensību dienās veiksmīgi startēja Dita Spalviņa W12** un Rigonda Buša
W14** 3. vietas sacensību pirmajā dienā un
Hanna Gabriela Ziemiņa 2. vieta W12** sacensību trešajā dienā.
MTBO sacensībās startēja Aivis Zetmanis,
izcīnot 6. vietu V21 grupā.
Katru dienu tika apbalvoti ātrākie sprinteri
finišā, kas visātrāk veica posmu no pēdājā KP
līdz finišam. Visas trīs dienas šo balvu saņēma
OK Azimuts pārstāvis Artjoms Rekuņenko.
Ģimeņu vērtējumā, kur tika vērtēti četru ģimenes dalībnieku rezultāti 7. vieta Godiņu ģimenei un 23. vieta Stabiņu ģimenei.
Māris Stabiņš,
Smiltenes BJSS treneris

Svētdien, 5.jūlijā, Siguldā norisinājās SEB
MTB maratona Siguldas posms, kurā startēja arī Smiltenes BJSS
riteņbraukšanas nodaļas audzēkņi. Jaunajiem
smilteniešiem
vienā no Latvijas interesantākajām trasēm
izdevās gūt divas godalgas, kuras izcīnīja
Eva Elīza Leikarte un
Edgars Timermanis.
Viens no sezonas gaidītākajiem SEB MTB
maratona posmiem lieliskos laika apstākļos norisinājās Siguldā. Četros
dažādos braucienos kopumā startēja
teju 2000 dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Polijas, Ukrainas, Igaunijas.
Tāpat otro gadu pēc kārtas šeit startēja arī Kanādas riteņbraucējs Tims
Karletons. Siguldas posms ir vienīgās MTB maratona sacensības Latvijā, kas iekļautas Starptautiskās Riteņbraukšanas savienības (UCI)
MTB sērijas kalendārā. 2016. gadā
tieši šeit norisināsies Eiropas čempionāts MTB maratonā.
Sacensību organizatori un Siguldas novads bija parūpējušies par interesantu, pauguriem bagātu trasi
Gaujas senlejā un tās tuvumā. Dalībniekiem trasē bija jāpievar Turaidas,
Gaujas, bobsleja trases un daudzi citi
kāpumi, kas lielajā saulē radīja papildu grūtības.
Sacensībās startēja arī trenera
Agņa Apses vadītie Smiltenes bērnu
un jaunatnes sporta skolas riteņbraucēji. Zēnu V14 grupā 33 dalībnieku
konkurencē 14. vietu izcīnīja Egils

Melderis, kurš nepilnus 30 kilometru
garo trasi veica 1 stundā 24 minūtēs
un 30 sekundēs. Šajā pat grupā meitenēm atzīstamo trešo vietu izcīnīja
Eva Elīza Leikarte, kura no grupas
uzvarētājas Renātes Radionovas atpalika par nedaudz vairāk kā piecām
minūtēm. Tikmēr Nadīnei Kučerei
sestā pozīcija.
Junioru grupā Jēkabs Cers 13 dalībnieku konkurencē izcīnīja sesto
vietu, no uzvarētāja Elvja Gedraita
atpaliekot par septiņām minūtēm.
Treneris Agnis Apse tikmēr bija devītais “Virši – A” distances absolūtajā vērtējumā un uzvarēja savā V40
vecuma grupā.
Vairāki mazie smiltenieši startēja
“Herkuless” bērnu braucienā. 2006.
gadā dzimušo grupā uzvarēja Edgars
Timermanis, kurš saglabāja līdera
krekliņu. Tikmēr lielisku cīņas sparu
pēc piedzīvotā kritiena nodemonstrēja Olivers Jēkabs Skrapcis, aizcīnoties līdz sestajai vietai finišā. Veiksmīgi sacensības aizvadīja arī Mārcis
Klieders.
Toms Markss

Sporta veterāni tiekas Bauskā
Šogad Latvijas pašvaldību sporta
veterānu 52.sporta spēles vieglatlētikā notika 18.-19.jūlijā Bauskā, skolēnu dziesmu un deju svētku dēļ par
divām nedēļām vēlāk kā ierasts.
Smiltenes novada vieglatlētu komanda skaitliski startēja vismazākā sastāvā, salīdzinot ar citiem gadiem (10
dalībnieki), bet kopīgiem spēkiem
spēja savākt visas 25 ieskaites un izcīnīja 8 sporta spēļu dažāda kaluma
medaļas.
Par Latvijas pašvaldību sporta veterānu 52.sporta spēļu čempionu kļuva
Viktors Vējiņš augstlēkšanā, viņam arī
2.vieta lodes grūšanā. Vēl divas medaļas izcīnīja Kitija Klempnere – 2.vieta
100m skrējienā un 3.vieta augstlēkšanā. Augstlēkšanā sudraba medaļa Normundam Straujam un bronza Līgai
Priedītei. Bronzas medaļa arī Arnoldam
Marksam šķēpa mešanā un Aivaram
Bahuram 3km soļošanā.
Par komandas ieskaitēm vēl cīnījās
Inta Zetmane, Iveta Kazaine, Gints

