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Smiltenes novada pašvald�bas informat�vais izdevums

Atkl�ts Smiltenes novada
Valsts un pašvald�bas vienotais klientu
apkalpošanas centrs
1.jūlijā Smiltenē, Smiltenes domes
ēkā svinīgi tika atklāts pirmais reģionālās nozīmes Valsts un pašvaldības
vienotais klientu apkalpošanas centrs
(VPVKAC) Vidzemē, kurā turpmāk
iedzīvotāji varēs saņemt Smiltenes
novada pašvaldības un astoņu valsts
iestāžu pakalpojumus.
Atklājot vienoto klientu centru, Vides
attīstības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) valsts sekretāra padomnieks IKT jautājumos Edmunds Beļskis
norādīja, ka šis ir ļoti veiksmīgs piemērs,
kā, sadarbojoties dažādām iestādēm, tiek
taupīts iedzīvotāju laiks un finanšu resursi,
jo visi pakalpojumi pieejami vienuviet.
“Ar šī projekta īstenošanu esam gājuši
divus soļus tuvāk mūsu novada iedzīvotājiem, nodrošinot pieejamus vairāku valsts
iestāžu pakalpojumus Smiltenē, kā arī
izveidojot iedzīvotājiem ērtu pašvaldības
pakalpojumu centru. Esam nodrošinājuši
iedzīvotājiem nepieciešamos pakalpojumus tuvāk viņu dzīvesvietai. Ceram uz
veiksmīgu sadarbību ar visām iestādēm,
paldies visiem par ieguldīto darbu vienotā
klientu centra tapšanā!” sacīja Smiltenes
novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis. Valsts iestāžu pārstāvji apstiprināja
VPVKAC nepieciešamību, jo ļoti daudz
klientu no Smiltenes novada ikdienā
apmeklē Valmieras un Valkas filiāles, un
labprāt pakalpojumus saņemtu Smiltenē.
Atklāšana notika ar svinīgu lentas
pārgriešanu. Turpinājumā Smiltenes novada dome pateicās iestādēm par veiksmīgo sadarbību VPVKAC izveidē. Tad
G.Kukainis aicināja viesus doties uz Domes
sēžu zāli, kur iepazīstināja klātesošos ar
Smiltenes novada sasniegumiem dažādās
nozarēs, kā arī pastāstīja par nākotnes
iecerēm un plānotajiem darbiem.
Atklāšanā piedalījās pārstāvji no
VARAM, Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes, Valsts zemes dienesta, Uzņēmumu reģistra, Nodarbinātības valsts
aģentūras, Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras, Valsts ieņēmumu dienesta,
Latvijas Republikas Saeimas, Rīgas domes,
Tukuma, Balvu un Beverīnas novada
domēm, Latvijas Pašvaldību savienības,
SIA “SANART”.

Nosl�dzies
konkurss
“Smiltenes
novada
sakopt�kais
�pašums 2016”

“Lauciņi” Palsmanē

“Jaunzarvāļi”, Blomes pagasts

Smiltenes novada dome pateicas visām
valsts iestādēm, kuras turpmāk pakalpojumus sniegs Smiltenes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā
un aicina iedzīvotājus un uzņēmējus aktīvi
izmantot pieejamos e-pakalpojumus un
konsultācijas klātienē.
Kā jau iepriekš ziņots, Smiltenes novada VPVKAC apmeklētajiem būs pieejami gan pašvaldības, gan astoņu valsts
iestāžu pakalpojumi: Valsts ieņēmumu
dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras, Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes, Nodarbinātības valsts aģentūras,
Uzņēmumu reģistra, Valsts zemes dienesta,
Lauku atbalsta dienesta un Valsts darba
inspekcijas. Iedzīvotājiem būs iespēja
izmantot e-pakalpojumus un portāla

Smiltenes pils�tas sv�tki
12.lpp

www.latvija.lv piedāvātos pakalpojumus.
Centra darbinieki palīdzēs orientēties un
saprast, kā izmantojamas šīs iespējas –
uzrakstīt iesniegumu pabalstam, deklarēt
dzīvesvietu un vēl citus pieejamos
e-pakalpojumus.

Līga Hofmane,
Smiltenes novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Smiltenes novada sv�tki
12.lpp

Oktobra iela 1a-8, Variņos
Šogad konkurss “Smiltenes novada
sakoptākais īpašums 2016” norisinājās
no 27.maija līdz 22.jūnijam. Konkursam pieteicās 12 dalībnieki. Konkursa
dalībnieku īpašumus no 15.jūnija līdz
22.jūnijam apsekoja īpaši šim konkursam izveidota komisija.
Komisijā piedalījās Smiltenes novada
domes deputāte Inese Raiskuma, Attīstības
un plānošanas nodaļas ainavu arhitekte
Laima Šmite-Ūdre, Tūrisma informācijas centra vadītāja Sanda Veismane un
Saimnieciskās darbības nodaļas teritorijas apsaimniekošanas speciāliste Agija
Kukaine.
Apciemojot katru īpašumu, varējām
sajust to, ka latvieši ir ļoti strādīgi un
radoši cilvēki. Gandrīz katrs dalībnieks
mums stāstīja, ka ”mums jau te nekā nav”,
bet patiesībā atklājās liels skaistums un
daudzi dažādi patīkami pārsteigumi – liels,
kopts dīķis, dendroloģiskā daudzveidība,
pašgatavota pastkastīte, kopts zāliens,
viengadīgo puķu daudzveidība vai īpašs
saimnieku viesmīlīgums. Liels prieks par
katru dalībnieku, jo katrā īpašumā atklājās kaut kas īpašs un neatkārtojams.
Turpinājums 4.lpp
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Smiltenes novada Domes l�mumi
2016.gada 17.jūnijā notika ārkārtas Smiltenes novada domes sēde, kurā tika pieņemti
2 lēmumi:
1. Par Smiltenes novada domes 2016. gada 25. maija lēmuma (sēdes protokols Nr.8.,
8.§.) “Par Smiltenes vidusskolas nosaukuma maiņu” atcelšanu.
2. Par grozījumiem Smiltenes novada domes 2016. gada 25. maija lēmumā (sēdes
protokols Nr.8., 28.§.) “Par nedzīvojamo telpu Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā
nomas maksas apstiprināšanu”
2016.gada 29.jūnijā notika kārtējā Smiltenes novada domes sēde, kurā tika pieņemti
96 lēmumi:
1. Noslēgt līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Smiltenes novada
administratīvajā teritorijā ar SIA “ZAAO”, vienotais reģistrācijas Nr.44103015509,
atbilstoši lēmuma pielikumā esošajam līguma projektam, nosakot līguma spēkā stāšanās
brīdi – 2016.gada 29.jūliju un darbības termiņu – septiņi gadi no spēkā stāšanās brīža.
2. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 9/16 “Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības
2009.gada 20.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/09 “Smiltenes novada pašvaldības
Nolikums” projektu.
3. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 10/16 “Pašvaldības nodeva par būvniecības
ieceres akcepta saņemšanu” projektu.
4. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības 2015.gada publisko pārskatu.
5. Apstiprināt Smiltenes vidusskolas nolikumu.
6. Iecelt Variņu pamatskolas direktores amatā Unu Reķi, amata pienākumus uzsākot
veikt no 2016.gada 8.augusta.
7. Par grozījumiem 2015. gada 31. martā noteikumos Nr. 6/15 “Metodika un kārtība
maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanai un apstiprināšanai Smiltenes novada
pašvaldības institūcijām”.
8. Par izmaiņām Blomes pagasta iestāžu amatu vienību sarakstā.
9. Par izmaiņām Variņu pagasta iestāžu amatu vienību sarakstā.
10. Par izmaiņām Bilskas pagasta iestāžu amatu vienību sarakstā.
11. Par izmaiņām Grundzāles pagasta iestāžu amatu vienību sarakstā.
12. Par izmaiņām Launkalnes pagasta iestāžu amatu vienību sarakstā.
13. Par grozījumiem Blomes pagasta pārvaldes nolikumā.
14. Par grozījumu Blomes pamatskolas nolikumā.
15. Par grozījumiem Variņu pagasta pārvaldes nolikumā.
16. Par grozījumu Variņu pamatskolas nolikumā.
17. Par grozījumiem Bilskas pagasta pārvaldes nolikumā.
18. Par grozījumu Bilskas pamatskolas nolikumā.
19. Par grozījumiem Grundzāles pagasta pārvaldes nolikumā.
20. Par grozījumu Grundzāles pamatskolas nolikumā.
21. Par grozījumiem Launkalnes pagasta pārvaldes nolikumā.
22. Par grozījumiem Launkalnes sākumskolas nolikumā.
23. Par grozījumiem Palsmanes pagasta pārvaldes nolikumā.
24. Par grozījumiem Palsmanes pamatskolas nolikumā.
25. Par grozījumu Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā.
26. Par grozījumiem Brantu un Smiltenes pagastu pārvaldes nolikumā.
27. Apstiprināt konkursa “Smiltenes novada sakoptākais īpašums 2016” rezultātus.
28. Variņu pamatskolas maksas pakalpojuma par ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu
apstiprināšana.
29. Apstiprināt Smiltenes novada Būvvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.
30. Par Smiltenes novada pašvaldības īpašumā “Mēru Muiža”, Bilskas pagasts, esošās
palīgēkas – stallis, tehnisko stāvokli.
31. Par Smiltenes novada pašvaldības īpašumā esošās ēkas – darbnīca (Kad. apz.
9415 001 0502 008), Baznīcas laukums 13, Smiltene nojaukšanu.
32. Par ēkas-rija “Mežrozītes”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads nojaukšanu.
33. Par projektam “Kartingu trases atjaunošana” nepieciešamā līdzfinansējuma
precizēšanu.
34. 18.§.1. Par dzīvojamo telpu: Raiņa ielā 9 dzīv.4, Smiltenē, Smiltenes novads, īres
līguma noslēgšanu.
35. 18.§.2. Par dzīvojamo telpu: Gaujas ielā 6 dzīv.16, Smiltenē, Smiltenes novads, īres
līguma noslēgšanu.
36. Pagarināt 2014.gada 1.jūlijā ar I.U. noslēgtā īres līguma termiņu uz vienu gadu ar
tiesībām īres līgumu pagarināt.
37. Pagarināt 2015.gada 13.jūlijā ar L.M., noslēgtā īres līguma termiņu uz vienu gadu
ar tiesībām īres līgumu pagarināt.
38. Pagarināt 2013.gada 1.jūlijā ar R.B., noslēgtā īres līguma termiņu uz vienu gadu
ar tiesībām īres līgumu pagarināt.
39. Reģistrēt S.P., dzīvesvietas adrese: Blaumaņa ielā 2 dzīv. 8, Smiltenē, Smiltenes
novads, pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrā, kā personu, kurai nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā.
40. Slēgt patapinājuma līgumu ar nekustamā īpašuma Daugavas ielā 8, Smiltenē,
Smiltenes novadā (kadastra numurs 9415 001 0902), īpašniekiem par zemes gabala
daļas ar platību 1273 m2 patapinājumu, lai nodrošinātu publiskas autostāvvietas
izvietošanu, tās uzturēšanu un apsaimniekošanu.
41. Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu īpašumam “Āpsīši”,
Bilskas pagasts, Smiltenes novads.
42. Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu īpašumam “Jaunkrieviņi”,
Bilskas pagasts, Smiltenes novads.
43. Par Smiltenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ezera iela 4-5, Launkalne,
Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
44. Par Smiltenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Silvas Lejas 2”, Silva,
Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
45. Par Smiltenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Ķauzeri”, Launkalnes
pagasts, Smiltenes novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu.

