Smiltenes novada
sporta svētkos uzvar
blomēnieši

Sveiciens septembrī!
Smiltenes novada domes vārdā ar jaunā mācību gada sākumu!
Lai skolēni mācību gada garumā gūst zināšanas, kuras kļūst par drošu pamatu tālākajai nākotnei. Vecākiem un skolotājiem novēlu daudz enerģijas un neatlaidības, kā arī
spēju saskatīt un izcelt bērnu pozitīvās īpašības un attīstīt viņu prasmes! Lai kopīgiem
spēkiem izdodas sasniegt izvirzītos mērķus un godam nest Smiltenes novada vārdu kā
nacionālā, tā arī starptautiskā mērogā!
Pieredzes bagātu mācību gadu vēlot,
Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis

Turpinot ierasto tradīciju, augusta pēdējā sestdienā tika aizvadīti kārtējie Smiltenes novada sporta svētki. Šoreiz par pasākuma mājvietu tika izvēlēts Palsmanes
internātpamatskolas sporta laukums, kā
arī turpat blakus esošā Jāņa Pērles un citu
palsmaniešu veidotā piedzīvojumu taka
Palsas upes krastā.
Kopumā sporta svētkos astoņos sporta veidos piedalījās 14 komandas. Visvairāk uzvaru atsevišķos veidos izcīnīja
Aumeisteru komanda, kura palika nepārspēta velo braucienā ar blakusvāģi, loka
šaušanā, beisbolā un “stipro skrējienā”.
Blomes pagasta komanda tika pie uzvarām trīssoļa lekšanā no vietas un lidojošo

manda, savukārt trešo vietu izcīnīja Smiltenes novada domes komanda.
Sporta svētku noslēgumā visu klātesošo atzinība tika veltīta sacensību
jauninājuma – “Stipro skrējiena” idejas
autoram un trases veidotājam Jānim Pērlem, Palsmenes pagasta un Palsmanes
internātpamatskolas darbiniekiem par dalībnieku lielisko uzņemšanu un atbalstu
sporta svētku norisē.
2015.g. Smiltenes novada sporta svētkos piedalījās šādas komandas: “Aumeisteri”, “Bilska”, “Blome”, “Glābējkomanda”, “Grundzāle”, “Jenoti”, “Launkalne”,
“Mēri”, “Pirmie Pienvedēja piedzīvojumi”, “Palsmane”, “Rookies”, “Saimnie-

šķīvīšu mešanā, komanda “Jenoti” izcīnīja uzvaru basketbola biatlonā, savukārt Mēru komanda triumfēja pludmales
volejbola turnīrā. Sporta svētku kopvērtējumā uzvaru šogad svinēja Gaida Bogdanova vadītā Blomes pagasta komanda,
otrajā vietā ierindojās Aumeisteru ko-

ki un saimnieces”, “Smiltenes dome”,
“Smiltenes pagasts”.
Paldies ikvienam dalībniekam un skatītājam par būšanu kopā Smiltenes novada sporta svētkos! Uz tikšanos nākamgad!
Guntars Markss,
Sporta pārvaldes vadītājs

2015.gada 26.augustā notika kārtējā Smiltenes novada domes sēde, kurā tika
izskatīti un pieņemti 25 lēmumi, tai skaitā:
1. Sūdzības izskatīšana par Smiltenes novada būvvaldes 2015. gada 20. jūlija
lēmumu Nr.12-11/83.
2. Sūdzības izskatīšana par Smiltenes novada būvvaldes 2015. gada 22. jūlija
atzinumu Nr.12-22/59 un Smiltenes novada būvvaldes 2015. gada 24.
jūlija lēmumu Nr.12-11/85.
3. Par deleģēšanas līgumu ar Apes novada pašvaldību.
4. Piešķirt papildus līdzfinansējumu 3137,90 EUR (trīs tūkstoši simtu
trīsdesmit septiņi eiro 90 centi) apmērā projekta „Zivju resursu aizsardzības
pasākumi Smiltenes novadā, Grundzāles pagastā” īstenošanai.
5. Par Smiltenes novada pašvaldības autoceļu un ielu sadalījumu uzturēšanas
klasēs ziemas sezonai (no1.novembra līdz 31.martam) un vasaras sezonai
(no 1.aprīļa līdz 31. oktobrim) apstiprināšanu.
6. Par „Grundzāles pamatskolas pievadceļa” un „Grundzāles pagasta
pārvaldes pievadceļa” iekļaušanu Smiltenes novada ceļu sarakstā.
7. Atļaut A. Zīverei savienot Smiltenes novada administratīvās komisijas
priekšsēdētājas pienākumu pildīšanu ar Smiltenes novada bāriņtiesas
priekšsēdētājas pienākumu pildīšanu.
8. Noteikt Smiltenes Mūzikas skolas līdzfinansējumu (mācību maksu) mēnesī
vienam audzēknim 2015. /2016. mācību gadā 14,00 EUR (četrpadsmit
eiro, 00 centi).
9. Noteikt Smiltenes Mākslas skolā līdzfinansējumu (mācību maksu) 7,00
EUR (septiņi eiro 00 centi) mēnesī vienam audzēknim 2015. /2016.
mācību gadā.
10. Noteikt Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolā līdzfinansējumu
(dalības maksu) 3,00 EUR (trīs eiro 00 centi) mēnesī vienam audzēknim
mācību gadā.
11. Noteikt Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu izglītības centrā
līdzfinansējumu (dalības maksu) 6,00 EUR (seši eiro 00 centi) mēnesī
vienam audzēknim mācību gadā.
12. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē ar augšupejošu soli, Smiltenes novada
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Brantu skola”, Brantu pagastā,
Smiltenes novadā (kadastra numurs 9448 004 0133), kas sastāv no vienas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9448 004 0133 2.94 ha platībā,
skolas ēkas (kadastra apzīmējums 9458 004 0133 001) un trim palīgēkām.
13. Apstiprināt dzīvokļa īpašuma Daugavas iela 2-23, kas atrodas Smiltenē,
Smiltenes novadā, nosacīto cenu 11300,00 eiro (vienpadsmit tūkstoši trīs
simti eiro).
14. Mainīt ēkai ar kadastra apzīmējumu 9415 007 0704 006, kas atrodas
uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9415 007 0704, adresi
no Limbažu iela 1, Smiltene, Smiltenes novads, uz Limbažu iela 1B,
Smiltene, Smiltenes novads.
15. Mainīt nekustamajam īpašumam „Valsts meži (Dendroloģiskais parks)”,
Launkalnes pagastā, kadastra numurs 9470 003 0404 un tās sastāvā esošajai
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9470 003 0404 nosaukumu no
„Valsts meži (Dendroloģiskais parks)” uz „Dendroloģiskais parks”,
Launkalnes pagasts, Smiltenes novads.
16. Mainīt nekustamajam īpašumam „Valsts meži”, Launkalnes pagastā,
kadastra numurs 9470 014 0192, un tās sastāvā esošajai zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 9470 014 0192 nosaukumu no „Valsts meži” uz
„Priedulāju mežs”, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads.
17. Iznomāt Dz.Ē. zemes vienību Bilskas pagastā „Jaunavotiņi”, kadastra
apzīmējums 9444 001 0150, 1,0 ha platībā lauksaimnieciskai izmantošanai.
18. Pārtraukt zemes nomas tiesības I.A. par zemes vienību „Tīreļi”, Brantu
pagastā, kadastra apzīmējums 9448 002 0039 1,13 ha platībā.
19. Iznomāt J.G. zemes vienību „Tīreļi”, Brantu pagastā, kadastra apzīmējums
9448 002 0039, 1.13 ha platībā lauksaimnieciskai izmantošanai.
20. Iznomāt L.K. daļu no zemes vienības Raiņa iela 51A, Smiltenē, kadastra
apzīmējums 9415 005 0920, 450 m2 platībā bez apbūves tiesībām
lauksaimnieciskai izmantošanai.
21. Iznomāt A.K. daļu no zemes vienības Raiņa iela 51A, Smiltenē, kadastra
apzīmējums 9415 005 0920, 590 m2 platībā bez apbūves tiesībām
lauksaimnieciskai izmantošanai.
22. Veikt izmaiņas L.C. 2013.gada 29.aprīļa zemes nomas līguma Nr.10
pielikumā, mainot nomājamās zemes atrašanās vietu no Nr.6 uz Nr.2
„Pašvaldības zemes gabala Nr.1”, kadastra apzīmējums 9470 005 0041,
robežās.
23. Atļaut no Variņu pagasta nekustamā īpašuma „Ziedoņi”, kadastra numurs
9490 004 0117, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9490 004
0102 4,3 ha platībā un mainīt nosaukumu no „Ziedoņi” uz „Bērziņi”,
Variņu pagasts, Smiltenes novads.
24. Atļaut sadalīt Bilskas pagasta nekustamā īpašuma „Kalēji”, kadastra
numurs 9444 007 0192, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9444 007
0193 divās daļās.
25. Piedzīt no A.S. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 2410,85 EUR (divi
tūkstoši četri simti desmit eiro 85 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu
uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo
mantu.
Sagatavoja
Kancelejas nodaļas vadītāja Dina Kaupe
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„PAR AIZLIEGUMU ĢENĒTISKI MODIFICĒTU KULTŪRAUGU AUDZĒŠANAI SMILTENES NOVADA TERITORIJĀ”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu un
Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22.panta otro daļu
1.

Saistošie noteikumi nosaka, ka Smiltenes novada administratīvajā teritorijā, kurā ietilpst
Bilskas pagasts, Blomes pagasts, Brantu pagasts, Grundzāles pagasts, Launkalnes pagasts,
Palsmanes pagasts, Smiltenes pagasts, Variņu pagasts un Smiltenes pilsēta, ir aizliegts
audzēt jebkādus ģenētiski modificētos kultūraugus.

2.

Aizliegums audzēt jebkādus ģenētiski modificētos kultūraugus Smiltenes novada administratīvajā teritorijā tiek noteikts uz 5 (pieciem) gadiem no saistošo noteikumu spēkā
stāšanās.

3.

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības bezmaksas izdevumā „Smiltenes novada domes vēstis”.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

/personiskais paraksts/

I.Ādamsons

Smiltenes novada domes 2015.gada 29.jūlija saistošo noteikumu
Nr.12/15 projekta
„Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Smiltenes novada
teritorijā” paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22.panta otrā un
trešā daļa nosaka, ka pašvaldības ar saistošajiem noteikumiem var
noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai
attiecīgajā administratīvajā teritorijā vai tās daļā uz laiku, kas nav
īsāks par pieciem gadiem.
Saistošie noteikumi tiek pieņemti, lai nodrošinātu ģenētiski
modificēto organismu drošu apriti, novērstu negatīvo ietekmi uz
cilvēku veselību, saglabātu bioloģisko daudzveidību un veicinātu
ilgspējīgas lauksaimniecības attīstību.
Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšana mazinātu bioloģisko
kultūraugu audzētāju konkurētspēju. Audzējot ģenētiski modificētos
kultūraugus, to izplatība blakus esošajās teritorijās ir neizbēgama.
Bioloģiskā lauksaimniecība nevar pastāvēt līdzās ģenētiski
modificēto kultūraugu audzēšanai.

2. Īss projekta satura
izklāsts.

Saistošie noteikumi nosaka 5 (piecu) gadu aizliegumu Smiltenes
novada administratīvajā teritorijā audzēt jebkādus ģenētiski
modificētus kultūraugus.

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Pašvaldības budžetu saistošie noteikumi neietekmē.

4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdar- Nav tieši nosakāma.
bības vidi pašvaldības
teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošie noteikumi neskar administratīvās procedūras.
Atbilstoši Smiltenes novada domes 2015.gada 27.maija lēmumam
Nr.8, 6.§. “Par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto
kultūraugu audzēšanai Smiltenes novada teritorijā” laikā no 2015.
gada 10.jūnija līdz 2015.gada 12.jūlijam norisinājās publiskā
apspriešana (viedokļu, priekšlikumu un iebildumu iesniegšana) par
ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliekuma noteikšanu
visā Smiltenes novada administratīvajā teritorijā.
Publiskajā apspriešanā par ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanas aizlieguma noteikšanu visā Smiltenes novada
administratīvajā teritorijā tika saņemtas 25 anketas, kurās visi 25
respondenti bija atzīmējuši atbildi - jā, atbalstu ģenētiski modificētu
kultūraugu audzēšanas aizliegumu. Kā pamatojumi tika minēti
sekojoši argumenti, ka Latvija ir zaļa valsts, kurā ir iespējams audzēt
atbilstošus augus un dažkārt, veicot kādu augu sugu introdukciju,
nav iespējams paredzēt sekas, ka tas kaitē veselībai, stimulējot
dažādu audzēju izraisīšanu un ir kaitīgi dabai.
Neviens respondents neatzīmēja atbildi, nē, neatbalstu aizlieguma
noteikšanu.

Smiltenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks:

I.Ādamsons

2015.gada 30.jūnijā
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ar Smiltenes novada domes
2015.gada 30.jūnija lēmumu
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Diskutē par vienotā klientu apkalpošanas
centra izveidi Smiltenē

Grozījumi 2009.gada 31.augusta
saistošajos noteikumos
Nr. 7/09 „NOTEIKUMI PAR SMILTENES NOVADA
PAŠVALDĪBAS
SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTIEM”
Izdoti saskaņā ar 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” 9.4 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. Grozīt
izdošanas
tiesisko
pamatojumu,
izsakot to šādā redakcijā:		
„Izdoti saskaņā ar 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”.
1.2. Izteikt 14.punktu šādā redakcijā:
„14. Lai saņemtu vienreizēju sociālu pabalstu
dzīvokļa īres (arī apsaimniekošanas) un komunāliem
maksājumiem vai malkas iegādei, klients pēc savas
deklarētās dzīves vietas iesniedz iesniegumu un iztikas
līdzekļu deklarāciju”.
1.3. Izslēgt 14.1, 14.2 un 14.3 apakšpunktus.
1.4. Svītrot 15.2.apakšpunktā vārdus „skaidrā naudā”.
1.5. Izslēgt 16.punktu un 16.1, 16.2., 16.3. un
16.4.apakšpunktus.
1.6. Svītrot 19.punktā vārdus „dzīvesvietas izziņa”.
1.7. Papildināt
Saistošos
noteikumus
ar
21.3.
apakšpunktu šādā redakcijā:
„21.3. daudzbērnu ģimenēm neizvērtējot ienākumus.”
1.8. Papildināt
Saistošos
noteikumus
ar
22.3.
apakšpunktu šādā redakcijā:
„22.3. daudzbērnu ģimenēm neizvērtējot ienākumus.”
1.9. Aizstāt 25.punktā vārdu „ēdināšanas” ar vārdu
„pusdienu”.
1.10. Svītrot
51.punktā
tekstu
„kā
arī
uzrāda
pensionāra vai invalīda apliecību,ja persona ir pensionārs
vai invalīds un šīs ziņas pašvaldībā nav pieejamas”.
1.11. Svītrot 64.punktā tekstu „izmaksā pēc pabalsta
pieprasītāja deklarētās dzīvesvietas Smiltenes novada
domes kasē, Pils ielā 2, Smiltenē vai Smiltenes novada
pagastu pārvaldē, vai”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā
pēc to publicēšanas pašvaldības bezmaksas izdevumā
„Smiltenes novada domes vēstis”.
Domes priekšsēdētājs
Gints Kukainis

Info lauksaimniekiem!
Sakarā ar remontdarbiem uz Cērtenes tilta,
Lauku attīstības konsultante Laima Āboltiņa
apmeklētājus pieņems Smiltenes pagasta pārvaldes
telpās.
Pieņemšanas laiki - pirmdien, otrdien, trešdien,
ceturtdien no 800 līdz1400
Kontakttālruņi- 26402963, 29113631

28.augustā Smiltenes novada domes pārstāvji tikās
ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvjiem un valsts pakalpojumu
sniedzēju institūcijām, lai vienotos par vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Smiltenē, nodrošinot
Smiltenes un apkārtējo novadu iedzīvotājiem pieeju
septiņu valsts iestāžu pakalpojumiem.
„Vienotā klientu apkalpošanas centra izveides mērķis
ir nodrošināt reģionu un novadu iedzīvotājiem septiņu valsts iestāžu pakalpojumus vienuviet. Klasiskais
modelis paredz, ka visu iestāžu speciālisti atrodas
vienā ēkā un pakalpojumi ir pieejami piecas dienas
nedēļā. Tomēr, viesojoties novados, esam sapratuši,
ka jārod kompromiss starp iedzīvotāju vajadzībām
un iestāžu pieejamiem cilvēkresursiem,” tikšanās
laikā skaidroja VARAM Pašvaldību departamenta
direktors Aivars Draudiņš.
Pārrunas notika par Lauku atbalsta dienesta, Valsts
ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras (VSAA), Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes (PMLP), Nodarbinātības valsts aģentūras,
Uzņēmumu reģistra un Valsts zemes dienesta pakal-

pojumu pieejamību Smiltenē. Paredzēts, ka vienotais
klientu apkalpošanas centrs tiks atvērts jau šogad.
Šobrīd Smiltenē jau veiksmīgi darbojas PMLP,
Valsts ieņēmumu dienesta un Nodarbinātības valsts
aģentūras filiāles. Paredzēts, ka, īstenojot projektu,
Smiltenes novada domes ēkā Dārza ielā 3, tiks iekārtotas telpas Uzņēmuma reģistra, Valsts zemes
dienesta, Lauku atbalsta dienesta un VSAA pakalpojumu saņemšanai.
Jūlijā VARAM informēja, ka ir saņemti 59 pašvaldību pieteikumi par valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidošanu tajās, tostarp arī
Smiltenē.
Šogad pakāpeniski tiek sākta valsts un pašvaldību
vienoto klientu centru izveide 89 novadu nozīmes
un 21 reģionālās nozīmes centrā, sākot ar 2018.gadu
pakāpeniski arī deviņos nacionālās nozīmes attīstības centros.
Līga Hofmane,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

AFS Smiltenes ‘šūniņas’ ziņas
Diemžēl Smiltenes novadā šajā mācību gadā neviens
viesskolēns netiek uzņemts, taču AFS Latvija šobrīd
piedāvā vidusskolēniem pieteikties uz dienvidu cikla
programmām. Dienvidu cikla programmas galvenokārt norisinās valstīs, kas atrodas zemeslodes dienvidu puslodē, un mācības sākas astronomiskā gada
pirmajos mēnešos – janvārī vai februārī.
Apmaiņu programmu dienvidu cikls ir pieejams Argentīnā, Brazīlijā, Japānā, Bolīvijā, tāpat arī dažās
Eiropas valstīs. AFS programmas Čehijā, Spānijā,
Francijā, Vācijā, Ungārijā, Itālijā un Krievijā piedāvā programmas un mācību sākšanu mācību gada otrā
semestra sākumā. Proti, sākot ar janvāri vai martu.
Pieteikšanās līdz oktobrim. Izņēmums - pieteikšanās

uz Franciju ir līdz 30.septembrim. Programmas ilgums: gads vai semestris.
Apmaiņas programmai var pieteikties ikviens vidusskolēns vecumā no 15 līdz 17 gadiem. Lai pieteiktos
sazinies ar AFS Latvija: tālrunis: +371 6728 0646 vai
e-pasts: info.latvija@afs.org.
Šobrīd Latvija EVA Exchange programmas ietvaros
divas Smiltenes novada ģimenes gatavojas apmaiņai
Portugālē, bet jau pavasarī portugāļi ciemosies pie
mums.
Nākamajā mēnesī rakstīsim par Augu ģimenes atkalsatikšanos ar savu Taizemes meitu Pigiju.
AFS Smiltenes ‘šūniņa’

Smiltenes novada
Dzimtsarakstu nodaļa informē
2015. gada augusta mēnesi dzimtsarakstu nodaļa
noslēdza ar pozitīvu demogrāfisko bilanci.
Augusta mēnesī dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti
16 jaundzimušie, reģistrētas 12 laulības un 11
miršanas gadījumi. Smiltenes evaņģēliski luteriskā
baznīcā noslēgta 1 laulība.
Augusta mēnesī reģistrētas 9 meitenes un 7
zēni. Elza – Bilskas pagastā, Gabriels – Brantu
pagastā, Una, Markuss – Launkalnes pagastā, Rēzija
– Smiltenes pagastā, Rolands, Jasmīna, Lūkass,
Markuss, Paula, Katrīne, Emīlija, Jēkabs, Paula,
Elza – Smiltenes pilsētā, Ralfs – Rīgā. Vecākiem,
sastāvot laulībā, dzimuši 7 bērni, 9 - bērniem atzīta
paternitāte. Sešām māmiņām jaundzimušie ir pirmie
bērniņi, 4 ģimenēs šie ir otrie bērni, 3 ģimenēs
– trešie bērni, divās ģimenēs piedzimuši ceturtie

bērniņi un vienā ģimenē piedzimis piektais bērniņš.
Augusta mēnesī reģistrēti 11 miršanas gadījumi.
Aizsaulē aizgājuši 7 vīrieši un 4 sievietes. Miruši
6 – Smiltenes pilsētas iedzīvotāji, 1– Bilskas,
Grundzāles, Launkalnes, Palsmanes pagasta un
Rīgas pilsētas iedzīvotājs.
Kopumā līdz 2015. gada 1. septembrim
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 102 jaundzimušie,
106 miršanas gadījumi, noslēgtas 32 laulības.
Smiltenes evaņģēliski luteriskā baznīcā noslēgtas 2
laulības un Palsmanes evaņģēliski luteriskā baznīcā
noslēgta viena laulība.
Dace Ērģele,
Smiltenes novada
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Vidzemes veiksmes stāstu vidū būvniecības uzņēmējs no Smiltenes
19. augustā Burtnieku novada Valmiermuižas alus dārzā notika Vidzemnieku dārza svētki, kuru laikā godināti
26 Vidzemes veiksmes stāstu varoņi uzņēmēji no katra Vidzemes plānošanas
reģiona (VPR) novada un pilsētas, tostarp
arī Edgara Kalniņa būvniecības uzņēmums IK "EK Construction" no Smiltenes
novada.
Stāsti ir apkopoti Vidzemes veiksmes
stāstu brošūrā, kura tika prezentēta svētku
laikā, un stāsti ir lasāmi arī VPR tīmekļa
vietnē www.vidzeme.lv. Šogad stāstu lokā
ir būvniecības uzņēmums IK „EK Construction” no Smiltenes novada, jauni pulverkrāsotāji no Apes novada, šokolādes
izstrādājumu meistare no Beverīnas novada, bioloģiskas kosmētikas ražotāji no
Raunas novada, vīna darītāji no Naukšēnu
novada un daudzi citi gan produktu
ražotāji, gan pakalpojumu sniedzēji, gan
mājražotāji, gan plašus eksporta tirgus
iekarojuši uzņēmumi.
Uzņēmums IK "EK Construction"
reģistrēts 2011.gada aprīlī Palsmanē. Ar
katru gadu uzņēmuma apgrozījums pieaug

un 4 gadu laikā veiksmīgi pabeigti jau vismaz 24 būvniecības objekti, lielākoties
Smiltenes novada teritorijā. "EK Construction" veic tādus celtniecības darbus kā betonēšana, jumta seguma maiņa,
teritorijas labiekārtošana, logu un durvju nomaiņa, apdares darbus, kā arī veic
tāmēšanu un piedāvā galdniecības pakalpojumus.
Vidzemes veiksmes stāstu tradīcijas
aizsākumi meklējami 2012. gadā. Apzinoties, ka visā pasaulē un arī Vidzemē
vērojama tendence iedzīvotājiem aizplūst
uz lielpilsētām, citiem novadiem un valstīm, atstājot lauku teritorijas mazāk apdzīvotas, VPR nolēma apzināt tos, kuri
ar savu entuziasmu palīdz un iedvesmo
vietējos iedzīvotājus.
Līga Hofmane,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Gatis Tauriņš,
Vidzemes plānošanas reģions

Izmaiņas autobusu kustībā no 1.septembra
SIA „VTU Valmiera" informē, ka no 2015.gada 1.septembra gaidāmas izmaiņas Valmieras pilsētas un maršrutu autobusu kustībā, kā arī tiks atklāti jauni reisi un
slēgti divi esošie maršrutā Rūjiena-Arakste-Rūjiena.
Lai nodrošinātu skolēnu nokļūšanu Valmieras Mākslas
vidusskolā Purva ielā 12 no Valmieras Viestura vidusskolas un Brīvības ielas, no 1.septembra tiek atjaunots Valmieras pilsētas autobusa 12.maršruts, kas brīvlaikā bija
slēgts. 12.maršruta autobuss kursēs darba dienās mācību
gada laikā.
No 1.septembra maršrutā Rūjiena-Arakste-Rūjiena atklāti jauni reisi, kas tiks izpildīti mācību gada laikā mācību
dienās, no Rūjienas autobusam izbraucot plkst. 6.35 un
16.00, esot Arakstē attiecīgi plkst. 6.59 un 16.44, atgriežoties Rūjienā plkst. 7.48 un 17.06. Savukārt šajā maršrutā no 1.septembra tiks slēgti reisi plkst. 6.40 un 15.55.
Autobusa apstāšanās laiki šī maršruta pieturvietās apskatāmi SIA “VTU Valmiera” interneta vietnes vtu-valmiera.lv sadaļā “Pasažieru pārvadājumi”, “Izmaiņas kustību
sarakstos”.
Izmaiņas, sākoties jaunajam mācību gadam, gaidāmas arī
SIA “VTU Valmiera” maršrutu autobusu kustības sarakstos. Atjaunoto un slēgto reisu saraksts apskatāms uzņēmuma interneta vietnes sadaļā “Pasažieru pārvadājumi”,
“Izmaiņas kustību sarakstos”.