Svika un Ilmārs Tupmacis, līdzi juta
šoferītis Guntis.
Atklāšanas parādē komanda saņēma kliņģeri par noformējumu un atraktivitāti, kur žūriju uzrunāja mūsu
sporta somiņas ar katra vārdu. Paldies komandai par kopības sajūtas
radīšanu.
Lai īstenotu Kārļa Ulmaņa akmenī iecirstos vārdus „Mēs bijām, mēs
esam, mēs būsim!”, šogad otro reizi
sporta spēļu ietvaros tika rīkotas sacensības „Kopā mēs varam”. Sacensībās varēja piedalīties bērni kopā ar
saviem vecākiem vai vecvecākiem
divās grupās: 1.grupā bērns līdz 8
gadiem (ieskaitot) un 2.grupā bērns
no 9 līdz 12 gadiem. Mūsu novadu
pārstāvēja Ilmārs Tupmacis ar dēlu
Mareku. Pa abiem kopā bija jānoskrien 100m (50m+50m) un tāllēkšanā jāveic katram 3 lēcieni, rezultātus
summēja. 1.grupā startējot, Mareks
un Ilmārs izcīnīja 1.vietu un tika apbalvoti ar zelta medaļu.
Paldies komandas
dalībniekiem par startu! Novēlu jums vasarā labi atpūsties, sadziedēt traumas, lai
nākošajā gadā atkal
tiktos vieglatlētikas
stadionos!
Vieglatlētu komanda ļoti gaida jaunus dalībniekus!
Kitija Klempnere,
Smiltenes novada
vieglatlētu komandas
vadītāja
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Pasākumi Smiltenes novadā
augustā un septembrī
Grundzāles kultūras namā 18.septembrī plkst.18.00 Signes Lielpēteres autordziesmu koncerts. Piedalās Launkalnes sieviešu vokālais ansamblis „Anemones“.
29.augustā pl.10.00, Palsmanē, Smiltenes novada sporta svētki. Pl.22.00, Brīvdabas
deju placī, balle ar grupu "Kreisais pagrieziens".
Ieeja € 3,00
29.augustā pl.10.00, Palsmanē, Smiltenes novada sporta svētki. Pl.22.00, Brīvdabas
deju placī, balle ar grupu "Kreisais pagrieziens".
Ieeja € 3,00"

Jāņukalna estrādes vasaras sezonas
noslēgums
22. augustā tiks noslēgta Jāņukalna vasaras sezona, un šajā dienā Smiltenes novadā
viesosies Baltinavas teātris „Palādas“ ar izrādi „Ontans i plāšnīki”. Tā ir komēdijas
“Ontans i Anne” 5. daļa, kurā pie Annas un Antona uz divām nedēļām ierodas Annas dēla
ģimenes draugi - laulāts pāris no Rīgas. Mājās sāk notikt dīvainas lietas, līdz atklājas, ka
atbraukusī kundze ir zīlniece un ekstrasense.
Ieeja: € 2,00.
22.00 balle kopā ar grupu “Ceļojums” un DJ demyjan.
Ieeja: € 3,00