46. Par Smiltenes novada domes kustamās mantas – automašīnas Volvo S80 izsoles
atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles rīkošanu
47. Par Smiltenes novada domes kustamās mantas – automašīnas Škoda FABIA izsoles
atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles rīkošanu
48. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē ar augšupejošu soli, Smiltenes novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu “Priednieki 2” – 1, Palsmanē, Palsmanes pagastā,
Smiltenes novadā (kadastra numurs 9474 900 0083), kas sastāv no atsevišķa četristabu
dzīvokļa ar kopējo platību 151.9 m2, kopīpašuma 15630/30970 domājamās daļas no
daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 9474 004 0310 003) un saimniecības ēkas
(kadastra apzīmējums 9474 004 0310 004).
49. Uzsākt nekustamā īpašuma “Ilgas 144”, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9480 005 0394 0.0881 ha platībā atsavināšanas
procedūru.
50. Uzsākt nekustamā īpašuma “Dīķi”, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā, zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 9480 005 0122 7.2 ha platībā atsavināšanas procedūru.
51. Uzsākt nekustamā īpašuma “Līviņi”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9470 010 0237 0.03 ha platībā atsavināšanas
procedūru.
52. Piešķirt jaunbūvei – koksnes mākslīgās žāvēšanas kaltei, kas atrodas uz zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 9470 003 0423, adresi “Silvas kokzāģētava 2”,
Launkalnes pagasts, Smiltenes novads.
53. Piešķirt jaunbūvei – pirtij, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
9470 007 0007, adresi “Mežābeles”, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads.
54. Piešķirt jaunbūvei – dzīvojamai mājai, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9415 002 0520, adresi Meža iela 21A, Smiltene, Smiltenes novads.
55. Atcelt Smiltenes novada domes 2016.gada 25.maija lēmumu Nr.8, 19.§.2.1. “Par
adreses “Pērlītes”, Brantu pagastā piešķiršanu”.
56. Piešķirt jaunbūvēm ar kadastra apzīmējumu 9444 006 0074 001, 9444 006 0074 002
un 9444 006 0074 003, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9444
006 0074, adresi “Druvas Dzeņi”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads.
57. Piešķirt jaunbūvei – saimniecības ēkai, kas atrodas uz zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9415 009 0402, adresi Podnieku iela 8, Smiltene, Smiltenes novads.
58. Atļaut no Smiltenes pagasta nekustamā īpašuma “Ilgas 36”, kadastra numurs 9480
005 0286, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9480 005 0286 0.07 ha platībā un mainīt nosaukumu no “Ilgas 36” uz :Ilgas 38”, Smiltenes pagasts, Smiltenes
novads, jo paredzēts pievienot esošajam īpašumam “Ilgas 38”.
59. Atļaut no Launkalnes pagasta nekustamā īpašuma “Lejas Pīkaņas”, kadastra numurs
9470 014 0120, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9470 014 0111 0.5 ha
platībā un mainīt nosaukumu no “Lejas Pīkaņas” uz “Bišu Pīkaņas”, Launkalnes
pagasts, Smiltenes novads.
60. Atļaut sadalīt Smiltenes pilsētas nekustamā īpašuma Rīgas iela 14, kadastra numurs
9415 007 0803, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9415 007 0820 trīs daļās.
61. Atļaut sadalīt Launkalnes pagasta nekustamā īpašuma “Jaunrauznieki”, kadastra
numurs 9470 005 0009, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9470 005 0009 divās
daļās.
62. Atļaut sadalīt Blomes pagasta nekustamā īpašuma “Skudrāji”, kadastra numurs
9446 003 0035, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9446 003 0035 trīs daļās.
63. Mainīt Grundzāles pagasta nekustamā īpašuma “Dauguļi” zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 9458 010 0005 nosaukumu no “Dauguļi” uz “Meža Dauguļi”,
Grundzāles pagasts, Smiltenes novads.
64. Atļaut no Launkalnes pagasta nekustamā īpašuma “Jaunlepiķi”, kadastra numurs
9470 008 0008, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9470 013 0085 9 ha
platībā un mainīt nosaukumu no “Jaunlepiķi” uz “Mežstūri”, Launkalnes pagasts,
Smiltenes novads, jo paredzēts pievienot esošajam īpašumam “Mežstūri”.
65. Atļaut no Launkalnes pagasta nekustamā īpašuma “Mežvidi”, kadastra numurs
9470 005 0043, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9470 005 0043 8.5 ha
platībā un mainīt nosaukumu no “Mežvidi” uz “Greizaissils”, Launkalnes pagasts,
Smiltenes novads.
66. Atļaut no Bilskas pagasta nekustamā īpašuma “Rūķīši”, kadastra numurs 9444 007
0175, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9444 010 0243 0.8 ha platībā
un mainīt nosaukumu no “Rūķīši” uz “Rūķi”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads.
67. Atļaut no Bilskas pagasta nekustamā īpašuma “Mežvijas”, kadastra numurs
9444 010 0249, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9444 010 0249 0.5 ha
platībā un mainīt nosaukumu no “Mežvijas” uz Bērzu iela 6, Mēri, Bilskas pagasts,
Smiltenes novads.
68. Iznomāt J.F. zemes vienības Daugavas iela 39, Smiltenē, daļu, kadastra apzīmējums
9415 008 1603, 450 m2 platībā mazdārziņam.
69. Iznomāt B.P. zemes vienības Dakteru iela 27, Smiltenē, daļu, kadastra apzīmējums
9415 002 0214, 240 m2 platībā mazdārziņam.
70. Iznomāt I.L. zemes vienības “Vecdambīši”, Blomes pagastā, kadastra apzīmējums
9446 006 0202 – 0.9864 ha un 9446 006 0203 – 0.5040 ha platībā.
71. Iznomāt I.L. zemes vienību “Vecdambīši”, Blomes pagastā, kadastra apzīmējums
9446 006 0089 – 0.3 ha platībā.
72. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr.6/2011 ar SIA “Palsmani” par zemes vienību
“Lankaskalns”, kadastra apzīmējums 9474 004 0240, līdz 2016.gada 1.novembrim..
73. Rīkot nekustamā īpašuma “Rūķīši”, Bilskas pagastā zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9444 007 0175, daļas 5.0 ha platībā nomas tiesību izsoli. Nomas līguma
termiņu noteikt līdz 31.12.2021.
74. Rīkot nekustamā īpašuma “Rūķi”, Bilskas pagastā zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9444 010 0243, 0.8 ha platībā nomas tiesību izsoli. Nomas līguma termiņu
noteikt līdz 31.12.2021.
75. Iznomāt A.E. zemes vienības Daugavas iela 39, Smiltenē, daļu, kadastra apzīmējums
9415 008 1603, 60 m2 platībā mazdārziņam.
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76. Iznomāt S.O. zemes vienības Kaļķu iela 2B, Smiltenē, kadastra apzīmējums
9415 004 0215, daļu 531 m2 platībā un Kaļķu iela, kadastra apzīmējums 9415 004 1710,
daļu 165 m2 platībā mazdārziņam.
77. Apstiprināt zemes ierīcības projektu Rūpniecības iela 8, Smiltene, Smiltenes novads,
zemes vienības kadastra apzīmējumu 9415 010 0103.
78. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Ikšeles”, Variņu pagasts, Smiltenes novads,
zemes vienības kadastra apzīmējumu 9490 002 0051.
79. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Alkāsi”, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads,
zemes vienības kadastra apzīmējumu 9480 004 0090.
80. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Bilskas pagasta zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumu 9444 006 0086 un 9444 006 0196 no lauksaimnieciska rakstura
uzņēmumu apbūve (kods 1003) uz rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods
1001).
81. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Bilskas pagasta zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 9444 006 0142 no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība (kods 0101) uz rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods
1001).
82. Grozīt Smiltenes novada domes 2016.gada 25.maija lēmumu Nr.8,19.§.12. “Par
nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu” un dzēst nekustamā īpašuma nodokļa
pārmaksas par kopējo summu EUR 11,76 (vienpadsmit eiro, 76 centi), un izslēgt no
debitoru saraksta.
83. Piešķirt A.L. nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 50% apmērā par zemi
“Andrēni”, Blomes pagasts, Smiltenes novads, par 2016.gadu.
84. Piedzīt no R.V., nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 478,54 (četri simti
septiņdesmit astoņi euro, 54 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka
naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
85. Piedzīt no I.V. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 648,57 (seši simti četrdesmit astoņi euro, 57 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
86. Piedzīt no L.T., nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 72,43 (septiņdesmit divi
euro, 43 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un
tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