Atjaunotie reisi no 1.septembra maršrutā Rūjiena-Arakste-Rūjiena
Rūjienas AO
Skola
Eriņi
Jekši
Ķoņu dzirnavas
Ķoņi
Ķoņu skola
Dirlas
Mauzas
Liepas
Lode
Tiltgaļi
Arakste
Līdumi
Lode
Rūjienas AO

16:00
16:04
16:07
16:13
16:16
16:17
16:21
16:24
16:27
16:35
16:39
16:41
16:44
16:48
16:49
17:06

Rūjienas AO
Līdumi
Arakste
Tiltgaļi
Lode
Liepas
Mauzas
Dirlas
Ķoņu skola
Ķoņi
Ķoņu dzirnavas
Jekši
Eriņi
Skola
Rūjienas AO

Slēgtie reisi no 1.septembra
na-Arakste-Rūjiena:
plkst.6.40 un plkst. 15.55.

maršrutā

6:35
6:53
6:59
7:03
7:05
7:09
7:17
7:20
7:23
7:27
7:28
7:31
7:37
7:40
7:48
Rūjie-

Izmaiņas maršrutu autobusu kustībā no
1.septembra
ATJAUNOTI REISI:
no Valmieras AO plkst.
0630 Valmiera - Brenguļi - Staišas - Valmiera
0645 Valmiera - Dikļu skola - Valmiera
0700 Valmiera - Īgums - Burtnieki - Eniņi - Īgums - Valmiera (sestdienās)
0710 Valmiera - Tožas - Mujāni - Valmiera
0730 Valmiera - Rubenes skola - Kocēnu skola - Valmiera
0740 Valmiera - Limbaži
0800 Valmiera - Cempi - Valmiera
0850 Valmiera - Rīga (pirmdienās)
1245 Valmiera - Rīga (piektdienās)
1355 Valmiera - Brenguļi - Valmiera
1510 Valmiera - Kauguri - Jaunvāle - Brenguļi - Valmiera
1530 Valmiera - Bērzaine - Vākšēni - Valmiera
1535 Valmiera - Vaidava - Valmiera
1550 Valmiera - Tožas - Mujāni - Valmiera
1610 Valmiera - Cempi - Valmiera
1745 Valmiera - Cempi - Smiltene (svētdienās)
no Dikļu skolas plkst.
1605 Dikļu skola - Valmiera
no Smiltenes AO plkst.
0615 Smiltene - Krūklanti - Launkalne - Mežciems - Pamatskola
0635 Smiltene - Mēri - Džindžas - Smiltene
0650 Smiltene - Aumeistari - Gauja
0650 Smiltene - Šķipeles - Jurģēni - Smiltene
0655 Smiltene - Vidaga - Smiltene
0700 Smiltene - Mēri - Rauza - Variņi - Smiltene
0710 Smiltene - Blome - Smiltene - Brantu skola Smiltene
0743 Pamatskola - Smiltene - Ķieģeļceplis - Launkalne Smiltene
1315 Smiltene - Vidaga - Smiltene
1315 Smiltene - Strenči - Ēvele - Smiltene (pirmdienās, trešdienās, piektdienās, sestdienās)
1330 Smiltene - Blome - Smiltene - Brantu skola - Smiltene (piektdienās)
1415 Smiltene - Šķipeles - Jurģēni - Smiltene
1423 Smiltene - Mežciems - Launkalne - Smiltene
1500 Smiltene - Aumeistari - Gauja
1520 Smiltene - Blome - Smiltene - Brantu skola -Smiltene
(pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās)
1550 Smiltene - Mēri - Džindžas - Smiltene
1615 Smiltene - Mēri - Rauza - Variņi - Smiltene
1625 Smiltene - Launkalne - Ķieģeļceplis - Smiltene
1635 Smiltene - Cempi - Valmiera (svētdienās)
1915 Smiltene - Palsmane - Variņi - Ķeņģi - Smiltene
(svētdienās)
no Rūjienas AO plkst.
0630 Rūjiena - Naukšēni - Piksāri - Rūjiena
0635 Rūjiena - Arakste - Rūjiena

0645 Rūjiena - Naukšēni - Nurmi - Rūjiena (pirmdienās)
0800 Rūjiena - Naukšēnu skola - Rūjiena
1435 Rūjiena - Naukšēni - Nurmi - Rūjiena (piektdienās)
1510 Rūjiena - Naukšēni - Piksāri - Rūjiena
1600 Rūjiena - Arakste - Rūjien
no Gaujas plkst.
0805 Gauja - Aumeistari - Smiltene (darba dienās)
1635 Gauja - Aumeistari - Smiltene (darba dienās)
no Rīgas SAO plkst.
1300 Rīga - Valmiera (pirmdienās)
1750 Rīga - Valmiera (piektdienās)
SLĒGTI REISI:
no Valmieras AO plkst.
0700 Valmiera - Īgums - Burtnieki - Eniņi - Burtnieki Pidriķis - Valmiera (sestdienās)
0740 Valmiera - Limbaži - Tūja
0830 Valmiera - Pūpoli - Valmiera (trešdienās)
1905 Valmiera - Pūpoli - Valmiera (trešdienās, sestdienās,
svētdienās)
no Rūjienas AO plkst.
0628 Rūjiena - Sēļi - Idus - Rūjiena (darba dienās)
0650 Rūjiena - Arakste - Rūjiena (trešdienās)
0655 Rūjiena - Naukšēni - Piksāri - Rūjiena (otrdienās,
ceturtdienās)
0730 Rūjiena - Naukšēnu skola - Rūjiena (pirmdienās,
trešdienās, piektdienās)
0810 Rūjiena - Ipiķu skola - Rūjiena (trešdienās)
1300 Rūjiena - Ipiķu skola - Rūjiena (trešdienās)
1435 Rūjiena - Naukšēni - Piksāri - Rūjiena (otrdienās,
ceturtdienās)
1600 Rūjiena - Arakste - Rūjiena (trešdienās)
no Smiltenes AO plkst.
0650 Smiltene - Aumeistari - Gauja (trešdienās,
piektdienās)
0655 Smiltene - Mēri - Rauza - Variņi - Smiltene (darba
dienās)
0655Smiltene - Mēri - Vidaga - Smiltene (pirmdienās,
trešdienās, piektdienās)
1315 Smiltene - Vidaga - Smiltene (pirmdienās, trešdienās,
piektdienās)
1415 Smiltene - Trikāta - Strenči - Smiltene (pirmdienās,
piektdienās)
1500 Smiltene-Aumeistari-Gauja (trešdienās, piektdienās)
1615 Smiltene - Rauza - Variņi - Smiltene (darba dienās)
1550 Smiltene - Strenči - Ēveles pienotava - Smiltene
(trešdienās, sestdienās)
no Gaujas plkst.
0805 Smiltene - Aumeistari - Gauja (trešdienās, piektdienās)
1635 Smiltene - Aumeistari - Gauja (trešdienās, piektdi
enās)
Informācija sagatavota SIA „VTU Valmiera”
E-pasts: pr@vtu-valmiera.lv. Mob. tel.: 26443410

Ieskats nozīmīgākajos Smiltenes novada Pašvaldības
policijas (SNPP) veiktajos pasākumos un reģistrētajos
notikumos 2015.gada augustā

SNPP saņemtā un reģistrētā
informācija 2015. gada augustā
PĀRKĀPUMA VEIDS

KOPĀ

VISA REĢISTRĒTĀ INFORMĀCIJA
Personas alkohola reibuma stāvoklī sabiedriskā
vietā
Nepilngadīgo pārkāpumi

SNPP aiztur maluzvejniekus, kuri veica nelikumīgu vēžu ieguvi ar aizliegtiem rīkiem.
Pašvaldības policija, veicot zivju resursu aizsardzības pasākumus Smiltenes novada ūdenstilpēs,
4.augusta vakarā saņēma informāciju par, iespējams pretlikumīgu vēžu ieguves veikšanu Launkalnes pagasta Lizdoles ezerā.
Policijas darbinieki veica slēptu un attālinātu ezera novērošanu ar tehniskajiem līdzekļiem – termokameru un binokļiem. 5.augusta rītā
(plkst.05:20) policijas pūles vainagojās ar panākumiem – tika aizturēti 1950.gadā un 1966.gadā
dzimuši vīrieši (Smiltenes iedzīvotāji). Maluzvejniekus izdevās pārsteigt ezera krastā kopā ar viņu
pretlikumīgajiem rīkiem un iegūto lomu – tika iz-

ņemti 17 murdi, metāla airu laiva, plastmasas kaste
un 66 dažāda lieluma vēži.
1966.gadā dzimušais vīrietis jau agrāk bija nonācis Pašvaldības policijas redzeslokā saistībā ar
maluzvejniecības darbībām, par kurām viņš tika
aizturēts un administratīvi sodīts 2011.gadā.
Visi pretlikumīgi iegūtie vēži tika atlaisti atpakaļ ezerā, bet par izdarīto makšķerēšanas noteikumu prasību pārkāpumu tika uzsākta administratīvā
lietvedība pēc Latvijas APK 80.3panta ceturtās daļas – par zvejas noteikumu pārkāpumu neatļautā
vietā un izmantojot nelikumīgus zvejas rīkus. Visi
pārkāpuma izdarīšanas rīki tika izņemti un kopā ar
lietu nosūtīti pēc piekritības Valsts vides dienesta
Valmieras Reģionālai vides pārvaldei lēmuma pieņemšanai.
Šajā sakarā 27.08.2015. Valsts vides dienesta
Valmieras reģionālā vides pārvalde SNPP informēja, ka par iepriekš minēto pākāpumu tā pieņēmusi
sekojošus lēmumus: 1966.gadā dzimušo vīrieti
sodījusi ar naudas sodu 360 eiro apmērā, bet
1950.gadā dzimušo vīrieti sodījusi ar naudas
sodu 300 eiro apmērā un konfiscējot pārkāpuma
izdarīšanas rīkus.
Pašvaldības policija atgādina, ka saskaņā ar makšķerēšanas noteikumiem vēžu ieguve atļauta tikai
licencētās vēžošanas vietās (Smiltenes novadā tādu
nav), kā arī vēlamies norādīt, ka MAKŠĶERĒT
ZIVIS, IZMANTOJOT BRĪVI PELDOŠUS RĪKUS (ŪDAS) IR AIZLIEGTS! Gadījumos, kad
jums kļuvis zināms par makšķerēšanas noteikumu
pārkāpumiem vai maluzvejniecības darbībām, lūdzam nekavējoties par to informēt Pašvaldības policiju (anonimitāti garantējam!), jo tikai kopā mēs
spēsim nosargāt un saglabāt mūsu dabas (zivju)
resursus un to daudzveidību! (SNPP dež.tālrunis:
28 65 99 33, e-pasts: policija@smiltene.lv)
SNPP aktīvi turpinās darbu pie zivju resursu
aizsardzības un kontroles.

Bezmaksas nodarbības jaunajiem vecākiem
Smiltenes novada Izglītības pārvalde šomēnes uzsāk bezmaksas nodarbību ciklu jaunajiem vecākiem. To vadīs novada skolu logopēde Ārija Baumane.
Pirmā nodarbība paredzēta par tematu „Kustību un socializēšanās mijiedarbība bērna runas un valodas apguvē 0-3 gadu vecumam”. Nodarbība notiks 17. septembrī Smiltenē, Dārza ielā 17 (Smiltenes
Centra vidusskolā). Sākums – plkst. 18.00.
A.Baumane uzsver, ka ir ļoti svarīgi, lai zīdaiņa vai bērna attiecības ar vecākiem sekmē bērna
attīstību: runu, pasaules uztveri. Cilvēkbērns bez spējas izpausties ar runu, dzimto valodu, nevar sevi
apliecināt un pilnveidot. Klusējošs vai neskaidri runājošs, citiem nesaprotams bērns nejūtas labi, iekšējais „ES” nevar atvērties. Šo svarīgo funkciju attīstību vislabāk izdarīt no dzimšanas brīža līdz 3 gadu
vecumam. Ja arī bērnam jau ir gads un vairāk, nekas nav nokavēts. Darbojoties situāciju var mainīt.
Nodarbībās tiks pārrunāti tādi temati kā bērna guldināšana, pacelšana, turēšana, rotaļāšanās un uz
mazuli vērstā runa, rotaļlietu izvēle un bērna veselības stiprināšana.
Nodarbības ir plānotas līdz 2016. gada janvārim. Vecāki var ierosināt savas tēmas, par ko vēlas
dzirdēt logopēdes skaidrojumu.
Ārija Baumane
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Pašvaldības policija 2015.gada augusta mēnesī sastādījusi kopā 14 administratīvo pārkāpumu protokolus, no
kuriem 6 par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa, bet 8 par Smiltenes novada domes saistošo noteikumu pārkāpumiem.
Par Latvijas APK paredzētajiem pārkāpumiem:
• alkoholisko dzērienu lietošana
sabiedriskā vietā – 4;
• makšķerēšanas un zvejas noteikumu pārkāpšana (vēžu nelikumīga ieguve iekšējos ūdeņos ar neatļautiem rīkiem – murdiem) - 2.
Par Smiltenes novada domes saistošos noteikumos paredzētiem
pārkāpumiem:
• atrašanās publiskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu – 5;
• dabisko vajadzību (urinēšanu) nokārtošana
uz ielas – 2;
• spļaušana uz ielas – 1.
Par transportlīdzekļu stāvēšanas un novietošanas noteikumu neievērošanu sastādīti 2 administratīvā pārkāpuma protokoli – paziņojumi (bez vadītāja klātbūtnes).
Pašvaldības policija 9 gadījumos sniedza palīdzību dažādām pašvaldības/valsts iestādēm.
Smiltenes novada Pašvaldības policija atgādina, ka par jebkuru
sabiedriskās kārtības pārkāpumu vai personu tiesību un brīvību
apdraudējumu Jūs varat ziņot, zvanot pa tālruni:

28 65 99 33 vai 110 (Valsts policija)
Mums IR svarīga Jūsu drošība!
Informāciju sagatavoja:
SNPP priekšnieks N.Liepa

Smiltenes NKUP informē
2015. gada 16. jūnijā Saeima pieņēma Ūdenssaimniecības pakalpojumu
likumu, kas stāsies spēkā 2016. gada 1.
janvārī, tāpēc SIA “Smiltenes NKUP”
ir izsūtījusi vēstules Par ūdenssaimniecības pakalpojumiem visiem Smiltenes
novada daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, ar kuriem mums ir noslēgti līgumi.
Lai nodrošinātu Likumā ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam un
pakalpojumu lietotājam noteikto tiesību
un pienākumu izpildi,
SIA “Smiltenes NKUP” lūdz Jūs:
1) Līdz 2015. gada 30. decembrim sasaukt Jūsu dzīvojamās mājas
dzīvokļu īpašnieku sapulci un pieņemt
lēmumu par komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi Jūsu daudzdzīvokļu mājā un ievēlēt dzīvokļu īpašnieku
pilnvaroto personu, kas visu dzīvokļu
īpašnieku vārdā parakstīs līgumu par
sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu.
2) Nosūtīt
SIA
“Smiltenes
NKUP” sasauktās dzīvokļu īpašnieku
sapulces protokolu.
3) Neskaidrību gadījumā sazināties ar SIA „Smiltenes NKUP”.
Likuma mērķis ir veicināt kvalitatīvu un vides prasībām atbilstošu ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību,
lai nodrošinātu pakalpojumu lietotājus
ar nepārtrauktiem un drošiem pakalpojumiem, līdzsvarojot vides aizsardzības,
dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas
un sabiedrības ekonomiskās intereses.
Likums nosaka publisko institūciju
kompetenci ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā,
vispārīgās prasības un kārtību ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai
un lietošanai, kā arī pakalpojumu snie-

dzēja un pakalpojumu lietotāja tiesības
un pienākumus.
Ņemot vērā Likumā ietvertās pakalpojumu sniedzēja un pakalpojumu
lietotāja tiesības un pienākumus, SIA
“Smiltenes NKUP” (turpmāk — pakalpojumu sniedzējs) kā ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs Jūsu mājai,
informē Jūs un vērš Jūsu uzmanību uz
sekojošo:
1) Likuma 8. panta pirmā daļa
nosaka, ka ūdenssaimniecības pakalpojumus pakalpojumu lietotājam sniedz
saskaņā ar pakalpojuma līgumu, kas
noslēgts starp pakalpojumu sniedzēju
un pakalpojumu lietotāju par noteikta
veida ūdenssaimniecības pakalpojuma
saņemšanu. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana un lietošana bez
pakalpojuma līguma noslēgšanas ir aizliegta;
2) Likuma 10. panta pirmās daļas
pirmais punkts nosaka, ka pakalpojuma lietotāja (dzīvokļu īpašnieku) pienākums ir nodrošināt komercuzskaites
mēraparāta mezgla izbūvi komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai vai nomaiņai, savukārt, Likuma Pārejas noteikumu 4. punkts nosaka, ka gadījumā, ja
pakalpojumu lietotāja ūdenssaimniecības sistēmā nav izbūvēts komercuzskaites mēraparāta mezgls, pakalpojumu
lietotājs nodrošina tā izbūvi komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai ne
vēlāk kā četru gadu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas. Pakalpojumu
sniedzējs nodrošina jauna komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanu, tiklīdz
beidzies iepriekš uzstādītās komercuzskaites mērierīces verificēšanas periods.
Atbilstoši Likumā sniegtajai definīcijai
komercuzskaites mēraparāta mezgls ir