SMILTENES NOVADNIEKU
KALENDĀRS
PAEGLĪTS DĀVIDS ( 1860. g. 10. aug. - ? ) – skolotājs Smiltenē.
RUBENE ERNA ( 1910.g. 11.aug. – 1990.g. 1. nov. ) - dekoratīvi lietišķās mākslas meistare. Dzimusi Bilskas pag. Mācījusies Smiltenes ģimnāzijā. Apglabāta Smiltenes ev. lut.
draudzes kapsētā.
UPĪTE LŪCIJA ELZA ( 1910. g. 12. aug. – 1952. g. 11. maijs ) – dzejniece. Dzimusi
Smiltenes pagasta Pujās. Mācījusies Smiltenes draudzes skolā un ģimnāzijā.
SAULĪTIS PĒTERIS ( 1910. g. 13. aug. – 2000. ) – arhitekts. Izstrādājis Smiltenes pilsētas izbūves projektu ( 1946. ).
GRUNDULIS JĀNIS ( 1895. gada 17. aug. – 1940. g. 6. aug. )- 9. Rēzeknes kājnieku
pulka kareivis, Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Apglabāts Smiltenē.
ADLERS LUDVIGS ( 1895. g. 19. aug. – 1965. g. 12. dec.) - Bij. 3. Kurzemes latv. strēln.
pulka praporščiks, 1919. g. Smiltenes komandants. Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris.
KAŽOKU DĀVIS ( 1850. g. 20. aug. – 1913. g. 13.apr. )- skolotājs, rakstnieks. Dzimis
Smiltenes pag., māc. Smiltenes draudzes skolā.
DOMBROVSKIS JĒKABS OSVALDS - ( 1880. 23. aug. - 1949. g. 17. dec.)– pulkvedis,
darbvedis Smiltenē (1919. g.).
BUŅĶIS VIKTORS ( 1925. g. 27. aug. – 1984. g. 16. maijs) – arhitekts. Izstrādājis apbūves projektus vairākiem desmitiem lauku ciematu galvenokārt Vidzemē, arī Smiltenes pusē.

Smiltenes novada bibliotēkā

Izstādes:
Līdz 10.08. „Zaļā zeme” – Aleksandra Luhaera gleznu izstāde
„Gaisma caur tumsu” – Elīnas Kubuliņas – Vilnes melnbalto fotogrāfiju izstāde
Smaidas Maskinas floristikas darbu izstāde “Smildziņa ziedēja sudraba ziediem”

Bērnu apkalpošanas nodaļā (Gaujas ielā 1)
Par jaunākajām grāmatām un pasākumiem bibliotēkā skatieties:
http://www.smiltenesbiblio.blogspot.com/
Literatūras izstādes un pasākumi bērnu literatūras nodaļā:
http://spbbernunodala.blogspot.com/

Futbols Smiltenē
Futbola klubs „Smiltene/ BJSS” mājas spēles Smiltenes stadionā Latvijas čempionāta 1. līgas
ietvaros:
15. augustā plkst. 17.00 FK „Smiltene/BJSS” – RFS
5. septembrī plkst. 16.00 FK „Smiltene/BJSS” – FK „Staicele”

Sporta veidi un to apraksts:
Stipro skrējiens – komandā 11 dalībnieki. – Dīķis-Līšana zem tīkla-Baļķis-Klinšu siena- Zirnekļa tīkls-Šaušana-Līdzsvara baļķis-Laivošana velkoties
pie virves-Trīsis-Ūdens trauks-Laivošana-Paralēlās virves-Slēpošana.
Trīssoļlekšana no vietas – No komandas startē 4 vīrieši un 4 sievietes;
Velo ar blakusvāģi – No komandas startē 3 vīrieši un 3 sievietes;
„Basketbola biatlons” - No komandas startē 5 vīrieši un 5 sievietes;
Loka šaušana – No komandas startē 4 vīrieši un 4 sievietes;
Lidojošo šķīvīšu mešana – No komandas startē seši vīrieši un piecas
sievietes;
Pludmales volejbols – Komandā 1 vīrietis un 1 sieviete;
Apģērbs: sacensībās dalībniekiem atļauts piedalīties tikai sporta tērpā. Sakarā ar to, ka Stipro skrējienā ikvienam dalībniekam būs jāšķērso ūdens šķēršļi
– r e k o m e n d ē j a m ikvienam uz sacensībām ņemt līdzi pārvelkamu
sporta tērpu un apavus!!!

Remontdarbu dēļ slēgts
Cērtenes tilts
No 3. augusta uz laiku slēgts Cērtenes tilts. Līdz oktobra beigām tiks
pabeigts balstu remonts, tilta konstrukciju remonts, seguma atjaunošana,
margu un barjeru uzstādīšana.
„Latvijas Valsts ceļu“ pārstāve Ieva Niedra informē, ka šobrīd
remont darbus iespējams apbraukt pa Kaikas ielu, Smiltenē un Ozolkalnu
ceļu, Brantu pagastā. „Remontdarbi nepieciešami, jo brauktuve pār tiltu
ir pārāk šaura un tilta konstrukcijas ir nolietojušās. Satiksme tiks virzīta
pa apvedceļu līdz tilta pilnīgai atjaunošanai, rudenī,“ ziņo I.Niedra.
Projekta „Cērtenes tilta valsts autoceļa V234 Smiltene - Rauna
2,60km atjaunošana“ pasūtītājs: VAS „Latvijas Valsts ceļi“. Izpildītājs:
SIA „8 CBR“.
Līga Hofmane,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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