87. Piedzīt no A.S. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 414,31 (četri simti
četrpadsmit euro, 31 cents) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
88. Piedzīt no A.T., nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 111,79 (viens simts
vienpadsmit euro, 79 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
89. Piedzīt no T.K. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 185,83 (viens simts
astoņdesmit pieci euro, 83 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka
naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
90. Piedzīt no SIA “Tīne”, Reģ.Nr.44102003610, nekustamā īpašuma nodokļa parādu
EUR 107,36 (viens simts septiņi euro, 36 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz
parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
91. Piedzīt no SIA “Sprīdītis” reģ.Nr.43901005372, nodokļa parādu EUR 1212,14
(viens tūkstotis divi simti divpadsmit euro, 14 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu
uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
92. Piedzīt no SIA “KJL”, Reģ.Nr.40003894255, nekustamā īpašuma nodokļa parādu
EUR 48,76 (četrdesmit astoņi euro, 76 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz
parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
93. Piedzīt no SIA “Džaivs”, Reģ.Nr.44103052435, nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 57,16 (piecdesmit septiņi euro, 16 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu
uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
94. Piedzīt no SIA “AGLE” reģ.Nr.44103036712, nodokļa parādu EUR 155,93 (viens
simts piecdesmit pieci euro, 93 santīmi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.
95. Par projektu līdzfinansēšanas konkursa nevalstiskajām organizācijām Smiltenes
novadā rezultātu apstiprināšanu
96. Piešķirt Smiltenes novada domes priekšsēdētājam Gintam Kukainim ikgadējo
atvaļinājumu 2 (divas) kalendāras nedēļas laikā no š.g. 18.jūlija līdz 31.jūlijam.
Sagatavoja:
Smiltenes novada domes
Kancelejas nodaļas vadītāja D.Kaupe

Pašvald�b�

Inform�cija
no Abulas lauku partner�bas
Biedrībā “Abulas lauku partnerība” 2016.gada 20.
maijā noslēdza projektu pieteikumu pieņemšanu Eiropas
lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) Lauku
attīstības programmas (LAP) 19.2 pasākumā “Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.
Pirmajā kārtā tika izsludināts publiskais finansējums
360 000,00 EUR.
Tika saņemti 33 projektu pieteikumi par kopējo publisko finansējumu 398 868,75 EUR. Iepriecināja fakts, ka
tikai 2 projektu pieteikumi tika iesniegti papīra formātā
un 31 projekta pieteikums tika iesniegts elektroniski EPS
sistēmā.
Izvērtējot projektu pieteikumus, lielākā konkurence
bija rīcībās, kurās atbalstu varēja gūt uzņēmējdarbības
atbalstam, iedzīvotāju aktivitāšu dažādošanai, kā arī
tērpu iegādei amatierkoletīviem un sporta kolektīviem.
Šajās rīcībās daži projekti tika atzīti par neatbilstošiem
un tika noraidīti, bet vienai daļai pretendentu trūks
finansējuma, lai gan VRG ir apstiprinājusi iesniegto
projekta pieteikumu.

Finansējums netika apgūts atbalstam mājražotājiem,
vides sakopšanas, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un biedrībām apmācību organizēšanas rīcībās.
1.kārtas rezultātu apkopojums www.abulas.lv un
www.lad.gov.lv
Visi projektu pieteikumi un papildus iesniegtie
precizētie dokumenti ir iesniegti LAD. Turpmāk pretendentiem visa papildus informācija jāsniedz LADam
un gala lēmums ir jāgaida no Lauku atbalsta dienesta,
izņemot 2 pretendentus, kuri pieteicās projektu īstenot uz
pašrisku.
Šobrīd tiek strādāts pie stratēģijas grozījumiem un
vērtēšanas kritēriju grozījumiem, lai projektu iesniedzējiem nākošajās kārtās būtu iespēja sagatavot kvalitatīvākus projektu pieteikumus.
Nākamo projektu kārtu plānojam izsludināt pēc grozījumu apstiprināšanas, apmēram šā gada nogalē.
Abulas lauku partnerībasvadītāja
Sveta Rozīte

Dzimtsarakstu
noda�a inform�
2016. gada pirmajā pusgadā Smiltenes novada
Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 77 dzimšanas reģistri
(2015.g. – 72). Gada pirmajā pusē reģistrēti 43 zēni un
34 meitenes. Visvairāk bērnu reģistrēti marta mēnesī
(19), bet vismazāk – jūnija mēnesī (8).
Sastādīti 25 laulības reģistri (2015.g. – 12) un 73
miršanas reģistri (2015.g. – 76). Civilstāvokļa aktu
reģistru ierakstos izdarīti 17 papildinājumi, izsniegtas 23
atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības.
Jūnija mēnesī dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 8
jaundzimušie – 4 meitenes un 4 zēni.Elija Viktorija un
Kristaps – Bilskas pagastā, Reina Astrīda – Grundzāles
pagastā, Dāvids – Launkalnes pagastā, Dārta – Variņu
pagastā, Elza, Elvis un Roberts – Smiltenes pilsētā.
No jūnijā reģistrētajām 9 mirušajām personām 7 ir
vīrieši, 2 sievietes. Visvairāk miruši Grundzāles pagasta
(3) un Smiltenes pilsētas (2) iedzīvotāji. Kā arī viens
Bilskas, Launkalnes, Jaunpiebalgas pagasta un Cēsu
pilsētas iedzīvotājs.

Demogrāfiskā situācija
Smiltenes novadā 2016.gada 1 pusgadā
(pēc Dzimtsarakstu nodaļas datiem)

Nr.
p.k.
Smiltenes novada dome 2016. gada 27.jūlijā plkst. 10:00, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā,
rīko pašvaldības kustamās mantas – vieglās pasažieru automašīnas Škoda Fabia,
valsts reģistrācijas numurs FT-7134, 2006. izlaiduma gads, atkārtotu (trešo) mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Ar atsavināmās kustamās mantas sīkāku raksturojumu var iepazīties izsoles noteikumos.
Izsoles sākumcena (arī kustamās mantas nosacītā cena) ir noteikta – 843,64 euro (astoņi simti četrdesmit trīs euro
un 64 centi) ieskaitot PVN. Maksājumi par objektu veicami 100% euro. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā
summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc izsoles dienas.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai dalībai izsolē, jāiemaksā Smiltenes novada domes
norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, banka: AS “SEB banka”, kods UNLALV2X –
nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta nosacītās cenas – 84,36 euro (astoņdesmit četri euro un 36 cents)
ar maksājuma mērķi “Nodrošinājuma maksa kustamās mantas – automašīnas Škoda Fabia izsolei”.
Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv un Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes
novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā darba dienās no plkst. 8:00 līdz 17:00.
Par izsolāmās kustamās mantas apskates vietu un laiku sazināties ar Smiltenes novada domes Saimnieciskās
darbības nodaļas darbiniekiem (mob.tel.nr.29194723, tel.64707867, e-pasts: ingars.veismanis@smiltene.lv).
Izsoles dalībnieku reģistrācija saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3,
Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā darba dienās
no plkst. 8:00 līdz 17:00 līdz 2016.gada 26.jūlijam plkst.17:00 (ieskaitot).

Pilsēta un pagasti

Dzimušo
skaits

Mirušo
skaits

1.

Smiltene

32

22

2.

Bilskas pagasts

11

3

3.

Blomes pagasts

6

4

4.

Brantu pagasts

2

-

5.

Grundzāles pagasts

4

12

6.

Launkalnes pagasts

10

5

7.

Palsmanes pagasts

3

3

8.

Smiltenes pagasts

5

12

9.

Variņu pagasts

2

2

10.

Citas pašvaldības
iedzīvotāji

2

10

KOPĀ:

77

73

Dace Ērģele,
Smiltenes novada
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
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2016. gada 12. j�lijs

Turpinājums no 1.lpp
Konkurence bija sīva, taču, apkopojot rezultātus,
Smiltenes novada domes 2016.gada 29.jūnija sēdē tika
apstiprināti trīs konkursa uzvarētāji –
• nominācijā “Sakoptākā ģimenes māja pilsētas un
ciema teritorijā” – īpašums “Lauciņi” Palsmanē;
• nominācijā “Sakoptākā viensēta pagasta teritorijā”
– īpašums “Jaunzarvāļi” Blomes pagastā;
• nominācijā “Vides elements vai Odziņa” – Oktobra
iela 1a-8 Variņos.
Mīļi aicinām visus konkursa dalībniekus ar savām
ģimenēm ierasties uz Smiltenes novada svētkiem 30.jūlijā
Launkalnē, kur godināsim visus konkursa dalībniekus.
Paldies ikvienam dalībniekam, kas piedalījās, jo
Jūs iedvesmojat apkārtējos cilvēkus ar saviem labajiem
darbiem!
Sakoptības konkursa
īpašumu izvērtēšanas komisija

Apstiprināti ar Smiltenes novada domes
2016. gada 29. jūnija lēmumu (protokols Nr.10, 2.§.)

“Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības
2009. gada 20. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1/09
“Smiltenes novada pašvaldības nolikums””

Izdoti pamatojoties uz likuma
“Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Smiltenes novada pašvaldības 2009. gada 20. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1/09 “Smiltenes novada
pašvaldības nolikums”(apstiprināti ar (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:
1. Papildināt Noteikumus ar 10.15. apakšpunktu šādā redakcijā:
“10.15. Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs.”.
2. Izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:
“1. pielikums
2009. gada 20. jūlija saistošajiem noteikumiem
Nr. 1/09 “Smiltenes novada pašvaldības nolikums

SNPP sa�emt� un
re�istr�t� inform�cija
2016.gada j�nij�
KOPĀ
VISA REĢISTRĒTĀ INFORMĀCIJA

127

Personas alkohola reibuma stāvoklī
sabiedriskā vietā

4

Nepilngadīgo pārkāpumi

1

Ģimenes konﬂikti

4

Aizdomīgas personas

1

Meklēšanā esošas personas

1

Klaiņojoši, pamesti dzīvnieki

5

Notriekti krituši dzīvnieki

1

Naktsmiera traucēšana, trokšņošana

2

Vides piesārņošana, piegružošana

2

Dabisko vajadzību nokārtošana publiskās
vietās

1

Huligāniski darbības/konﬂikti

8

Ceļu satiksmes pārkāpumi

1

Palīdzība NMP dienestam

2

Pazudušas personas

1

Makšķerēšanas un zvejas pārkāpumi

5

Personas ar atvērtu alkoholiskā dzēriena
iepakojumu

11

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana
pasākumos

5

Mutvārdu aizrādījumi

16

Personas nogādātas dzīvesvietā

10

Personas nogādātas atskurbšanai ĪAI

2

Sniegta palīdzība citām valsts/pašvaldības
iestādēm

1

Sniegta palīdzība VP

1

Sniegta palīdzība bāriņtiesai

1

Smēķēšanas ierobežojumu neievērošana

1

Gulēšana publiskās vietās

10

Informācija par faktiem, kas
neapstiprinājās

5

Citi notikumi, pārkāpumi

10

Alkohola lietošana sabiedriskās vietās

6

Kaimiņu domstarpības, strīdi

7

Reidi makšķerēšanas vietās:

1

* reidos izņemti nelikumīgi zvejas rīki

1

Informāciju sagatavoja:
SNPP priekšnieks N.Liepa

Paskaidrojuma raksts

Par Smiltenes novada domes saistošo noteikumuprojektu “Grozījums 2009. gada 20.jūlija Smiltenes
novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/09 “Smiltenes novada pašvaldības nolikums”
Pašreizējās situācijas
raksturojums

Saistošo noteikumu projekta
nepieciešamības raksturojums,
dokumenta būtība
Īss Saistošo noteikumu
projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu
projekta iespējamā ietekme
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
administratīvajām procedūrām
Normatīvie akti, saskaņā ar
kuriem Saistošie noteikumi
sagatavoti
Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām saistībā
arSaistošo noteikumu projektu

Pašreiz spēkā esošie Saistošie noteikumi Nr.1/09 “Smiltenes novada pašvaldības
nolikums” apstiprināti 2009.gada 20.jūlijā (sēdes protokols Nr.3 1.§), turpmāk
tekstā arī – Noteikumi. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 24.panta pirmajai
daļai pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības
pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības
un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas
jautājumus.
Pašvaldības pārvaldes struktūras aktualizēšana atbilstoši domes pieņemtajiem
lēmumiem.
Atbilstoši domes iepriekš pieņemtajiem lēmumiem:
1. Smiltenes novada pašvaldības Nolikums papildināts ar 10.15 apakšpunktu,
kas nosaka, ka domes administrācijas sastāvā ir izveidotsValsts un pašvaldības
vienotais klientu apkalpošanas centrs.
2. Tiek grozīts Saistošo noteikumu 1. pielikums.
Nav attiecināms
Nav attiecināms

Institūcija, kurā privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā –
Smiltenes novada pašvaldības administrācijā Dārza ielā 3, Smiltenē.
Saistošo noteikumu izdošanas neradīs papildus slogu administratīvajām
procedūrām.
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punkts un 24.pants
Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta
izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības
mājaslapā internetā www.smiltene.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu
apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos
noteikumos.
Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu ievērtēšana
pēc projekta publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv.
Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi – paredzēts izvērtēt
pēc to saņemšanas.
Smiltenes novada domes priekšsēdētājs G.Kukainis
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2016. gada 12. j�lijs

Ieskats noz�m�g�kajos SNPP
veiktajos pas�kumos un re�istr�tajos
notikumos 2016.gada j�nij�
Smiltenes novada Pašvaldības policija (SNPP) 2016.gada jūnija mēnesī sastādījusi kopā 12 administratīvo
pārkāpumu protokolus, no kuriem 6 par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa, bet 6 par Smiltenes novada
domes saistošo noteikumu pārkāpumiem.
Par Latvijas APK paredzētajiem pārkāpumiem:
- 42.1 panta pirmā daļa – smēķēšanu neatļautās vietās – 1;
- 106.panta pirmā daļa – par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu – 1;
- 171.panta pirmā daļa – personas atrašanās sabiedriskā vietā alkohola reibuma stāvoklī cilvēka cieņu aizskaroša
izskatā (gulēšana zemē) – 3;
- 171.panta otrā daļa – personas atrašanās sabiedriskā vietā alkohola reibuma stāvoklī cilvēka cieņu aizskaroša
izskatā (gulēšana zemē) atkārtoti gada laikā – 1.
Par Smiltenes novada domes saistošos noteikumos paredzētiem pārkāpumiem:
- 21.1.punkts – atrašanās publiskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu – 4;
- 21.2.punkts – atrašanās publiskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu atkārtoti gada laikā – 1;
- 25.1.punkts – vietu piegružošana (nomests izsmēķis) – 1.
Smiltenes novada Pašvaldības policija informē, ka par jebkuru sabiedriskās kārtības pārkāpumu vai personu tiesību
un brīvību apdraudējumu Jūs variet ziņot zvanot pa tālruni:

28659933

vai 110
Mums IR svarīga Jūsu drošība!

SNPP priekšnieks Normunds Liepa

Projekts “Vesel�ga uztura noz�me
dz�ves kvalit�tes uzlabošan�” �imen�m
ar b�rniem ir veiksm�gi nosl�dzies

Kop� m�s
varam daudz

Vasara rit pilnā plaukumā un Smiltenes Sociālā dienesta “Atbalsta grupas” nodarbības tieši tāpat. 11. jūnija
rīts Palsmanes un Blomes pagastos sākās visai rosīgs.
Lai atzīmētu savu kopā būšanu un paveiktos darbus, lai
smeltos jaunu enerģiju nākamajam darba cēlienam, kurš
aktīvi atsāksies jau septembrī, Atbalstu grupu dalībnieces
un to vadītājas kopā devās nelielā izzinošā un reizē arī
jaukā ekskursijā uz Strenču stādaudzētavu, kur varēja
apskatīt, iegūt informāciju un arī iegādāties kādu sev
tīkamu košumkrūmu vai krāšņu puķu podu savam
dārzam.
Blomes pagasta Atbalsta grupas dalībnieces izteica
vēlēšanos iegādāties kopīgu košumkrūmu, kuru vēlāk
iestādīt pie Blomes pagasta Tautas nama, lai tas atgādinātu par šo grupu, par kopā pavadīto laiku un ar savu
skaistumu priecētu pagasta ļaudis un ciemiņus.
Pēc tam devāmies ekskursijā pa Strenčiem –
apskatījām Gaujas malu, estrādi, bija arī neliels pikniks
pie Gaujas.
Atpakaļcelā, mūsu busiņš piestāja Trikātas pilsdrupās,
kur visām dalībniecēm tika pasniegti diplomi par aktīvu
piedalīšanos Atbalsta grupu nodarbībās.
Šī jaukā un saulainā diena mums paliks atmiņā ar
jauniem iespaidiem, kopā būšanas prieku un gandarījumu,
ka kopā mēs varam paveikt daudz labu lietu. Māmiņas
izteica vēlmi vēl kādu reizi vasarā visām kopā atkal
apskatīt kādu skaistu vietu, jo nemaz tik bieži nesanāk
izrauties no mājas darbiem. Un nekas jau nebeidzas....
Mūsu darbs turpināsies arī turpmāk. Liels paldies jāsaka
mūsu Sociālā dienesta vadītājai par piknika uzkodām
un Palsmanes pagasta pārvaldes vadītājai par transporta
piešķiršanu.
Visiem saulainu vasaru vēlot:
Blomes pagasta sociālā darbiniece G.Nulle un
Palsmanes pagasta sociālā darbiniece I.Mize

Smiltenes
NKUP zi�as

Šķiet, tas bija pavisam nesen, kad sākās Sociālā
dienesta un Smiltenes tehnikuma ēdināšanas un apkalpošanas organizācijas “Viesnīcu un restorānu programmu”
nodaļas kopējais projekts ģimenēm ar bērniem Smiltenes
novadā, kura mērķis bija veicināt ģimenes dzīves kvalitātes uzlabošanu, pilnveidi un izaugsmi, kā arī garšīgi
pagatavot ēdienu, radīt mājīgu gaisotni savās mājās un gūt
prieku sev un dāvāt to savām ģimenēm. Projekta galvenie
uzdevumi bija: izprast veselīga uztura nozīmi, mācīties
pagatavot sātīgas, veselīgas un sabalansētas ēdienreizes.
Pagatavot ēdienu no produktiem, kuri ir daudzbērnu
ģimenes rocībai pieejami, kurus var izaudzēt saviem
spēkiem un iegūt dabā. Kā arī radoši un pilnvērtīgi
izmantot produktus, kurus trūcīgās ģimenes saņem ES
bezmaksas atbalsta pārtikas pakās.
Smiltenes tehnikuma telpās, 2016. gada 15. aprīlī uz
pirmo nodarbību ieradās 12 māmiņas no visa novada,
kuras sākumā mazliet bailīgi klausījās “Viesnīcu un
restorānu programmu” nodaļas vadītājas Iritas Teperes
stāstījumā par veselīgu uzturu.
Nākamā nodarbība sākās ar pavāru formu pielaikošanu un virtuves noteikumu iepazīšanu.
Nodarbību sākumā dalībnieces bija mazliet sabijušās,
atturīgas, no kādas bija novērojama pretestība. Dalībnieču iesaistīšanās nodarbībā bija dažāda. Citas tūlīt
ķērās klāt uzdotajam uzdevumam, citas bailīgi vēroja
notiekošo, gaidīja palīdzību. Tomēr nodarbību vadītāju
iedvesmotas, sociālo darbinieku atbalstītas, dalībnieces
atvērās, iesaistījās un ar prieku piedalījās. Vienmēr milzīgs gandarījums bija, kad ēdieni izdevās, tika skaisti
noformēti un pasniegti uz galda. Ar katru nākamo nodarbību māmiņas kļuva arvien drošākas, ieinteresētākas,
uzdeva nodarbību vadītājām – Irai Gailei un Vitai Auderei
jautājumus. Varēja novērot, ka ne visas dalībnieces