Grundzāles Jauniešu
Deju Kolektīvs

ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja īpašumā vai valdījumā esoša ūdenssaimniecības sistēmas daļa (cauruļvadu,
noslēgarmatūras un citu veidgabalu
sistēma), kas paredzēta komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai un izbūvēta
piederības robežā vai — normatīvajos
aktos noteiktos gadījumos — ārpus piederības robežas.
3) Pēc komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūves Jūsu īpašumā, pakalpojuma sniedzēja pienākums ir tajā
uzstādīt komercuzskaites mēraparātu —
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašumā esošu ūdens daudzuma
vai notekūdeņu daudzuma skaitītāju,
kas uzstādīts komercuzskaites mēraparāta mezglā un tiks izmantots norēķinu
veikšanai par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.
4) Pēc komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanas pakalpojumu sniedzējs to izmantots sniegtā pakalpojuma
uzskaitei un norēķinu veikšanai par
sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem. Katra dzīvokļa izmantotā
ūdenssaimniecības pakalpojumu patēriņa uzskaite un norēķinu kārtība
turpmāk notiks atbilstoši normatīvajos
aktos un dzīvokļu īpašnieku noteiktajai
kārtībai. Par precīzāku norēķinu kārtību
Jūs varēsim informēt pēc tam, kad atbilstoši Likumā dotajam deleģējumam
Ministru Kabinets līdz 2015. gada 31.
decembrim būs izdevis noteikumus par
pakalpojumu sniedzēja sniegto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
uzskaites kārtību un kārtību, kādā veicami norēķini par saņemtajiem pakalpojumiem.
SIA Smiltenes NKUP

17. septembrī
Smiltenē būs
mobilais mamogrāfs

Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai - “Veselības
Centrs 4” mobilajā mamogrāfā, kas 17.septembrī ieradīsies Smiltenē pie Sarkanā krusta
Smiltenes slimnīcas Dakteru ielā 14.
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!!
• Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma
vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts
skrīninga programmas ietvaros izmeklējums
ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga
2 gadus kopš iesūtīšanas datuma).
• Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību ar Nacionālo
veselības dienestu - PAR MAKSU.
Pieraksts notiek pa telefoniem 67 14 28 40 un 27
86 66 55
(lūgums iepriekš sagatavot personas kodu un tālruņa numuru).
Sīkāka informācija www.mamografija.lv
vai uz e-pastu info@mamografija.lv

Ungārija dejotājus sagaida ar lietu

“Riedēni”

dodas uz Ungāriju
Šī gada 17.augusta rītā Grundzāles Jauniešu Deju
kolektīvs “Riedēni” un tā vadītāja Daiga Gulbe devās
uz Ungāriju, lai piedalītos 12. Sv. Stefana starptautiskajā folkloras un tautas deju festivālā, kas norisinājās
no 18. līdz 21.augustam dažādās Ungārijas pilsētiņās
– Szonlok, Abon, Cegléd.
Festivāla ietvaros “Riedēni” piedalījās divos svētku
koncertos, baudīja gardus Ungāru virtuves šedevrus,
devās dalībnieku svētku gājienā un apskatīja Ungārijas
galvaspilsētu – Budapeštu. Dalība festivālā sniedza iespēju iepazīt citu tautu kultūru, kā arī iepazīstināt citus
ar latviešu dejas mākslu. Brīvajā laikā notika dažādi
sadraudzības pasākumi un izklaides, piemēram, sporta
spēles. Šogad festivālā piedalījās dejotāji un folkloru
kopu dalībnieki no Ungārijas, Latvijas, Lietuvas, Austrijas, Krievijas un citām valstīm.
Festivāla atklāšanas ceremonijā interesanta likās
maizes svētīšana ar ūdeni. Pēc tās katrs festivāla dalībnieks varēja iegūt savu maizes kukulīti (ar mazu Ungāru karodziņu), ko aizvest mājās vai notiesāt uz vietas.
Festivālu organizēja Eiropas fokloras festivālu asociācija sadarbībā ar Ungārijas pilsētu pašvaldībām. Tas
tika rīkots par godu Ungārijas pirmā karaļa Stefana I
piemiņas dienai 20.augustā, kas ir Ungārijas valsts
dibināšanas datums. To tradicionāli atzīmē ar koncertiem, festivāliem un uguņošanu.
Grundzāles Jauniešu Deju Kolektīvs “Riedēni”
saka mīļu paldies Smiltenes domei un visiem palīgiem
par atbalstu dalībai tautas deju festivālā Ungārijā.
Ausma Cīrulniece,
JDK “Riedēni” dejotāja

Draudzīgi pacilātā noskaņojumā, priecīgi par iespēju
pagarināt saulaino vasaru no 17.08. līdz 26.08. deju kolektīvu „Cīrulis” un „Sanācēji” dejotāji devās ceļā uz Ungārijas dienvidu tālāko punktu - pilsētu Mako.
Ceļojuma mērķis bija piedalīties starptautiskajā folkloras festivālā „International county – Wandering festival
2015”. Blakus tam dejotāji izbaudīja galvaspilsētas Budapeštas skaistās vakara ainavas, iepazina Ungārijas plašos saulespuķu, kukurūzas un paprikas laukus. Ceļojuma
laikā dejotāji paspēja būt termālajos baseinos, redzēt īstu
Ungāru šovu ar zirgiem, nogaršot gulašu un baudīt tradicionālo mūziku.
Bet pāri visam šajā ceļojumā valdīja dejotprieks, ar

īsti latvisku iznesību un patriotisma jūtām, parādot citām
tautām latviešu dejas skaistumu. Par to liecināja skatītāju
sajūsma un dedzīgie aplausi. Deju kolektīvu „Sanācēji” un
„Cīrulis” dalībnieki kopā ar spāņu, poļu un igauņu folkloras ansambļu dalībniekiem rādīja savu sniegumu trīs koncertos - Mako, Kisszallas un Cserkeszolo.
Kaut arī laika apstākļi nelutināja, jo saule palika Latvijā, dejotāji ir ļoti priecīgi par iespēju būt Ungārijā un saka
lielu PALDIES par atbalstu Smiltenes novada domei un
Kultūra pārvaldei.
Ceļojuma dalībniece Aija

Smiltenes novada TIC aktualitātes
Sākot ar 1. septembri ir izmaiņas
Smiltenes novada TIC darba laikā!
Sākot ar 1. septembri Smiltenes novada
TIC strādās no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 9.00-18.00 (pusdienas
pārtraukums plkst.13.00-14.00), sestdienās 10.00-15.00, bet svētdienās TIC būs
slēgts!
No 8. līdz 10. septembrim Vidzemes
tūrisma asociācija organizē biedru pieredzes apmaiņas braucienu
uz Kaļiņingradu. Šajā braucienā no
Smiltenes novada piedalīsies TIC vadītāja Sanda Veismane, Smiltenes tehnikuma
pasniedzēja Maija Jančevska, viesnīcas
“Kalna ligzda” vadītāja Anna Galzone
un lauku mājas “Kalbakas” saimnieki

Līga un Ints Augas. Par to, kas redzēts un
kāda pieredze gūta šajā braucienā, vairāk
varēsiet lasīt nākamajā “Novada Vēstis”
izdevumā.
19. septembrī Gulbenē norisināsies
2. Latvijas tūrisma informācijas tirgus un 2. Starptautiskais mājražojumu un amatniecības izstrādājumu
gadatirgus “Ražojam paši”. Uz tūrisma
informācijas tirgu dosies arī Smiltenes
novada tūrisma informācijas centrs, lai
prezentētu tūrisma un atpūtas iespējas Smiltenes novadā, īpaši akcentējot
piedāvājumu skolnieku un pieaugušo ekskursantu grupām. Tāpat stendā piedalīsies
firsta madāma Lilī no Smiltenes tehnikuma, lai popularizētu jauno firsta madāmas
ekskursiju programmu, degustācijas un

citas aktivitātes Smiltenē.
Aicinām piedalīties kopējā stendā arī citus Smiltenes novada tūrisma nozares
pārstāvjus, prezentējot savu piedāvājumu gan skolnieku ekskursijām, gan
pieaugušo ekskursijām, ģimenēm un citiem interesentiem. Tāpat aicinām padarīt
kuplāku Smiltenes novada piedāvājumu
ar amatnieku un mājražotāju produkciju
tirdzniecības zonā.
Tirgotāji aicināti pieteikties pa tālruni
20277265 vai pa e-pastu: razots.gulbene@inbox.lv.
26. septembrī norisināsies Lielais Orientēšanās Brauciens Valmiera-Smiltene,
kura ietvaros dalībniekiem jāsagatavo
Smiltenes novada TIC uzdotais mājas-

darbs, kā arī pasākuma dienā jādodas
“Smiltenes foto medībās”. Pasākumu
atbalsta arī vairāki tūrisma uzņēmēji no
Smiltenes novada ar saviem kontrolpunktiem un aizraujošiem uzdevumiem. Plašāka informācija par šo pasākumu http://
www.autofotoorientesanas.lv/ .
3. oktobrī notiks Smiltenes novada
aktīvās tūrisma sezonas noslēgums.
Darbošanās vieta – Smiltenes pilsētas teritorija. Plašāka informācija, zvanot uz Smiltenes novada TIC pa tālruni
29395200, kā arī, lūdzam sekot līdzi informācijai www.smiltene.lv un sociālajos
tīklos.
Sanda Veismane,
Smiltenes novada TIC vadītāja

Smiltenes novada bibliotēka saņem
Latvijas filmu izlasi DVD formātā
“Latvijas filmu izlase” ir Nacionālā Kino centra
un Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariāta
realizēts projekts, kuru veido apjomīga filmu
kolekcija DVD formātā, kas sastāv no 25 diskiem.
Tajos apkopotas Latvijas kino vēstures būtiskākās
parādības un spilgti mūsdienu kinomākslas paraugi.
13. maijā kinoteātrī “K. Suns” šīs kolekcijas tika
pasniegtas Latvijas bibliotēku, augstskolu un
izglītības pārvalžu pārstāvjiem.
Izlases saturu veidoja filmu nozares eksperti,
un diskusiju rezultātā izlasē ievietotas 70 Latvijas
filmas, no kurām 10 ir spēlfilmas, 16 ir dokumentālās
filmas un 44-animācijas filmas. Tās visas grupētas
divos hronoloģiskos periodos – klasiskais kino un
mūsdienas.

Spēlfilmu sarakstā vecākā ir režisora Leonīda
Leimaņa filma “Purva bridējs”(1966), jaunākā – Jāņa
Norda “Mammu, es tevi mīlu” (2013). Dokumentālā
kino izlase sākas ar Ivara Kraulīša “Baltajiem
zvaniem” (1961) un beidzas ar Dāvja Sīmaņa
“Escaping Riga” (2014). Savukārt animācijas spektru
iesāk Arnolda Burova pirmā filma “Ki-ke-ri-gū!”
(1966) un Rozes Stiebras “Zelta sietiņš”(1975), bet
noslēdz Signes Baumanes “Akmeņi manās kabatās”
(2014) un Reiņa Kalnaeļļa “Zelta zirgs” (2014).
Šī izlase ir pirmā tik apjomīgā Latvijas kino
reprezentācija DVD formātā. No augusta filmu
izlase pieejama Smiltenes novada bibliotēkā un
tā nodrošina bagātīgu informāciju par Latvijas kino
vēstures un mūsdienu kino procesa nozīmīgākajām
tendencēm.