zināja, kā ir jāvāra putra, ka pankūkas var izcept no
dažādiem produktiem, kā top, piemēram, rauga mīkla.
Nodarbību laikā azarts izmēģināt ko jaunu “pielipa”
visām dalībniecēm.
Nodarbības notika katru piektdienu, no 15. aprīļa līdz
2. jūnijam. Kopīgi tika gatavoti un pēc tam arī degustēti
brokastu ēdieni, zupas un deserti, pankūkas un sacepumi,
aukstās un siltās mērces, omletes, sviestmaizes, konditorejas izstrādājumi, veselīgi kokteiļi (smūtiji). Tika arī
mācīti salvešu locījumi, ēdienu izmaksu aprēķināšana.
Šajās iknedēļas kopīgajās tikšanās reizēs māmiņas
sadraudzējās tik ļoti, ka noslēguma pasākumā – banketiņā, ko arī pašas māmiņas gatavoja, dalībniecēm kļuva
mazliet skumji, ka ir jau pēdējā nodarbība. Visas atzina,
ka šī bija lieliska iespēja iznākt no savām mājām, iegūt
savu brīvo laiku, ko pavadīt sev patīkamā veidā, iepazīties ar jauniem cilvēkiem, paplašināt savu redzesloku.
Astoņas piektdienas ir nemanot aizskrējušas kopīgi
gatavojot, sarunājoties, smejoties, daloties savās dzīves
pieredzēs, uzklausot vienai otru, pamudinot, iedrošinot,
pamācot un vienkārši esot kopā. Brīnišķīgs pārsteigums
dalībniecēm pēdējā nodarbībā, bija grupas “Apvedceļa”
solista Jāņa Krūmiņa muzikālais veltījums. Tāpat visām
dalībniecēm tika pasniegti sertifikāti un ziedi par dalību
šajā projektā. Māmiņas atzinīgi novērtēja šo projektu
un izteica savas vēlmes nākamajiem projektiem. Tas liek
visiem sociālajiem darbiniekiem sarosīties vēl vairāk,
jo mēs redzam, cik nepieciešams un vajadzīgs ir šāds
sociālais pakalpojums mūsu novadā. Paldies, Sociālā
dienesta vadītājai Anitai Šteinbergai par lielisko ideju,
par palīdzēšanu tā realizēšanā. No šī projekta ieguvēji
ir gan mūsu klienti, gan sociālie darbinieki.
Smiltenes novada sociālā darbiniece Ilze Mize

Noslēgušies iepirkumi – Radio vadāmās pļaujmašīnas
iegāde un piegāde SIA “Smiltenes NKUP” vajadzībām,
kā arī Celmu smalcināšanas iekārtas iegāde un piegāde.
Gan ar radio vadāmo pļaujmašīnu, gan celmu smalcināšanas iekārtu iespējams kvalitatīvāk un ātrāk veikt
pilsētas zaļumsaimniecības uzkopšanu. Radio vadāmās
pļaujmašīnas iespējas ir – ar distances vadību nopļaut
latvāņus un citu zāli, arī grūti pieejamās vietās. Iepriekšminētās iekārtas iespējams iznomāt arī kā pakalpojumu
privātpersonām un iestādēm. Ja tas jūs interesē, jautājiet
ainavu tehniķei Elīnai Aģei.
Esam jau informējuši, ka 2015. gada 16. jūnijā Saeima
pieņēma Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu, kas
stājās spēkā 2016. gada 1. janvārī, tāpēc SIA Smiltenes
NKUP pērn izsūtīja vēstules Par ūdenssaimniecības
pakalpojumiem visiem Smiltenes novada daudzdzīvokļu
māju iedzīvotājiem, ar kuriem mums ir noslēgti līgumi.
Lai nodrošinātu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam un pakalpojumu lietotājam noteikto tiesību un
pienākumu izpildi, mūsu uzņēmuma vadītājs šogad jau ir
ticies ar vairāku māju iedzīvotājiem Bilskas, Grundzāles,
Blomes, Brantu pagastā Tiek slēgti jauni līgumi ar
privātpersonām un māju pilnvarotām personām daudzdzīvokļu mājās. Process ir neatgriezenisks, tāpēc nekavējaties ar savu lēmuma paziņošanu mums, un jaunu
līgumu noslēgšanu. Tāpat juridiskajām personām jāizbūvē komercuzskaites mēraparāta mezgli skaitītāju
uzstādīšanai un jāpārslēdz līgumu atbilstoši jaunajam
likumam un MK noteikumiem. Sīkāk interesēties SIA
Smiltenes NKUP.
Turpināsim projektu “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība” Smiltenes novada Blomes ciemā, kura
ietvaros tiks sakārtota ūdenssaimniecība Krasta ielā un
izurbts jauns artēziskais urbums.
Kapu svētki Smiltenes pilsētas kapos 17. jūlijā, plkst.
11.00. Meža kapos plkst. 13.00. Kopš pagājušā gada
9.jūlija Smiltenes pilsētas un meža kapos guldītas 142
personas.
Svecīšu vakars Smiltenē 24. septembrī.
Smiltenes NKUP
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Pašvald�bas
atbalstu sa�ems
nevalstisk�s
organiz�cijas
sešu projektu
�stenošanai

29.jūnijā Smiltenes novada domes kārtējā sēdē
deputāti apstiprināja projektu līdzfinansēšanas konkursa nevalstiskajām organizācijām rezultātus, pašvaldības atbalstu saņems nevalstiskās organizācijas
sešu projektu īstenošanai.
Projektu līdzfinansēšanas pieteikumu iesniegšanas
termiņš bija līdz šā gada 31. maijam. Norādītajā termiņā
saņemti seši projektu līdzfinansēšanas pieteikumi. Smiltenes novada domes izveidotā un apstiprinātā konkursa
komisija veica iesniegto projektu līdzfinansēšanas pieteikumu izvērtēšanu. Atbalstu saņems visi seši saņemtie
projektu līdzfinansēšanas pieteikumi:
• Projekts “Vīriešu svārku iegāde vidējās deju paaudzes
kolektīvam “Ieviņa””, iesniedzējs biedrība “Klubs
IEVIŅA”, piešķirts līdzfinansējums 174,78 euro apmērā;
• Projekts “Sporta formu iegāde Smiltenes futbola
1.līgas komandai”, iesniedzējs futbola klubs “Smiltene”, piešķirts līdzfinansējums 491,60 euro apmērā;
• Projekts “Ģērbies saule sudrabota, nu brauc tavi
preciniek’”, iesniedzējs biedrība “Vidzemītes balsis”,
piešķirts līdzfinansējums 499,98 euro apmērā;
• Projekts “Tautas tērps Atspērienam”, iesniedzējs sabiedriskā labuma biedrība “Kultūrizglītība un Sports”,
piešķirts līdzfinansējums 394,22 euro apmērā;
• Projekts “Vidzemes tautas tērpu iegāde Grundzāles
jauniešu deju kolektīvam”, iesniedzējs biedrība
“Grundzāle 2010”, piešķirts līdzfinansējums 707,85
euro apmērā;
• Projekts “Instrumentu iegāde Vidzemes pūtēju
orķestrim”, iesniedzējs biedrība “Vidzemes pūtēju
orķestris”, piešķirts līdzfinansējums 505,00 euro
apmērā.
Projektu konkursam 2016.gadā kopumā atvēlēti
6000,00 EUR Smiltenes novada domes līdzfinansējuma.
Katram projektam piešķirtais līdzfinansējuma apjoms
sastāda līdz 30% no projekta atbilstošo izmaksu kopējās
summas. Par atbalstītā projekta līdzfinansējumu ar katru
projekta iesniedzēju tiks slēgts līgums.
Projektu konkurss tiek organizēts jau sesto gadu
un tā mērķis ir ar līdzfinansējumu atbalstīt pašvaldības
attīstības stratēģijai atbilstošas projektu idejas izglītības,
kultūras, sporta, sociālo, jauniešu iniciatīvas un teritorijas labiekārtošanas jomās.
Lita Kalniņa
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja

Novadnieku
kalend�rs
JŪLIJS

GRESTE JĀNIS (1876. g. 5. jūl. – 1951. 2. febr.) –
skolotājs un muzeju darbinieks. Literāts. Dzimis
Smiltenes pagastā.
LANGE JĀKOBS (1711. g. 9. jūlijs – 1777. g. 17.
marts) – vācu tautības latviešu valodnieks, tulkotājs.
Bijis luterāņu mācītājs Smiltenē (1745. – 1771.).
BANKINS JĀNIS (1831. g. 23. jūl. – 1883. 28. jūl.)
– skolotājs, literāts. 1857. gadā draudzes skolas
skolotāja palīgs Smiltenē.