Jaunākās grāmatas Smiltenes novada bibliotēkā
MEDICĪNA
Bebrišš, Visvaldis, 1955-. Esi pats un
jūties labi!: daktera Bebriša ieteikumi
(2015) 79 lpp. Veselīgs dzīvesveids. Alerģija - Novēršana. Optimisms.
MĀKSLA, AUDIO, VIDEO
Akmeņi manās kabatās [videoieraksts]
2015 (2014).
Animācijas filmas bērniem [videoieraksts]. Filmas iznākušas kolekcijā "Latviešu filmu izlase = Latvian film collection". Diskā: Neparastie rīdzinieki (2008);
Desas piedzīvojumi (2002); Visi kakti norasoja (2002); Kalado (2002); Aiz deviņi
ezeriņi (2003); Pirms aizmieg ūdeņi visi
(2002); Kad āboli ripo (2009); Kā Brālītis Trusītis uzvarēja Lauvu (2010); Ursus
(2011); Kā Lupatiņi mazgājās (2010);
Kora turneja (2012).
Animācijas filmas bērniem [videoieraksts]. Diskā: Lidojam! (1994); Jāņtārpiņš (2003); Redzi, Trusi ... tētis brauc
uz Londonu = (2004); Jaunā suga (2008);
Dzīvais ūdens (2009); Burvīga diena
(2010); Korrida (2010).
Animācijas filmas pieaugušajiem [videoieraksts]. Diskā: Clara un Rubinšteins
(1999); Latvietis pūš pīlītes (1999); Klucānija (2000); Vai Rīga jau gatava (2001);
Bezmiegs (2004); Latvietis (2007); Spēlēju, dancoju (2007); Norīt krupi (2009);
Spārni un airi (2009); Aptumsums (2010);
Kiosks (2013).
Baltie zvani [videoieraksts]. Diskā: Baltie
zvani (1961); Krasts (1963); Vecāks par

desmit minūtēm (1978)(1994).
Burovs, Arnolds, 1915-2006. Animācijas filmu klasika [videoieraksts]Diskā:
Ki-Ke-Ri-Gū! (1966); Tīģeris Ņau-Ņau
(1967); Puķu Ansis (1968); Dullais Dauka
(1968); Bums un Piramidons (1969); Vanadziņš (1978).
Cilvēki tur [videoieraksts]. (2012) Spēlfilma.
Dokumentālists [videoieraksts]. (2012)
Dokumentālā filma.
Escaping Riga [videoieraksts] (2014).
Mammu, es tevi mīlu [videoieraksts]
Spēlfilma (2013).
Sapņu komanda 1935 [videoieraksts].
Spēlfilma (2012).
Zelta zirgs [videoieraksts]. Animācijas
filma (2014)
DAIĻLITERATŪRA
LATVIEŠU LITERATŪRA
Eglīte, Elizabete. Tikšanās laikā: [romāns
jauniešiem] (2015) 349 lpp.
Ārzemju literatūra
Džoena. Nerātnais saraksts [Rīga]: The
White book, [2015] (Jelgavas tipogrāfija).
– 350 lpp.
Berjlinda, Silla. Trešā balss: [detektīvromāns] / Silla & Rolfs Berjlindi. Rīga:
Zvaigzne ABC, 2015 (Jelgavas tipogrāfija). 427 lpp.
Brontē, Anna. Vaildfelholas iemītniece:
romāns (2014) 498 lpp.
Čemberlena, Diāna. Trauslais dzīvības

brīnums: romāns [2012] 428 lpp.
Fīldinga, Helēna. Bridžita Džounsa: saprāta robeža: romāns. (2014) 487 lpp.
Frīmena, Kimberlija. Kaisle zem Tasmānijas debesīm: [romāns] (2013) 442 lpp.
Henno, Sass, Šeit biju es = Mina olin siin:
Esimene arest: [romāns] (2006) 195 lpp.
Ingelmane-Sundberja, Katarina. Aizdevums - sudrabs, laupījums- zelts: [romāns] (2015) 303 lpp.
Jangs, Viljams Pols. Krustceles: romāns.
(2013) 286. lpp.
Kross, Jāns. Stūrgalvības hronika: romāns par Baltazaru Rusovu (2012) 1101
lpp.
Linka, Šarlote. Rožu kopēja: [romāns]
[2013]. 420. lpp.
Mensela, Džila. Mīlestības neparedzamās sekas: romāns (2015) 443 lpp.
Milmens, Dens. Mierpilnā karotāja ceļš:
grāmata, kas maina dzīvi (2014) 237 lpp.
Morena, Mišela. Madame Tiso. Slavas
cena (2014) 460 lpp.
Nicholls, David, 1966-. One Day. (2011)
446 lpp.
Oksanena, Sofi. Kad pazuda dūjas: vēsturisks romāns (2015) 319. lpp.
Pankola, Katrīna. Muchachas: romāns
(2015) 525 lpp.
Patersons, Džeimss. Kurš mirs pirmais:
detektīvromāns (2015) 359 lpp.
Šepetis, Rūta. Papīra sapņi: [romāns]
(2015) 326 lpp.

LITERATŪRA BĒRNIEM
Aspazija, 1865-1943. Zila debess zelta
mākoņos: bērnības atmiņu diloģija (2015)
279 lpp.
AUTOBIOGRĀFISKĀ PROZA,
LATVIEŠU.
Cielēna, Māra, Pa īstam un pa jokam:
dzejoļi izlase (2015) 185 lpp.
Kļavis, Aivars, Ringla no Suņa zvaigznāja (2015) 52 lpp.
Kūlis, Ēriks, Mākoņu ielas BMX; Pirmais putnu prezidents: divi stāsti pusaudžiem (2015) 206 lpp.
Olsone, Kristīna.
Sudraba puisēns:
[stāsts jaunākā skolas vecuma bērniem]
(2015) 175 lpp.
Palacio, Raquel J. Brīnums (2015) 254.
lpp.
Rainis, Jānis, 1865-1929. Puķu lodziņš:
dzejoļu izlase (2015) 45 lpp.
Stepēna, Maija. Viltus pasaku māmiņa:
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Lielo pārmaiņu gads Kalnamuižā

“Tik lielas pārmaiņas kā šogad Smiltenes tehnikums piedzīvo pirmoreiz,” atzīst
Smiltenes tehnikuma direktors A. Miezītis,
saviem audzēkņiem un pedagogiem jaunajā mācību gadā vēlot savstarpēju cieņu un
sapratni, kā arī – radošiem meklējumiem
bagātu izaugsmi skaistā un sakārtotā vidē.
“Novada domes priekšsēdētājs aktīvo
būvniecību skolai piederošajās ēkās salīdzina ar firsta Līvena laikiem. Manas izjūtas
ir līdzīgas - tehnikums patiesi piedzīvo atdzimšanu!”
Arī uzņemšanas rezultāti liecina, ka skola iemantojusi atpazīstamību gan Smiltenes
novadā, gan - aiz tā robežām. Neraugoties
uz demogrāfiskajiem rādītājiem, šogad mācības tehnikumā sāks septiņi pirmie kursi,
kuros mācīsies nākamie ēdināšanas un viesnīcu pakalpojumu speciālisti, veterinārārsta
asistenti, atomehāniķi, celtniecības un ceļu
būves mašīnu mehāniķi un ceļu būvtehniķi.
Jauniešu garantijas programmu grupām
(audzēkņiem ar vidusskolas izglītību) uzņemšanas laiks pagarināts līdz 1. oktobrim.
Pagaidām vislielāko vidusskolēnu atsaucību
izpelnījušās “ceļinieku” un veterinārārstu
asistentu profesijas, bet reizēm visradikālākās pārmaiņas uzņemšanas norisē notiek
tieši pēdējā brīdī. Tā ka, iespējams, būs arī
vēl pavāru, konditoru un ēdināšanas pakalpojumu speciālistu kursi.
“Vasara lielā mērā pagājusi, gatavojoties
vērienīgā Eiropas Reģionālā attīstības fonda
projekta “Smiltenes tehnikuma infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija

Tu esi tik,
cik tu vari;
Tu būsi tik,
cik tu dosi;
Tu tapsi tik,
cik tu ņemsi;
Tu paliksi tik,
cik tu spēsi.
/V.Kokle-Līviņa./
2015.gada 26.augustā novada
pedagogi pulcējās jaunā mācību
gada darba konferencē. Visu pakāpju izglītības darba veicējus
uzrunāja Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis un Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Grigore.
Skolotāji
uzklausīja
informāciju par aktualitātēm un
vieslektores, LKA rektores
Skaidrītes Gūtmanes aicināju-

profesionālās izglītības pilnveidei” noslēgumam. Vēl tikai līdz galam jāapgūst jaunās telpas, iekārtas un mācību līdzekļi, bet
lielākie darbi paveikti. “Jaunā mācību bāze
pavērs vēl nebijušas iespējas jaunajiem veterinārārstu asistentiem, “ceļiniekiem”, kā
arī viesnīcu un restorānu pakalpojumu programmu audzēkņiem. Šobrīd varam ar lielu
lepnumu vest uz skolu ciemiņus, jo mums
ir, ko viņiem parādīt.
Audzēkņi ieies vairākās jaunās mācību telpās un izremontētā dienesta viesnīcā,
skolai ir jauna aktu zāle, jau pavisam drīz
durvis vērs veterinārā klīnika, kurā pēc
palīdzības varēs nākt arī vietējie iedzīvotāji. Darbosies mācību restorāns un būs
jaunas mācību virtuves. Viesnīcu pakalpojumu speciālistu apmācībai skolā iekārtots
viesnīcas numuriņš un veļas mazgātava ar
profesionālo aprīkojumu. Simulatoru klase,
modernas veterinārās klīnikas iekārtas – tas
viss ir milzīgs ieguldījums jauniešos, kas
arī ir mūsu galvenā vērtība. Protams, tikpat
svarīgi, lai viņi novērtētu pedagogu darbu
un skolas sarūpēto mācību bāzi un no sirds
vēlētos mācīties un uzzināt par savu nākotnes profesiju iespējami vairāk.”
A.Miezītis uzskata, ka skolotājiem vienlīdz būtiski nodot saviem audzēkņiem profesionālās gudrības un arī iemācīt dzīves
skolu – mērķtiecību, neatlaidību un vitālu
spēku, kas neļauj padoties mazāko grūtību
priekšā. Lai tad, ja nepieciešams, jaunietis
spēj atrast istabai otras durvis vai vajadzības
gadījumā gatavs iekāpt arī pa logu, nevis

par katru sīkumu vaimanā.”
Attiecībā uz jauno mācību gadu ir arī zināma neziņa, ko rada nesakārtotie jautājumi
Izglītības un zinātnes ministrijā – gan par
stipendijām, gan - jauno algu modeli. Tas,
protams, neiepriecina.”
Smiltenes tehnikumam daudz jaunu pārmaiņu atnesis arī Izglītības un zinātnes ministrijas šā pavasara lēmums par profesionāli izglītojošo skolu apvienošanu. Vairākiem
skolas darbiniekiem šī vasara lielā mērā pagājusi, pārņemot Jaungulbenes profesionālās vidusskolas mācību bāzi un iepazīstoties
ar Alsviķu arodskolas specifiku. “Tā ir pilnīgi cita profila izglītības iestāde, taču ticu, ka
laika gaitā viss sakārtosies un nostāsies savās īstajās vietās,” pārliecināts A. Miezītis.
“Vienam bērzam skarbos vējos lauka vidū
grūti pastāvēt, bet birzij visi vēji iet pāri...
Mūs visus vieno liels mērķis – profesionāli izglītots, mūsdienu darba tirgū pieprasīts
jaunietis. Gribētos, lai šis virsuzdevums
rosina vislabāko sadarbību arī turpmāk. Apvienošanās rezultātā Smiltenes tehnikumam
pievienotā Alsviķu aroskola saglabās mācību vietu Alsviķos, bet Jaungulbenē mācību
vieta likvidēta. No šīs skolas uz Smiltenes
tehnikumu pārnāks mācīties 27 audzēkņi”.

A.Miezītis arī pats ir Smiltenes tehnikuma absolvents. 1968. gadā, pabeidzis Raunas astoņgadīgo skolu, viņš atnācis uz Smilteni studēt lopkopību, zootehniku. “Savu
izvēli nekad neesmu nožēlojis. Tehnikuma
laiks - tie bija četri skaisti gadi, kas pavēra iespēju izpausties ļoti dažādos virzienos.
Aktīvi nodarbojos ar distanču slēpošanu un
biatlonu, mazliet arī – ar soļošanu. Vienu

Skolotāju konference

mu novērtēt un uzturēt pastāvīgās vērtības mainīgā pasaulē.
Ļoti patīkami, ka šogad darbu uzsāk 4 jaunie speciālisti:
Anda Ābolkalna mācīs bioloģiju, ķīmiju un audzinās 5. klasi
Palsmanes pamatskolā, Sindija Grēna - absolvēja Latvijas
Sporta pedagoģijas akadēmiju
un ir vieglatlētikas trenere BJSS,
Artūrs Jansons - absolvēja Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju un ir kļuvis par basketbola
treneri BJSS, Mārtiņš Veģeris
- absolvēja Tehnisko universitāti,
turpina mācības Latvijas Sporta
pedagoģijas akadēmijā un ir futbola treneris BJSS.
Ar pateicību par 5, 10, 15 …
40 piepildīta darba gadiem – par
asteru un gladiolu rudeņiem un
ievziedu pavasariem suminājām