Smiltenes novada dome 2016. gada 27.jūlijā plkst. 10:30, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā,
rīko pašvaldības kustamās mantas – vieglās pasažieru automašīnas Volvo S80,
valsts reģistrācijas numurs FD-9224, 2001. izlaiduma gads, atkārtotu (trešo) mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Ar atsavināmās kustamās mantas sīkāku raksturojumu var iepazīties izsoles noteikumos.
Izsoles sākumcena (arī kustamās mantas nosacītā cena) ir noteikta – 720,00 euro (viens tūkstotis četri simti
četrdesmit euro un 00centi) ieskaitot PVN. Maksājumi par objektu veicami 100% euro.
Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu,
jāsamaksā ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc izsoles dienas.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz reģistrācijai dalībai izsolē, jāiemaksā Smiltenes novada domes
norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, banka: AS “SEB banka”, kods UNLALV2X –
nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta nosacītās cenas – 72,00 euro (septiņdesmit divi euro un 00 centi)
ar maksājuma mērķi “Nodrošinājuma maksa kustamās mantas – automašīnas Volvo S80 izsolei”.
Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv un
Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā,
Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā darba dienās no plkst. 8:00 līdz 17:00.
Par izsolāmās kustamās mantas apskates vietu un laiku sazināties ar
Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas darbiniekiem (mob.tel.nr. 29194723, tel.64707867,
e-pasts: ingars.veismanis@smiltene.lv).
Izsoles dalībnieku reģistrācija saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada domē,
Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā
darba dienās no plkst. 8:00 līdz 17:00 līdz 2016.gada 26.jūlijam plkst.17:00 (ieskaitot).

Izgl�t�ba

“Erasmus+” m�lasst�sts

Pirms četriem gadiem, sākot mācības Smiltenes
tehnikumā, Anna Marija Zasuhina neprata ne vārda latviski. Dažu mēnešu laikā viņa apguva latviešu valodu,
tika pie jauniem, uzticamiem draugiem un pusgadu pirms
izlaiduma – profesionālās kvalifikācijas prakses laikā
Itālijā satika savu mīlestību – sirsnīgo un dzīvespriecīgo
itāļu puisi Frančesko.
Jauniete ir rīdziniece, Rīgas 10. vidusskolas absolvente. Pēc devītās klases beigšanas sākumā nodomājusi
iet uz vidusskolu un pēc tam turpināt mācības Latvijas
Lauksaimniecības universitātē. “Jau no bērnības ļoti patīk dzīvnieki un tāpēc, apsverot savu nākotnes profesiju,
nespēju izdomāt neko citu, kā kļūt par veterinārārsti.
Mammas draudzene, kinoloģe, kura brauca mācīt mūsu
suni, izstāstīja par iespēju Smiltenes tehnikumā apgūt
veterinārārsta asistenta profesiju. Par to uzzināju dienu
pirms uzņemšanas beigām... Sapratu, ka tas man ir īstais
piedāvājums un nākamajā rītā skrēju iesniegt dokumentus.
Sākumā gāja ļoti grūti. Visvairāk jau tāpēc, ka nepratu latviski... Taču tehnikuma skolotāji un kursabiedri
bija ļoti atsaucīgi un pretimnākoši, tāpēc ātri iejutos,
pamazām apguvu latviešu valodu, un līdz ar to arī
mācības vairs grūtības nesagādāja. Īpaši liels paldies
manai jaukajai kursa audzinātājai Birutai Birkenšteinai,
kura mums visiem bija kā mamma! Otrs cilvēks, kam
esmu ļoti pateicīga – tehnikuma projektu vadītāja Inguna
Avota, kura ar “Erasmus+” projekta atbalstu piedāvāja
daļu profesionālās kvalifikācijas prakses iziet Itālijā,
Kalabrija reģiona Nicoteras pilsētā.
Sākumā gan viss nenotika tā, kā iecerēts. Biju
iecerējusi kopā ar kursabiedriem doties uz vienu lielāku
veterināro klīniku Vibo Valentia pilsētā, bet viss izvērtās
pavisam citādāk. Tagad esmu pārliecināta, ka tā notika
tāpēc, ka kaut kur zvaigznēs bija ierakstīts, ka Nicoterā
man bija jāsatiek itāļu puisis Frančesko.
Pirmoreiz viens otru ieraudzījām uz ielas. Tā bija
mīlestība no pirmā acu skatiena... Sākumā vairākkārt
satikāmies, dodoties atpūsties katrs savā draugu bariņā.
Jau pavisam drīz abi sapratām: vairāk par visu nevēlamies, ka mums pēc dažām nedēļām vajadzētu šķirties.
Taču aizbraukšanas brīdis strauji tuvojās, turklāt – arī
profesionālās kvalifikācijas prakse nebija pabeigta... Pāris
dienas pirms došanās mājup Frančesko man apsolīja:
“Pēc nedēļas tu būsi atpakaļ pie manis un atlikušos
prakses mēnešus iziesi Itālijā!” Tā arī bija. Atgriezos
mājās un pēc septiņām dienām jau tiku gaidīta veterinārajā
klīnikā Vibo Valentia. Lai nodrošinātu nepieciešamo
prakses stundu skaitu, brīvdienās braucu uz Nicoteru,
pie daktera Domeniko Brošio, kurš bija mans prakses
vadītājs arī pirmajā Itālijas mēnesī. Nicoterā pārsvarā
palīdzēju lielu lauksaimniecības dzīvnieku aprūpē, jo
tāda bija arī Domeniko Brošio specializācija. Visbiežāk
abi devāmies mājas vizītēs pie govīm un zirgiem.
Iemācījos no tiem nebaidīties, taču sapratu arī to, ka,
turpinot mācības augstskolā, nekad neizvēlēšos būt par
lielo lauksaimniecības dzīvnieku dakteri. Uzskatu, ka
šis darbs sievietei ir par smagu.

Vibo Valetia veterinārajā klīnikas ārsti mums, asistentiem atļāva izmēģināt roku daudzās jomās. Īpaši patika
darbs operāciju zālē. Liels ieguvums bija arī tas, ka
prakses vadītāja labi runāja angliski un labprāt dalījās
savās profesionālajās zināšanās. Piedalījos visdažādāko
mīļdzīvnieku ārstēšanā. Interesanti, ka vieni no biežākajiem pacientiem Itālijas klīnikā bija papagaiļi.
Tā ir tik īpaša sajūta, ka vari izglābt kāda labāko
draugu! Tagad, lai varētu palīdzēt saviem četrkājainajiem
mīluļiem, man ir arī nepieciešamās zināšanas.”
Atgriežoties mājās, Annu Mariju vienmēr priecīgi
sagaida zelta retrīveru meitene Fortuna un kaķenīte
Marsella, kurai jauniete daktera Beinerta klīnikā izglābusi dzīvību prakses laikā. Marsellas mamma uz ielas
nošauta, bet viņas mazo meitiņu kāds cilvēks ienesis
klīnikā, lai iemidzinātu... Ieraugot skaisto mīlulīti, Anna
Marija, daudz nešauboties izlēmusi – Fortunai būs draudzene. “Un tā arī ir – tagad abas ir nešķiramas – kopā
gan spēlējas, gan blēņas dara.”
Annas Marijas itāļu draugs Frančesko jau paspējis
paviesoties arī Latvijā. “Abi kopā apmeklējām
Nacionālo bibliotēku, bijām Mežaparkā, Rīgas zoodārzā,
izstaigājāmies pa Vecrīgu. Frančesko šeit viss ļoti patika,
īpaši – zoodārzs.”
Tikšanās ar Annu Mariju radikāli mainījusi Frančesko
nākotnes plānus. “Viņam ir vidējā tehniskā izglītība, taču
esam nolēmuši ka rudenī abi kopā turpināsim mācības
augstskolā. Visticamāk tas notiks Itālijā. Frančesko –
tāpat kā man – ļoti patīk dzīvnieki.
Viņam pieder arī pašam savs zirgs, par kuru visa
ģimene ļoti rūpējas. Frančesko vēlas kopā ar mani doties
studēt veterinārmedicīnu. Bet varbūt arī tā, ka abi tomēr
izvēlēsimies humāno medicīnu.”
Lai kā arī notiks, Anna Marija, gan mācoties Smiltenes tehnikumā, gan prakses laikā Itālijā pārliecinājusies – sapņi piepildās un viss iespējams, ja cilvēkam
pašam ir vēlēšanās ieguldīt darbu, lai piepildītu savas
ieceres.
Baiba Vahere
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Centraliz�to eks�menu rezul�ti
iepriecina
Sena armēņu tautas gudrība māca, ka viens cilvēks
var padzirdināt trīsdesmit zirgus, bet trīsdesmit cilvēki
nevar piespiest dzert vienu zirgu, ja tas pats to nevēlas
darīt. Saistot šo līdzību ar aizvadītā mācību gada centralizēto eksāmenu rezultātiem, gandarīti varam secināt,
ka devēju un saņēmēju griba un sadarbība ir bijusi
labā līmenī, t.i., eksāmenu rezultāti vispārējā vidējā izglītībā sasnieguši augstu novērtējumu, un nav neviena
vidusskolēna, kurš būtu palicis bez sertifikāta.
Visiem abiturientiem valstī jākārto centralizētie
eksāmeni latviešu valodā, svešvalodā (angļu, krievu),
matemātikā un vēl viens eksāmens pēc individuālas
izvēles. No 19427 Latvijas 12.klašu beidzējiem ir 23
Smiltenes Centra vidusskolas un 27 Smiltenes ģimnāzijas
skolēni.
Eksāmena rezultātu procentos veido pareizo atbilžu
attiecība punktos pret maksimāli iespējamo punktu
skaitu eksāmenā. Diagramma, vērojot raustīto līniju, kas
atzīmē sasniegumu līmeni valstī, vēsta, ka īpaši labi
rezultāti ir angļu valodā – 73,77% (SĢ) un 71,33% (SCV).
Procentuālais vērtējums svešvalodu eksāmenā izteikts
atbilstoši Eiropas valodu kopīgās pamatnostādnēs noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem: C1 (95-100%), B2
(70-94%), B1 (40-69%). 27 vidusskolēnu angļu valodas
prasmes novērtētas B2 līmenī, kas ir ļoti labs sasniegums,
bet 2 skolēni ieguvušiC1 līmeni, kas ir pat vairāk nekā
vidusskolas prasības paredz. Latviešu valodas eksāmena
rezultāti ar 15 procentpunktu līmeni (67,97%(SCV) un
65,83% (SĢ) virs valsts vidējā arī ir iepriecinoši.
Aprēķinot skolu vidējos rezultātus Valsts izglītības
satura centrā, mūsējo sasniegtais arī izskatās patīkami.
Protams, protams, vienmēr gribas vēl labāk! Un droši
vien arī var vēl labāk.