69 kolēģus apaļajās darba jubilejās:
Bilskas pamatskolā:
Sanita Ošiņa, Aiga Ķestere, Laura Brikmane, Ilma Laganovska,
Ira Ērmane;
BJSS:
Ivars Joksts, Kitija Klempnere,
Jānis Dergačs;
Blomes pamatskolā:
Gita Skrastiņa;
Palmanes internātpamatskolā:
Ilze Lapiņa, Daiga Šaldere, Ilze
Kalnīte, Ilva Pētersone, Velga
Medne, Solvita Stīpniece, Ilze
Vikmane, Inese Āboliņa, Andra Morīte, Dzintars Ziediņš (un
BJSS);
Palsmanes pamatskolā:
Tigna Podniece, Dace Purvlīce,
Dace Pērle, Daiga Meinerte;

brīdi man pat bija tas gods soļot kopā ar leģendāro Ādolfu Liepaskalnu, kurš savulaik
uzstādīja pasaules rekordu soļošanā. Spēlēju arī tehnikuma dramatiskajā kolektīvā.
Tautas deju kolektīva sastāvā divas reizes
piedalījos dziesmu un deju svētkos. Tas viss
deva neatsveramu pieredzi, paplašināja redzesloku. Varētu stundām ilgi stāstīt par tehnikuma radošajām pēcpusdienām, dažādiem
konkursiem, kafejnīcu “Sniegpārsliņa” un
citiem interesantiem pasākumiem.
Tas, ka šobrīd ar savu skolu varam lepoties, vispirms ir iepriekšējo paaudžu pedagogu nopelns, kuri, būdami lielas personības, prata aizraut sev līdzi arī audzēkņus.
Tāpēc ļoti gribas izdarīt visu iespējamo,
lai arī mūsdienu jauniešiem nodrošinātu radošu izaugsmi un daudzpusīgu attīstību.”
A.Miezītis ar īpašu siltumu atceras matemātikas skolotāju Annu Siliņu, kuru joprojām sauc par skolotāju skolotāju. “Viņa
ievadījusi darbā daudzus skolas pedagogus,
kuru darba stāžs mērojams vairākos gadu
desmitos. Skolotājas Siliņas ierosmē spēru
arī pirmos soļus skatuves mākslā.” Atgriežoties Smiltenē otrreiz, tehnikuma direktors
vairākus gadus aktīvi darbojies dažādos
amatierteātros, bijis viens no redzamākajiem vīriešu lomu spēlētājiem.
No Smiltenes tehnikuma pedagogiem
A. Miezītim skolas gados īpaša autoritāte
bijis lopbarības ražošanas skolotājs Alfons
Virza. “Neatceros, kad šis pedagogs kādreiz
būtu pacēlis balsi, bet viņš prata audzēkņos
izraisīt cieņu ar savu stāju, emocionālo inteliģenci un augsti attīstīto intelektu. Tāpat
lielu paldies gribas teikt savai kursa audzinātājai, latviešu valodas skolotājai Mirdzai
Siliņai, kuri bija emocionāli ļoti bagāts cilvēks. Esam izdevuši arī viņas dzejoļu grāmatiņu.
Absolvējis Latvijas Lauksaimniecības
akadēmijas (tagad – Latvijas Lauksaimniecības universitāes) “zooinženierus”, A.
Miezītis desmit gadus nostrādājis augstskolā par pasniedzēju, tad sekojušas darba
gaitas Jaunpils Lopkopības izmēģinājumu
saimniecībā, bet 1990. gadā dzīve atkal atvedusi uz Smilteni, kurā viņš atgriezies jau
kā Smiltenes tehnikuma direktors.
Skola šajos gados ievērojami mainījusies un to lielā mērā rosinājis gan skolas
kolektīvs, kurā daudzi pedagogi ir Smiltenes tehnikuma absolventi, gan Kalnamuižas
īpašā aura – sargājošā un tajā pašā laikā vienmēr atvērta dialogam starp pagātni, tagadni un nākotni.
Baiba Vahere

Grundzāles pamatskolā:
Kristīne Sausiņa, Dzintra Bormane, Dace Matule, Ilona Briede;
Launkalnes sākumskolā:
Baiba Kvelde;
Mūzikas skolā:
Ilze Brakovska, Jānis Vilks, Inga
Strazdiņa, Zinta Kokare, Inga Sīmane (un BJIIC);
Palsmanes PII:
Dina Ozola, Andra Ozoliņa;
Smiltenes Centra vidusskola:
Iveta Krūmiņa, Ilona Būda, Antra Alksne, Dace Ciekure, Ilga
Ozoliņa, Ilma Reimane, Elita
Stieģele, Margarita Mikarta;
Smiltenes Trīs pakalnu
sākumskola:
Daiga Ote, Anita Žeļezkina,
Gunta Dzērve, Maija Cinkus,
Vanda Šarkova;

Smiltenes PII „Pīlādzītis”:
Monta Sīmane, Ilva Stīpniece,
Aija Lauze, Gunta Mežule, Raita Veigule, Mārīte Ozola, Inguna
Slapjuma;
Smiltenes ģimnāzija:
Mārīte Rainbaha, Vera Rācene;
Smiltenes tehnikums:
Diāna Dankbāre, Evita Segleniece, Elita Rence, Astrīda Trijēce,
Vita Audere, Leons Peļņa, Elizabete Pudāne, Maruta Ropša,
Francis Lucāns;
Variņu pamatskola:
Daiga Ērmane.
Alda Miķe,
Izglītības pārvaldes vadītājas
vietniece

Smiltenes novada skolotāji
papildina zināšanas
„Vasaras skolā 2015”

No 12.līdz 13.augustam Smiltenes ģimnāzijā noritēja Smiltenes novada skolotāju „Vasaras skola 2015”. Divu dienu garumā
Smiltenē zināšanas guva 115 skolotāju.
„Augusts kā rūgtens pelašķis šūpojas vējā, skurbinot un aicinot – vēl paņem, vēl baudi.. Paspēj saelpoties vasaru, piedzīvot
nakti ar krītošām zvaigznēm, brist rasas pilnā zālē, bārstīt saujā
sasilušas liedaga smiltis.. Augustā vasara sāk iet uz otru pusi. Vēl
var dāsni saņemt saules enerģiju. Var tvert gaismu un prieku. Var
uzpildīties no neredzama avota.. (A.Līvmane)”, ar šādiem vārdiem Smiltenes novada skolotājus uzrunāja Izglītības pārvaldes
vadītāja Gunta Grigore. Viņa “Vasaras skolu” uzskata par lielisku
skolotāju formālās un neformālās izglītības iespēju. „Šeit skolotāji ieguva jaunas, interesantas metodiskās zināšanas, papildinot
tās ar psiholoģijas zināšanām,” teic G.Grigore.
Kā atzīst Smiltenes novada izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Alda Miķe, tieši “Vasaras skolas” formāts novada skolotāju
tālākizglītībai izvēlēts pirmo reizi. „Skolotāju tālākizglītības Metodiskās dienas novadā ir bijušas dažādos laikos jau kopš 2012.
gada. “Vasaras skolas” ar vadmotīvu “humānā pedagoģija” pie
mums ir notikušas 3 reizes (ar norises vietu Palsmanes internātpamatskolā); tās pulcēja pedagoga Šalvas Amonšvili pieejas piekritējus no daudziem Latvijas novadiem, t.sk. mūsu skolotājus.
Ideja šī gada nodarbībām meklējama vēlmē atbalstīt skolotāju
tālākizglītību un kā profesionālo, tā vispārcilvēcisko pilnveidi
un “bateriju uzlādēšanu”. Dalībnieku izvērtējumu anketu ieraksti
liecina, ka šāda vasaras skola ir patīkama un lietderīga, lai noskaņotos jaunajam darba cēlienam, satiktos ar kolēģiem un dalītos
iespaidos”, atklāj A.Miķe.
Pirmajā “Vasaras skolas” dienā skolotāji piedalījās lekcijās
par tradīcijām un jaunradi, latvisku pieeju, veidojot mācību materiālus piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanai skolai, kā
arī par skolu un tās bioenerģētiku.
Otrajā “Vasaras skolas” dienā skolotājiem bija iespēja izvēlēties starp astoņām dažādām meistarklasēm, kurās papildināt
savas praktiskās iemaņas. Ingunas Kudlānes vadībā skolotāji apguva piezīmjgrāmatiņas „One Note” izmantošanu e-vidē, tikmēr
Velga Mālkalne un Sandra Oliņa kopā ar citām skolotājām centās noformulēt pozitīvus skolas noteikumus, neizmantojot priedēkli „ne-”, piemēram, nevis „Neskrien!”, bet „Ej lēni!”. Dina
Ozola rosināja pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogus padarīt
bērnudārzus mājīgākus ar skaistu noformējumu. Pedagoģes ieguva prasmes, kā no dažādiem materiāliem gatavot svētku virtenes, zvaigznes, ziedus un pat Ziemassvētku eglītes. Savukārt Ilva
Stīpniece un Mārīte Ozola iepazīstināja ar savu bagātīgo pieredzi,
kā no telpu noformējuma idejas nokļūt līdz saistošam rezultātam.
Paralēli Ilvija Brižmane ar skolotājiem dalījās pieredzē par dažādu scenāriju veidošanu skolas pasākumiem. Vita Audere savā
meistardarbnīcā ieinteresēja galda kultūras “knifiņos”. No kaimiņu novadiem savu pieredzi bija atvedušas Ligita Lurina (Matīšu
pamatskolas skolotāja) un Marina Strade (Cēsu vakara (maiņu)
vidusskolas skolotāja). Savs brīdis bija arī dzejai un dziesmai.
Vasaras skolas izskaņā pedagogi dzirdēja psiholoģes Ivetas
Aunītes laba vēlējumus un padomus pašapziņas celšanai un sava
laika pārvaldībai.
„Ļoti daudz pozitīvu emociju saņēmām no skolotājiem pēc
meistardarbnīcām. Īpaši gribas padalīties ar novēlējumu no Ilvas Stīpnieces un Māras Ozolas – „Ir divas pasaules – Lielā un
katram Savējā... Un, lai kas arī notiktu tai Lielajā, galvenais, lai
Savējā Tu justos laimīgs!”” vēlot saulainas augusta dienas un radošu izpausmju piepildītu jauno mācību gadu, teic G.Grigore.
Šīs meistarklases ļāva skolotājiem gūt enerģiju jaunajam mācību gadam un noslēgumā atzīt, ka viņi ir apmierināti, gandarīti
un katrs paņēmis no piedāvātā tik, cik vien spējis. Lai pietiek
enerģijas visam mācību gadam!
Līga Hofmane
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Smiltenes tehnikumā darbosies simulatoru klase

Nedēļu pirms mācību gada sākuma Smiltenes tehnikuma ceļinieku skolotāji pulcējās nesen rekonstruētajā mācību korpusā Pils ielā 8, lai zviedru inženiera
Stefana Petersona (Steffan Peterson) un SIA “Swecon” tehnikas pārdevēja Kārļa Zeberiņa vadībā apgūtu jaunos greidera, buldozera, ekskavatora un frontālā
iekrāvēja simulatorus.
“Simulatoru klase ir ne tikai skaists Smiltenes
tehnikuma skolotāju sapņu piepildījums, bet arī liels
jaunums un ieguvums visiem Latvijas ceļiniekiem. Pagaidām tai līdzīgas nav nevienā citā mūsu valsts profesionāli izglītojošajā skolā,” lepojas Smiltenes tehnikuma Celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķu
mācību bāzes vadītājs Zigurds Purmalis.
“Nav noslēpums, ka, tehnikai strauji attīstoties,
daudzi, arī pieredzējuši operatori, īsti neprot izmantot
jauno mašīnu iespējas,” atzīst Z. Purmalis. “Modernā
tehnika ir daudzfunkcionāla, uz tās prasmīgi strādājot
un apgūstot progresīvākos darba paņēmienus, vienlaikus tiek ekonomēta gan degviela un laiks, gan būtiski
pagarināts mašīnas ekspluatācijas laiks. Tāpēc visā
pasaulē ierasta prakse - arī jau strādājošajiem operatoriem ik pa laikam iziet apmācības kursus uz simulatoriem, lai, sastopoties ar novitātēm, varētu pilnvērtīgi
izmantot visas jaunās tehniskās iespējas.”
Interesi par savu darbinieku apmācību uz Smiltenes tehnikuma simulatoriem izteikuši arī vairāki lielie
Latvijas ceļu būves uzņēmumi - “Binders”, “A.C.B.” u.c.
“Jaunie mācību materiāli ir nozīmīgs resursu ietaupījums. Uz simulatora, netērējot degvielu, iespējams
apgūt 70% līdz 80% iemaņu, kas nepieciešamas, strā-

dājot uz tehnikas vienībām,” skaidro Kārlis Zeberiņš.
Simulatoru apkalpošana, kā arī programmu atjaunošana un papildināšana notiks ar interneta starpniecību. Frontālā iekrāvēja simulatoram šobrīd ir 15 dažādi
scenāriji, bet ekskavatora simulatoram– 26.
Ar speciālu programmu palīdzību iespējams noskaidrot, cik ekonomiski cilvēks pie simulatora strādājis, kā pratis izmantot mašīnas tehniskās iespējas utt.
Arī izjūtu ziņā nodarbības auditorijā maksimāli pietuvinātas darba videi.
Audzēknim, sākot darbu, jāievada lietotājvārds,
apmācība sākas ar testu un pēc tam katram tiek piedāvāta individualizēta mācību programma, dodot iespēju pakāpeniski apgūt aizvien sarežģītākas pakāpes
uzdevumus.
Simulatori iegādāti ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Smiltenes tehnikuma
infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija
profesionālās izglītības pilnveidei” atbalstu un katrs
izmaksājuši ap 50 000 EUR. “Tas nav lēti, bet, izvērtējot milzīgo ieguvumu, kādu līdz ar šādu mācību
bāzi varēsim piedāvāt audzēkņiem, kā arī “Volvo” tehniskās iespējas, ieguldītie līdzekļi ilgtermiņā noteikti
atmaksāsies,” pārliecināts Z. Purmalis.
Par Smiltenes tehnikuma jauno mācību bāzi sajūsmināts arī zviedru inženieris Stefans Petersons: “Darba pienākumi man devuši iespēju būt daudzu valstu
profesionāli izglītojošās skolās, bet tik sakārtotu mācību vietu un tik plašas iespējas jauniešu izglītībā redzu
pirmoreiz. Pārsteidzoši! Augstākais standarts!”
Baiba Vahere