Novada skolu vidējie rezultāti - CE 2016
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Valstī vidējais

Lai veicas absolventiem turpmākajās gaitās! Lai
gudrība un spēks skolotājiem nākamajos mācību gados!
Alda Miķe,
Smiltenes novada domes
Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece

Kult�ra, t�risms

Koris “Pakalni” Kurzem�

Smiltenes kultūras centra jauktais koris “PAKALNI”
2.jūlijā bija vairāk nekā divu tūkstošu dalībnieku vidū
Kurzemes Dziesmu un deju svētkos Kuldīgā, kurus
rīkoja Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar Kuldīgas
novada pašvaldību. Par iespēju būt svētkos koris ir pateicīgs Smiltenes novada domei un Smiltenes pilsētas
kultūras centam. Svētku mākslinieciskā koncepcija bija
veidota kā Kurzemes daudzveidīgo kultūrvēsturisko
identitātes šķautņu atsegšana, lībiešu, kuršu, suitu un
reģionālo pamatvērtību izcelšana. Koncerta mākslinieciskā programmabija par kurzemnieku dzīvi un sajūtām
saistībā ar saules ritējumu dienas laikā. Kas gan tie būtu
par Dziesmu svētkiem bez lietus. Koncerta noslēgumā
Dziesmu svētku mākslinieciskā vadītāja Ilze Valce
diriģēja zibeņiem zibsnot un lietum līstot, taču tas nemainīja īpašo Dziesmu svētku noskaņu.
Brīvajā laikā jūsmojām par ļoti kopto, ziediem un
interesantām instalācijām bagāto Kuldīgu. Pasēdējām
krodziņā virs Alekšupītes, dejojām uz Kuldīgas tilta un
priecājāmies par Ventas rumbu.

Dejot�ju radoš�s
dienas Palsman�
“Dan�i za�� p�av�”

Par skaisto Kuldīgu ar sirsnīgiem cilvēkiem mums
paliks vislabākās atmiņas. Mēs jutāmies gaidīti, aprūpēti
un laimīgi.
Kora “PAKALNI” vārdā
Vinete Brunovska

Smiltenes novada deju kolektīvu kopējais un svinīgais
sezonas noslēgums, kas notika 2. un 3. jūlijā Palsmanē,
jau ir aizvadīts. Divas dienas dejotāji atkārtoja darba
sezonā apgūtās dejas un mācījās dažādās meistarklasēs.
Neierastākā bija Latīņamerikas deju meistarklase.
Stadionā apguva koncertuzvedumam “Dejas rakstā
vēju ķersim!” speciāli izveidoto fināla deju “Kamēr”
– horeogrāfs Reinis Rešetins. Uzvedumu neierasti
iekrāsoja modernās dejas dejotāji Egija Abaroviča un
Reinis Rešetins.
Dejotāji bija smaidīgi, atsaucīgi un draudzīgi. To
nevarēja sagraut pat svētdienas postošais negaiss, kas
nesaudzēja teltis un apskaņošanas aparatūru.
Mīļu paldies sakām visiem dejotājiem un viņu vadītājiem, Sporta centra vadītājam Guntaram Marksam,
Kultūras centra vadītājai Ilzei Jēkabsonei, Kultūras
pārvaldei, Smiltenes novada domei, stadiona saimniecei
Ingai Augai, Pamatskolas direktorei Dacei Pērlei un
pavārītēm.
VPDK “Sanācēji” dejotājas Ievas komentārs: 2. un
3.jūlijs Smiltenes novada jauniešu un vidējās paaudzes
deju kolektīviem paskrēja dejojot. Palsmanes kluba
vadītāja un VPDK “Cīrulis” deju pasniedzēja Aijiņa
bija noorganizējusi ļoti interesantu pasākumu mūsu
novadā, Palsmanē, Palsas krastā. Tā bija vienreizēja
iespēja – 2 dienu laikā apgūt zumbas pamatelementus,
iemācīties moderno deju pamatsoļus un, protams, tautas
dejas pamatu pamatos. Visiem jau zināms, ka Latvijā,
īpaši Vidzemē – tautas deju kolektīvi ir krietni daudz,
arī mūsu Smiltenes novads var lepoties ar 3 jauniešu
un 5 vidējās paaudzes deju kolektīviem. Gala rezultātā,
pēc 2 dienu skaista darba – mēs baudījām to, ko paši
bijām iemācījušies. Tapa deju koncerts “Dejas rakstā
vēju ķersim”. Mūsu deju saturu, soļus, emociju gammu
kopā salika pasniedzējs Reinis Rešetins, kurš arī šā
gada deju skatē bija viens no žūrijas ekspertiem.
Paldies Reinim un lielais PALDIES Aijai Zeibotei par
uzdrīkstēšanos, iedvesmu un izdošanos. Šo pasākumu
var nosaukt par “Danču nometni” – ar mošanos, rīta
sveicieniem, gardām maltītēm (paldies foršajām pavārītēm), dažāda veida dejām, amzierēšanos, ballīti,
ūdens terapijām dažādos laika apstākļos, vasaru, deju
draugiem un kopā būšanu noslēguma koncertā. Lielisks
kopdarbs! Lai izdodas šo darbu Aijiņai turpināt!
Uz tikšanos dejā!
Aija Zeibote,
Palsmanes kultūras nama un VPDK “Cīrulis” vadītāja
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C�rtenes pilskaln�
atkl�j jaunu skulpt�ru

Pašvald�b�

Dome atce�
l�mumu par
vidusskolas
nosaukuma mai�u
17.jūnijā notika Smiltenes novada domes ārkārtas
sēde. Vienpadsmit Smiltenes novada domes deputāti
vienbalsīgi nolēma atcelt 25.05.2016. lēmumu 7.§. “Par
Smiltenes vidusskolas nosaukuma maiņu”.
Deputāts Aigars Dudelis domes sēdē norādīja, ka
šajā jautājumā trūka sabiedrības izpratnes, jo nebija
iepriekšējas diskusijas, lai izskaidrotu deputātu lēmumu.
A.Dudelis vērsa deputātu uzmanību uz to, ka šobrīd ir
daudz citu būtiskāku jautājumu, kas saistīti ar vidusskolas izveidi, tāpēc nevajag zaudēt laiku, apstājoties
pie nosaukuma izvēles.
Š.g.14.jūnijā Smiltenes pilsētas Kultūras centrā Smiltenes novada dome aicināja iedzīvotājus uz diskusiju
par to, kāds nosaukums ir atbilstošākais reorganizētajai
vidusskolai. Uz diskusiju ieradās vairāk nekā 50 iedzīvotāju, pierādot jautājuma nozīmīgumu vietējai sabiedrībai.
Uz diskusiju pašvaldība uzaicināja Latvijas Zinātņu
akadēmijas prezidentu Ojāru Spārīti, kurš rosināja Smiltenes novada iedzīvotājus domāt, pieņemt lēmumus un
pašiem veidot sava novada vēsturi.
Diskusijas laikā izskanēja dažādi viedokļi, tomēr daļa
klātesošo uzsvēra, ka nosaukums “Paula Līvena Smiltenes vidusskola” izglītības iestādei nebūtu atbalstāms.
Tika minēti dažādi vēstures fakti un uzsvērts tas, ka
firsta Paula Līvena ieguldījums Smiltenes attīstībā ir
ievērojams un nenoliedzams, taču tas vairāk saistīts ar
infrastruktūru, nevis izglītību. Izskanēja ierosinājumi
nosaukt skolu citu ievērojamu personu vai brīvības
cīnītāju vārdā.
Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis
diskusijas noslēgumā uzsvēra: “Visu notiekošo var
pielīdzināt vīram ar cepuri. Mēs šobrīd spriežam par
skolas nosaukumu, kas ir tikai cepure, taču būtiskākais
ir tas, kāds ir pats vīrs jeb kāda ir skola. Svarīgi, lai
skolā būtu izcila izglītības kvalitāte, tajā strādātu labākie
pedagogi un pašvaldība spētu pedagogus atbilstoši
novērtēt, kā arī, lai skolā mācītos mērķtiecīgi un
zinātkāri skolēni, kuriem būtu pieejams plašs izglītības
piedāvājums. Tikai šie priekšnoteikumi spēs virzīt
vidusskolu uz pozitīvu attīstību un nākotnē sasniegt
valsts vidusskolas statusu!”
Smiltenes novada domes deputāti, ņemot vērā
diskusijā izskanējušos, pretējos viedokļus, nolēma rīkot
ārkārtas domes sēdi. Tajā iepriekš pieņemtais lēmums par
nosaukuma “Paula Līvena Smiltenes vidusskola” izvēli
tika atcelts.
Pēc balsojuma Smiltenes vidusskolas direktore Ilze
Vergina akcentēja, ka tika meklēts jauns nosaukums,
ņemot vērā to, ka, apvienojoties trīs izglītības iestādēm –
Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolai, Smiltenes ģimnāzijai un Smiltenes Centra vidusskolai –, tiek veidota
jauna, Vidzemē lielākā vidusskola, kurā mācīsies
aptuveni tūkstotis skolēnu. Kā arī informēja par to, kas
jau šobrīd notiek, lai jaunā skola veiksmīgi uzsāktu
darbu rudenī.
Līga Hofmane,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