1. septembris Smiltenes ģimnāzijā
Kā katru gadu 1. septembrī skolas zvans aicina
skolēnus klasēs. Ko sagaidām no jaunā mācību gada
un kāds mūsu atmiņā paliks pagājušais 106. skolas
gads?
Atskatoties uz pagājušā gada ikdienas mācību
darba un talantīgo skolēnu sasniegumiem, esam
gandarīti, ka Smiltenes ģimnāzija ierindojās 57. vietā
Ata Kronvalda fonda Latvijas lielo skolu reitingā
2015 darbā ar talantīgajiem skolēniem. Veidojot šo
reitingu, viens no kritērijiem ir skolu panākumi valsts
mācību olimpiādēs. 2014./15. mācību gadā Smiltenes
ģimnāzijas godu aizstāvēja 9. a klases skolēns Roberts
Dobelis, kurš ieguva 2. pakāpes diplomu valsts 65.
matemātikas olimpiādē un 12. klases absolvente Liene
Vilne, kura piedalījās valsts 16. ekonomikas olimpiādē
un ieguva 3. pakāpes diplomu.
Ikdienas skolēnu mācību sasniegumu noslēdzošais
rādītājs ir centralizēto eksāmenu rezultāti. Tas raksturo
gan skolēnu zināšanu līmeni, gan parāda tendences
izglītošanas jomā skolā kopumā. 2014./15. mācību
gadā mūsu skolēni parādījuši labu sniegumu. Skolas
vidējais rādītājs centralizētajos eksāmenos ir 55,7%,
bet valstī šis rādītājs ir 50,17%. Esam gandarīti, ka
mūsu skolēnu zināšanu līmenis pārsniedz vidējos
rādītājus vidusskolām valstī latviešu valodā, angļu

valodā, bioloģijā, ķīmijā un fizikā.
2015./2016. mācību gadā Smiltenes ģimnāzijā
vidējās izglītības programmas apgūs 97 skolēni, 57 no
tiem mācīsies matemātikas, dabaszinību un tehnikas
virziena programmā, 40 vispārizglītojošā virziena
izglītības programmā ar padziļinātu svešvalodu apguvi.
Šogad 20 no devīto klašu absolventiem izglītību
turpinās savā skolā, un viņiem pievienosies vēl 8
skolēni no Smiltenes novada, Trikātas, Lejasciema,
Jaunpiebalgas, Strautiņiem un Apes. Priecājamies, ka
mūsu skolas absolvents Roberts Dobelis ir izturējis
konkursu (13 skolēni uz vienu vietu) un šogad uzsāks
mācības Rīgā RTU Inženierzinātņu vidusskolā. Mēs
lepojamies ar viņa panākumiem un vēlam Robertam
veiksmi.
Savu pārliecību un vēlēšanos, domājot par 107.
skolas mācību gadu, skolēni un skolotāji uzticēja
taureņiem, kas 2. septembra rītā, pašu gatavoti,
salidoja skolas gaitenī. Taureņu lidlauks dos spēku un
enerģiju ikdienas gaitās.
Veiksmi un panākumus vēlam visiem Smiltenes
ģimnāzijas un novada skolēniem, viņu vecākiem,
skolotājiem un visiem, kam sācies Jaunais mācību
gads.
Sandra Ozoliņa, direktores vietniece

„Bērnu tusiņš dārziņā”
Kad rasa pļavās saber savas pērlītes saaustajos
zirnekļtīklos, dzērves sāk klaigāt un dārzos uzzied
asteres, tas ir dabas dots atgādinājums: ir jāsāk! Jāsāk jauns darba cēliens, darba cēliens kopā ar savējiem.
29. augustā Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestādē tika svinēti bērnu svētki. Sakot sveikas vasarai un gaidot jauno mācību sezonu, bērni un
viņu vecāki izbaudīja pozitīvus un priekpilnus brīžus. Kamēr bērni izklaidējās pa piepūšamajām atrakcijām, viņu vecāki un darbinieki iepazinās ar aktualitātēm iestādes organizācijā. Pēc tam visi kopā
devās uz mežiņu, kur bērni demonstrēja savus braucamrīkus īpašā parādē pa mežiņa taku. Katrs mazais
dalībnieks saņēma vēlējumu - “Lai rullē jaunais
mācību gads!” Pārsteigumu bija sagādājusi Eduarda Vilkasta ģimene. Bērniem un arī pieaugušajiem
bija iespējams gan nofotografēties, gan izbraukāties
ar īpašiem braucamrīkiem. Tas nebija vienīgais pārsteigums. No savas saimniecības mājdzīvniekus un
putnus parādīt atveda Sīpolu un Krēsliņu ģimenes.
Noslēgumā visi klātesošie varēja baudīt pikniku,
kuru bija sarūpējušas pavārītes. Sirsnīgs paldies vecākiem par atsaucību un sadarbību! Palsmanes pagasta pirmsskolas iestādē 1. septembri sagaidīja 76
audzēkņi vecumā no 1,2 līdz 7 gadiem.
Lai mums visiem jaunajā darba cēlienā ir mīlestība, pacietība un radoša dzirksts!
Palsmanes pagasta PII skolotāja Aira Antēna

Smiltenes tehnikumā
uzņemšana turpinās!
Smiltenes tehnikumā pagarināts uzņemšanas laiks
jauniešiem ar vidusskolas izglītību. Līdz 1. oktobrim tiek
gaidīti studētgribētāji – celtniecības un ceļu būves mašīnu
mehāniķi, veterinārārsta asistenti, ēdināšanas pakalpojumu speciālisti un grāmatveži. Mācību ilgums – 1,5 gadi.
Aicinām pieteikties arī nākamos pavārus, konditorus un
kokapstrādes iekārtu operatorus. Mācību ilgums – 1 gads.
Piedāvājam dienesta viesnīcu, ēdnīcu, paredzēto valsts
stipendiju, prakses iespējas ārzemēs un B kat. autovadītāja un cita veida transporta vadītāja tiesības.

Dabas zinībās būs
diagnosticējošie darbi
2015./2016.gadā Izglītības un zinātnes ministrija noteikusi diagnosticējošos darbus dabas zinību priekšmetos, lai sagatavotos iecerētajiem obligātajiem centralizētajiem eksāmeniem, vidusskolu beidzot.
Diagnosticējošie darbi fizikā un ķīmijā 10.klasē tiek
organizēti ar mērķi novērtēt skolēnu pamatskolā apgūtās
zināšanas un prasmes fizikā un ķīmijā, iegūstot detalizētu atgriezenisko saiti rezultātu izvērtēšanai un pilnveidei
mācību procesā vidusskolā. To norise paredzēta 2015.
gada 22.septembrī. 2016.gada 30.martā paredzēti diagnosticējošie laboratorijas darbi fizikā un ķīmijā 11.klasēm
ar mērķi novērtēt izglītojamo eksperimentālās prasmes
un pilnveidot tās.

AUTOKROSS. LATVIJAS ČEMPIONI: BOGENS, KENIGSBERGS,
BORŠEVSKIS, KLIPA, ODIŅŠ

Nedēļas nogalē Smiltenē, Tepera trasē
noskaidroti Latvijas autokrosa čempioni.
Pirms sacīkstes par uzvarētāju 1600 klasē bija kļuvis Rūdolfs Bogens, svētdien
2000 Super klasē otro čempiontitulu nodrošināja Ainārs Kenigsbergs, Open klasē
debijas sezonā par čempionu kļuva Jānis
Borševskis, B600 klasē otro čempiontitulu
pēc kārtas sasniedza Beate Klipa, bet VAZ
Klasika kategorijā uzvara sezonā Arnim
Odiņam.
1600 klasē Rūdolfs Bogens (Cēsis,
Mexa/Melatlux Racing Team) par čempionu bija kļuvis jau posmu iepriekš, tāpēc
konkurentu uzdevums bija sadalīt pārējās
medaļas. Viens no medaļu pretendentiem
Kaspars Silenieks izstājās pēc laika kontroles, kurā tikko bija uzrādījis klases la-

bāko rezultātu – motora defekts. Līdz ar to
sudrabs un bronza bija jāsadala Raimondam Mūrniekam (Pope) un Andim Kļavam
(Lapmežciems, SK EOS).
1600 klases čempions līdz ar priekšlaicīgi sasniegto panākumu pēdējo posmu
testa režīmā aizvadīja 2000 Super klasē.
Izmēģinājums izdevās pārliecinošs. Rūdolfs dominēja sev svešajā klasē visas dienas garumā, sasniedzot uzvaru arī finālā.
Fināla startā gan līderpozīciju uzņēmās
Jānis Miščenko (Aizkraukle, SK Ogre),
tomēr Bogens tika Jānim garām, svinot uzvaru. Trešais finišā – Ainārs Kenigsbergs
(Saldus), kuram ar šo rezultātu pietika, lai
sasniegtu Latvijas čempiona titulu. Kenigsbergs kļuvis par divkārtējo čempionu,
pievienojot šā gada panākumu 2009. gada

čempiona titulam.
Aināra uzvara kopvērtējumā kļuva iespējama pēc tam, kad tehniskas neveiksmes jau kvalifikācijas braucienos piedzīvoja galvenais konkurents Rihards Dainis
(Cēsis, Mexa/Melatlux RacingTeam). Dainis tika līdz finālam, taču pēc kontakta ar
pērno čempionu Mārtiņu Starku izstājās.
Čempionāta medaļnieki – Kenigsbergs,
Miščenko un Dainis.
Open klasē tika gaidīts īpašs duelis
starp abiem sezonas līderiem Jāni Borševski (Mārupe, Autocross.lv Autokrosa
komanda) un iepriekšējo divu gadu čempionu Agri Brediku (Ozolnieki, SteelTech/
Autocross.lv). Tomēr divcīņa noslēdzās
jau sacensību rītā. Brediks laika kontrolē
uzrādījis ātrāko rezultātu, izstājās ar motora defektu. Borševskis automātiski kļuva
par Latvijas čempionu.
B600 klasē čempiona tituls bija jāsadala starp pagājušā gada čempioni Beati Klipu (Lielvārde, LMT Autosporta Akadēmija), Valteru Zīvertu (Gramzda) un Kasparu
Meņģeli (Tukums). Klipa dienu aizvadīja
pārliecinoši – uzvarēti visi braucieni, arī fināls, un otrais čempiontituls rokā. Zīverts
un Meņģelis aizvadīja rezervētu sacīksti,
gūstot, attiecīgi, tikai ceturto un sesto vietu. Secība čempionāta kopvērtējumā līdz
ar to – Klipa, Zīverts, Meņģelis. Smiltenē
uz pjedestāla kāpa arī brāļi Jānis un Gatis
Geisteri (Bukulti) – Gatim trešā vieta ir
augstākais rezultāts B600 klasē.
VAZ Klasika cīņās bija divi čempiontitula pretendenti – Edijs Zimza (Valmiera) un Arnis Odiņš (Naukšēni, SteelTech/
Autocross.lv). Zimza, ķerot kopvērtējumā
Odiņu, savu darbu paveica lieliski, sasnie-

dzot maksimālo punktu skaitu un pirmo
Latvijas čempionāta posma uzvaru karjerā. Tomēr arī Odiņš paveica savu darbu
– otrā vieta finālā, ar ko pietika Latvijas
čempiona titula nodrošināšanai. Trešais
Smiltenē Kalvis Tēts (Cesvaine), kurš līdz
ar šo rezultātu sasniedza čempionāta bronzas medaļu.
Komandu vērtējumā pēdējais posms
izšķīra sezonas uzvaras likteni. Par labāko
komandu kļuva Bogena un brāļu Riharda
un Mareka Daiņu Mexa/Melatlux Racing
Team. Otrā vieta SteelTech/Autocross.lv
komandai (Odiņš, Brediks, Andris Krieviņš), bet trešā – Autocross.lv Autokrosa
komanda (Jeršovs, Borševskis, Starks).
Latvijas čempionāta Junioru kausā par
sezonas labāko autokrosa jauno braucēju
(līdz 21 gadam) kļuva 2000 Super klases
braucēja Monta Beierbaha (Brocēni), aiz
sevis atstājot B600 klases braucējus brāļus
Geisterus – Jānis otrais, Gatis trešais.
Smiltenē tika aizvadīts arī Baltijas
čempionāta posms Buggy 1600, B6000 un
D12 klasēm.
Buggy 1600 klasē pirmās trīs vietas
guva citu valstu braucēji – lietuvieši Tomass Zavarskis un Tautvids Urba, kā arī
igaunis Ivo Sults.
Latviešiem uzvaras smago automašīnu
cīņās. B6000 klasē dramatisku dueli par
uzvaru izturēja Jānis Kozlovskis, kurš nosargāja visus igauņa Marta Heninga uzbrukumus. D12 klasē līdzīgu cīņu aizvadīja
Bruno Leimanis, kurš apdzina un aiz sevis
noturēja igauni Otu Kevvai.
Viesturs Saukāns
LAF Preses dienesta vadītājs

Futbols Smiltenē
Futbola klubs „Smiltene/BJSS” mājas spēles Smiltenes stadionā Latvijas čempionāta 1. līgas ietvaros:
12. septembrī plkst. 16.00 FK „Smiltene/BJSS” – „Liepāja 1625”
26. septembrī plkst. 15.00 FK „Smiltene/BJSS” – FK „Jēkabpils”

Bēcim “Baltic Chain Tour” kopvērtējumā ceturtā vieta
un aktīvākā braucēja krekls
Ar posmu pa Vidzemes ceļiem ceturtdien noslēdzās
Baltijas reģiona prestižākais daudzdienu velobrauciens “Baltic Chain Tour”. Kopvērtējumā uzvarēja
ukrainis Andrijs Kuļiks, bet no Latvijas pārstāvjiem
ceturto vietu izcīnīja “Rietumu – Delfin” sportists Armands Bēcis, kuram arī aktīvākā braucēja tituls.

“Baltic Chain Tour” daudzdienu velobrauciens šogad
norisinās trijos posmos pa Igaunijas un Latvijas teritori-

jām. Pirmie divi posmi, kas veda no Tallinas līdz Pērnavai
un no Pērnavas līdz Valgai, parādīja, ka komandas šogad
spēkos ir līdzvērtīgas un situācija kopvērtējumā pēdējā
posmā varēja mainīties.
Trešajā posmā riteņbraucēji mērojās spēkiem 180
kilometru garajā distancē. No Valgas sportisti devās uz
Smilteni. Ļoti aktīvi pirmajos kilometros atrauties centās
Bēcis, tomēr peletons mūsu braucēju allaž noķēra. Nedaudz vēlāk, kad no grupas bija aizbēguši četri braucēji,
Bēcim, kopā ar Jaunzēlandes braucēju Metjū Zenoviču,
izdevās viņiem pievienoties. Tuvojoties pirmajam starpfinišam Smiltenes centrā, atrāviens jau bija noformējies
un atradās divu minūšu pārsvarā pār lielo grupu. Vietējo
līdzjutēju skaļi atbalstīts, Armands Bēcis izcīnīja uzvaru
pirmajā starpfinišā, kopvērtējumā jau paceļoties uz piekto
vietu.
Turpinājumā vadošā sešinieka pārsvars pār grupu
svārstījās no 1 minūtes un 30 sekundēm līdz 2 minūtēm
un 30 sekundēm. Bēcim ļoti svarīgi bija uzvarēt arī otrajā
starpfinišos Strenčos. To 24 gadus vecais sportists spēja paveikt, iegūstot vēl trīs bonusa sekundes un kopvērtējumā jau paceļoties uz ceturto pozīciju. Drīz pēc tam
“Rietumu – Delfin” komandas braucējs atgriezās peletonā, atstājot atrāvienu piecu braucēju sastāvā. Lielajā grupā tempu pamatā kontrolēja Ukrainas komandu “Kolss
BDC” un “Kyiv Capital” braucēji.

Tuvojoties finišam, līderu pārsvars saruka. Peletonā
atgriezās vēl divi no atrāvienā esošajiem sportistiem –
lietuvietis Pauļius Siškevičus un norvēģis Torstens Stokkens. Tikmēr līderu duetam – Teo Reinhardam (Vācijas
Nacionālā izlase) un Metjū Zeinovičam (“Champion Systems”) – pievienojās Zviedrijas čempions no “Tre Berg
Bianchi” vienības Aleksanders Gingsjo. Tieši zviedram
bija palicis visvairāk spēka pēdējiem kilometriem. Valkā
viņš atrāvās no abiem sekotājiem un savu pārsvaru nevienam neatdeva līdz pat finišam. Gingsjo izcīnīja skaistu
solo uzvaru pēdējā posmā. Vācietim Reinhardam tikmēr
otrā vieta, bet jaunzēlandietim Zeinovičam trešā pozīcija.
Lielā grupa finišēja vien trīs sekundes aiz trešās vietas
ieguvēja. No Latvijas braucējiem 13. vietā finišēja Andris Vosekalns, 15. bija abus starpfinišus uzvarējušais Armands Bēcis (abi “Rietumu – Delfin” komanda). Tikmēr
17. pozīcijā sacensības noslēdza “Alpha Baltic/ Maratoni.
lv” sportists Māris Bogdanovičs.
Pateicoties veiksmīgi aizvadītajam trešajam posmam,
uz ceturto vietu kopvērtējumā pakāpās Bēcis. Armands
uzvarētājam zaudēja 13 sekundes. Uzvaras starpfinišos
“Rietumu – Delfin” braucējam deva arī zaļo krekliņu, kas
pienācās aktīvākajam braucējam.
Toms Markss,
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas preses sekretārs

Valmieras čempionāts
Nedēļas nogalē Zilaiskalnā un Lauvaskalnā norisinājās Valmieras čempionāts orientēšanās sportā. Pirmajā sacensību dienā Zilaiskalnā orientieristi sacentās
vidējā distancē, bet otrajā dienā Lauvaskalna apkārtnē
sportisti mēroja garās distances. Valmieras meistarsacīkstēm bija pieteikušies vairāk nekā 300 sportisti.
Sacensības, kuras ir ne tikai Vidzemes lielākās pilsētas
čempionāts, bet arī Latvijas kausa izcīņas 13.posms,
rīkoja Ziemeļvidzemes orientēšanās centrs un Latvijas
orientēšanās federācija ar Valmieras pilsētas pašvaldības atbalstu.
Sacensību apvidus - Zilaiskalns un Lauvaskalns
- piedāvāja Latvijai netipisku kalnainu apvidu. Zilaiskalnā distance vijās arī pa ciematu, bet Lauvaskalnā
dalībniekus sagaidīja purvains apvidus.
Sacensībās piedalījās arī Azimuts OK-Sm BJSS
komanda. Valmieras čempionāts nekad nav bijis mums
no veiksmīgākajiem. Arī šoriez veikmīgi starti mijās
ar mistiskām kļūdām Zilā kalna un Lauvas kalna apkārtnēs.
Vidējā distancē uzvaras savās grupās izcīnīja
Ilgvars Caune V-16 un Aldis Lapiņš V-60.
Savukārt garajā distancē veiksmīgākie Matīss Kalniņš V-8 , Ilgvars Caune V-16 , Mārtiņš Godiņš V-40 ,
Ilze Spalviņa S21A un Artūrs Pauliņš V21E.
Divu dienu summā uz goda pjedestāla augstākā

pakāpiena tika aizcināti pieci mūsu sportisti: Ilgvars
Caune, Aldis Lapinš, Mārtiņš Godiņš, Ilze Spalviņa un
Artūrs Pauliņš.
Īpaši jāatzīmē Ilgvara Caunes uzvara. Viņš savu
tuvāko sekotāju pārspēja par 12 minūtēm , izcīnot jau
devīto uzvaru Latvijas kausa posmos, tādējādi nodrošinot uzvaru LK kopvērtējumā piecus posmus pirms
LK sacensību noslēguma.
Otrajās vietās Matīss Kalniņš V-8 un Jānis Biezais
V-65.
Trešajās vietās Jānis Nulle V-50 , Kārlis Magons
V-65, Kitija Abula, S-8,
Sindija Jirgensone S-10, Laura Savicka S-18 un
Ieva Godiņa S-35.
Valmieras čempionātā izdevās izcīnīt 13 medaļas.
Tas ir par trijām mazāk kā tas bija Malienas kausā.
Savās grupās olimpiskajā sešiniekā ierindojās:
Ceturtajās vietās Matīss Slikšjānis un Anna Godiņa;
Piektajās vietās: Elīna Skopāne un Modris Smorodins;
Sestajās vietās: Anete Anna Strazdiņa , Māris
Stabiņš un Aigars Savickis.
Vēl blomēnietis Guntis Upacers, kurš pārstāv klubu seniors savā grupā V-70 izcīnīja trešo vietu..
Māris Stabiņš

Treimanis triumfē “SMScredit.lv BMX čempionāta” Madonas posmā
Nedēļas nogalē Madonā esošajā Smeceres sila trasē norisinājās Baltijas reģiona lielākā BMX sacensību seriāla
“SMScredit.lv BMX čempionāta” sestais
posms, kurā startēja 261 dalībnieks no Latvijas un apkārtējām valstīm. Elites un junioru apvienotajā grupā nepārspēts palika
Edžus Treimanis.
Pēc aizvadītajām pasaules un Eiropas
čempionāta sacensībām aizvadītās nedēļas
nogalē BMX sacensību sezona pašmājās
turpinājās ar “SMScredit.lv BMX čempionāta” sesto posmu. Šoreiz 261 dalībnieks
no dažādiem Latvijas klubiem, kā arī citām
apkārtējām valstīm pulcējās mājīgajā Smeceres sila trasē Madonā. Trase Smeceres
sila sporta kompleksā izceļas ar to, ka tā ierīkota nelielā nogāzē. Tādējādi trase ir ļoti
ātra, no braucējiem prasot labu fizisko un
tehnisko sagatavotību.
Elites un junioru grupā 12 braucēju
konkurencē priekšbraucienos sevi vislabāk apliecināja pirmo “SMScredit.lv BMX
čempionāta” posmu šogad aizvadošais

olimpietis Edžus Treimanis, kurš trijos
braucienos izcīnīja divas uzvaras, bet vienreiz bija trešais. Viena uzvara Elvim Puromam. Tikmēr citā priekšbraucienu grupā
trīs panākumus izcīnīja “Ozolēnu” kluba
braucējs Kristaps Vekša. Lielajā finālā ātrākais bija “MŠA” kluba braucējs Treimanis,
kuram otrajā vietā sekoja pirmās sacensības Latvijā šogad aizvadošais Elvis Puroms
no “Mārupes” kluba. Tikmēr trešais palika
vēl viens “MŠA” sportists Helvijs Babris.
Vekša piedzīvoja neveiksmi un finišēja septītais.
B16 jauniešu grupā trasi finālā visātrāk
veica valmierietis un šī gada Eiropas čempionāta bronzas medaļnieks Mikus Strazdiņš, kuram sekoja viņa galvenais konkurents Vladimirs Boltiks no Saldus un lietuvietis Lukas Šuškevičius. B15 konkurencē
triumfs rīdziniekam Filipam Kristam Rozītim, kurš apsteidza lietuvieti Tomas Švab un
mārupieti Emīlu Zadraku. 14-gadīgo zēnu
grupā uzvaru posmā guva galvenais favorīts un Eiropas čempions Edvards Glāzers

(“Tālava/ VBSS”). Uz goda pjedestāla otrā
pakāpiena kāpa Rinalds Jānis Kārkliņš no
Vecpiebalgas, kamēr trešais palika “RRS/
Rīgas Favorīts” braucējs Justs Lapiņš. Meiteņu 14+ grupā nepārspēta palika jelgavniece Vanesa Buldinska, pārspējot mārupieti
Kitiju Elsti un igaunieti Ketrinu Ketteli.
13 gadīgo zēnu grupā 17 braucēju konkurencē pirmais finālā finišēja Saldus kluba
“Ozolēni” braucējs Ronalds Rītiņš, otrais
bija viņa kluba biedrs Niks Rožukalns, bet
trešais ventspilnieks Ronalds Pommers.
B12 konkurencē posma uzvara “Mārupes”
braucējam Emīlam Edvardam Libertam,
kuram sekoja Emīls Kaupužs un Roberts
Kalniņš.
Jaunākajās grupās zēniem uzvarēja –
Mārtiņš Zadraks (“Mārupe”), Salvis Garančs (“Ventspils Spars”), Kristers Oiguss
(“RRS/ Rīgas Favorīts”), Markuss Ozoliņš
(“RRS/ Rīgas Favorīts”), Valters Jonass
(“Ozolēni) un Markuss Domorackis (“Mārupe”). Meiteņu jaunākajās grupiņās triumfēja Vēja Baškaite, Paula Kibare (“Mītavas

Kumeļi”) un Luīze Pommere (“Ventspils
Spars”). Tikmēr abās krūzeru grupās nepārspēti palika – Kristaps Ezītis (“Ventspils
Spars”) un Alvis Lānso (“Mītavas kumeļi).
Ezītim uzvara arī M17+ amatieros.
Svētdien visas dienas garumā notika
Smeceres sila kausa izcīņas sacensības, kurās bija vērojamas aizraujošas un spraigas
cīņās. “SMScredit.lv BMX čempionāta”
priekšpēdējais posms 22. augustā tiks aizadīts Vecpiebalgā.
Jau trešo gadu pēc kārtas Latvijas Nacionālais čempionāts nosaukts tā ģenerālsponsora „SMScredit.lv” vārdā. Sacensībās
startēs arī “MONUM” atbalstītās Latvijas
BMX izlases sportisti.
SMScredit.lv BMX čempionāta kalendārs:
22. augusts - Vecpiebalga
12. septembris – Mārupe
Toms Markss,
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas
preses sekretārs

Smiltenes novada
lielākie pasākumi
2015.gada septembrī
un oktobrī
Septembrī
12.septembrī plkst.19.00, Blomes tautas
namā, Teātra studija ‘’Stūrīši’’ piedāvā
Anšlava Eglīša „Spēle ar brāļiem”. Režisore Sandra Avotiņa.
12.septembrī plkst.22.00, Birzuļu tautas
namā, balle „Ielūdz Kreisais pagrieziens”,
piedalās Dj Aivis, Jānis Krūmiņš, grupas
„Ceļavējš” un „Kreisais pagrieziens”. Ieeja 4,00 €.
18.septembrī plkst.18.00, Grundzāles
kultūras namā, Signes Lielpēteres autordziesmu koncerts. Piedalās Launkalnes
sieviešu vokālis ansamblis “Anemones”.
Ieeja bezmaksas.
18. septembrī plkst. 19.30 Smiltenes pilsētas Kultūras centrā Vijciema amatierteātra “Čiekurs” traģikomēdija “Igauņu
bēres”. Izrādes autors- Andruss Kivirehs.
Režisors- Valdis Šaicāns. Ieeja- ziedojumi
teātra rekvizītu iegādei.
19. septembrī plkst. 17.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centrā Dzejas dienām veltīta pēcpusdiena “Vārdu pērles dzejas krellēs”. Piedalās Smiltenes novada dzejnieki
un jaunie talanti. Īpašais viesis: dzejniece
Amanda Aizpuriete. Mūzika: Reinis Alberts Miders. Darbosies grāmatu maiņas
punkts. Ieeja bez maksas.
19.septembrī plkst.19.00, Launkalnes
tautas namā, Jura Krūzes muzikālais autorvakars „Nāks atkal marts…”.
25. septembrī plkst. 19.00. Smiltenes
pilsētas Kultūras centrā PĒDĒJO REIZI
Smiltenes Tautas teātra izrāde “Sievu kari
ar Belcebulu”. Ieeja: € 2,00.
26.septembrī plkst.13.00 Launkalnes
tautas nama pagalmā Ražas svētki.
26.septembrī plkst.22.00, Birzuļu tautas
namā, balle ar grupu „Zeļļi”. Ieeja 3,00 €.

Oktobrī
3.oktobrī plkst.22.00, Grundzāles kultūras namā, balle-groziņvakars ar grupu
„Propellers”.
4. oktobrī plkst. 16.00 Smiltenes pilsētas
Kultūras centrā Latvijas Nacionālās operas izrāde “Mūzikas skaņas”. Ieeja: € 8,00
un € 10,00.
10.oktobrī plkst.22.00, Birzuļu tautas
namā, balle ar grupu „Kad sanāk”. Ieeja
3,00 €.
15. oktobrī plkst. 18.00 Smiltenes pilsētas
Kultūras centrā “Valmieras kinostudijas”
muzikālā izrāde bērniem “Detektīvi Minjoni”. Biļetes iepriekšpārdošanā € 3,00;
pasākuma dienā € 4,00.
17.oktobrī plkst.17.00, Bilskas pamatskolas zālē, Vijciema amatierteātra „Čiekurs” izrāde.
24. oktobrī Smiltenes pilsētas Kultūras
centra amatieru kolektīvu koncerts.
24.oktobrī plkst.22.00, Birzuļu tautas
namā, balle ar grupu „V.I.A.”. Ieeja 3,00 €.