21. jūnijā, vasaras saulgriežos, ar latvisku pasākumu
Cērtenes pilskalna teritorijā tika atklāta jaunākā Gunta
Priedīša veidotā koka skulptūra.
Jaunā koka skulptūra attēlo priesteri lūgšanā un
novietota Priesterkalnā, kas atrodas pilskalna teritorijā,
tuvāk Klievezeram. Pasākuma laikā skulptūra tika nosaukta par Indriķi.
Skulptūra papildinās jau iepriekšējā gadā veidotās
koka skulptūras, kas nosauktas par Lieni un Miervaldi
un novietotas Cērtenes pilskalna virsotnē. Tādējādi,
ievērojamajā senlatviešu pilskalna apkārtne ar katru
gadu top bagātāka ar latviskiem elementiem, kas padara
pilskalna apkārtni interesantāku un saistošāku gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem.
Pasākumu ar muzikālu priekšnesumu papildināja
fokloras kopa “Rudzupuķe’’.
Modris Apsītis
Smiltenes novada Tūrisma informācijas centra
Vadītāja vietnieks

Pašvald�b�

Par Smiltenes novada domes
deput�tu sod�šanu

2014.gada 3.novembrī par Smiltenes novada domes
priekšsēdētāju tika ievēlēts Gints Kukainis, pārņemot
bijušā priekšsēdētāja Aināra Mežuļa amata pienākumus.
Kā vienu no pienākumiem G.Kukainis turpināja pildīt
pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja pienākumu
SIA “Smiltenes NKUP” un SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca”. Par šo pienākumu pildīšanu, atbilstoši
domes 2014. gada 26. novembra lēmumam, G.Kukainis
saņēma atsevišķu atalgojumu.
2015.gada 1.janvārī spēkā stājās Publiskas personas
kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums,
kas noteica un šobrīd nosaka, ka kapitāla daļu turētāja
pārstāvis savus pienākumus pilda atbilstoši viņam noteiktajiem amata pienākumiem attiecīgajā pašvaldībā
un atlīdzību par šo pienākumu pildīšanu saņem amatam
noteiktās mēnešalgas ietvaros, kas nozīmē, ka atalgojums
par kapitāla daļu turētāja pārstāvja pienākumu pildīšanu
ir jāiekļauj pamatalgā. Šīs likuma izmaiņas Smiltenes
novada dome konstatēja ar novēlošanos, un 2015.gada
30. jūnija domes sēdē Smiltenes novada domes deputāti
grozīja iepriekšpieņemto domes lēmumu, apstiprinot
kapitāla daļu turētāja atalgojuma iekļaušanu Smiltenes
novada domes priekšsēdētāja pamatalgā.
Vienlaikus informējam, ka,izdarot izmaiņas iepriekš
pieņemtajā domes lēmumā, kopējais finansējums domes
priekšsēdētāja atalgojumam tika samazināts.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB)
2015. gadā veica pārbaudi par 2014. gada 26. novembra
lēmumu, konstatējot Smiltenes novada domes pieļauto
kļūdu un novēloto lēmuma pieņemšanu, tāpēc 2016.
gada martā pieņēma lēmumu administratīvi sodīt deviņus
domes deputātus, kuri 2014.gadā 26. novembra sēdē
balsoja par ikmēneša atlīdzības noteikšanu Smiltenes
novada domes priekšsēdētājam par pašvaldības kapitāla
daļu turētāja pārstāvja pienākumu pildīšanu pašvaldības
uzņēmumos – SIA “Smiltenes NKUP” un SIA “Sarkanā
Krusta Smiltenes slimnīca”.
Vienlaikus informējam, ka KNAB publiskotajā informācijā sākotnēji parādījās, ka sodu par iepriekš minēto
pārkāpumu ir saņēmis arī Smiltenes novada domes
priekšsēdētājs Gints Kukainis, kas bija kļūda publiskotajā
informācijā, un KNAB personīgi atvainojās G.Kukainim.
“Strādājot mēs visi pieļaujam kļūdas, cits lielākas, cits
mazākas, kā izrādās, arī KNAB. Diemžēl publiskoto
informāciju par manis sodīšanu es nespēju atgriezt atpakaļ, tāpat kā nevaru ikvienam šīs informācijas dzirdētājam
pateikt, ka informācija, ko sniedza KNAB, nav bijusi
korekta,” norāda G.Kukainis.
Izvērtējot administratīvās lietas materiālus, KNAB
konstatējis, ka Smiltenes novada domes deputāti
pārkāpumu izdarījuši aiz neuzmanības.
Līga Hofmane, Sabiedrisko attiecību speciāliste

Kult�ras pas�kumi Smiltenes novad�

Pasākumi Grundzāles pagastā:

16.jūlijā, pl.18.00 Grundzāles brīvdabas estrādē amatierteātra “Cik jaudas” 2016.gada pirmizrāde Hugo
Raudseps “Mikumerdi jeb Mārtiņciems”. Igauņu sadzīves ainas latviskā gaisotnē izspēlēs aktieri: Andris
Vīksna, Gunita Ķikase, Ivars Strazdiņš, Ērika Trifānova, Ģirts Pakalns, Aija Freimane, Īrisa Jaunbērziņa,
Sandra Elstiņa, Ainārs Jaunbērziņš, Andis Trijēcis. Režisore Dzintra Medne. Gaisma, skaņa – Artis Gulbis.
Ingas Rukas mūzika.
27.augustā, pl.22.00 Grundzāles brīvdabas estrādē ZAĻUMBALLE “Vasarai aizejot” kopā ar grupu “MUIŽA”
no Cēsīm. Ieejas maksa: 3,00 eur

Pasākumi Launkalnes pagastā:

30.jūlijā, Smiltenes novada svētki Launkalnē.
10.augustā, plkst.19:00 Launkalnes tautas namā jautrās atjautības sacensības “Dullais Augustiņš”. Piedalās
4 cilvēku komanda, komandas pieteikt līdz 5.augustam.

Pasākumi Palsmanes pagastā:

6.augustā, plkst. 22:00 Palsmanes brīvdabas estrādē ZAĻUMBALLE ar grupu “Ceļojums”. Ieejas maksa: 3,00 eur
7.augustā plkst. 11.00 Kapusvētki Palsmanes kapsētā.

Izstādes:

Smiltenes novada bibliot�k�

• 15. – 21.07 Fotoizstāde Bibliotēkas logos;
• Iritas Stepītes rokdarbu izstāde;
• Birutas Žurovskas 85 gadu jubilejai veltīta piemiņas izstāde “Sirds šūpojas
baltajos mākoņos”.
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Sports

Smiltenes novada dome godina
Gati Smukuli

Smiltenes novadā sports ir augstā cieņā, un ne
velti Smiltene tiek dēvēta par Latvijas kalnu riteņbraukšanas dzimteni. Profesionāli sportisti ir tie, kas
nes Smiltenes un Latvijas vārdu pasaulē. Smiltenes
novads var lepoties ar riteņbraucēja Gata Smukuļa
panākumiem, jo sportists guvis augstus sasniegumus
gan nacionāla, gan starptautiska mēroga sacensībās.
Šobrīd G.Smukulis uz īsu brīdi atpūšas Smiltenē un
sāk gatavošanos dalībai sacensībām Polijā. Viņš gaida
galveno treneru lēmumu par to, kuri divi sportisti varēs
pārstāvēt Latviju Olimpiskajās spēlēs Riodeženeiro.
Par augstajiem sasniegumiem un Smiltenes vārda
nešanu pasaulē, Smiltenes novada domes priekšsēdētājs
29.jūnijā pieņemšanā sportistam pasniedza Smiltenes
novada karogu un fotogrāmatu “Smiltenes novads –
vieta, kur augt!”
Pieņemšanā Smiltenes novada domē Gatis sarunā
ar domes, Sporta pārvaldes un Sporta skolas vadītājiem
atklāja, cik smags un neparedzams ir riteņbraukšanas
sports. Vaicājot par gadā nobraukto kilometru skaitu,
Gatis bez ilgas domāšanas atbild, ka gadā nobrauc ap
33 000 km, kas ir gandrīz, kā apbraukt apkārt zemeslodei.

Iepriekšējā sezonā Gatis, pēc četru sezonu dalības
komandā “Katusha”, pievienojās vienai no pasaules labākajām riteņbraukšanas komandām – “Astana”. Tāpat
sportists izcīnīja Latvijai vietu uz vasaras Olimpiskajām
spēlēm, kas šajā vasarā norisināsies Riodeženeiro. G.
Smukulis arī izcīnīja septīto vietu Eiropas spēlēs, kā arī
kārtējo reizi kļuva par Latvijas čempionu individuālajā
braucienā.
Šī gada sākumā pasākumā “Gada balva SPORTĀ”
Gatis Smukulis jau trešo reizi pēc kārtas tika atzīts par
Smiltenes novada gada labāko sportistu.
Aizvadītajā nedēļas nogalē Cēsīs ar elites vīru grupas
braucienu noslēdzās 2016. gada Latvijas čempionāts
šosejas riteņbraukšanā. Spožu uzvaru, demonstrējot pārliecinošu un aktīvu sniegumu visas distances garumā,
izcīnīja smiltenietis Gatis Smukulis. Gatim šis bija pirmais
elites grupas brauciena čempiona tituls.
Vēlam Gatim arvien ievērojamākus sasniegumus arī
turpmāk!
Līga Hofmane,
Smiltenes novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Amerik��i
Smilten�
17.-19.jūnijā Smiltenē viesojās “TheWay Sports”
komanda no Oklahomas, ASV, rīkojot mini nometni
Smiltenes bērniem un jauniešiem. Smiltenē viņi bija
pirmo reizi, lai gan Latvijā viņi ierodas katru vasaru,
jau vairāk nekā deviņus gadus. “TheWay Sports” komandā apvienojušies sporta entuziasti, dažādu profesiju
pārstāvji, lai dalītos ne tikai sporta prasmēs (konkrēti
basketbolā), bet arī liecinātu par ticību Dievam un
iedrošinātu jauniešus izvēlēties pareizās vērtības dzīvē.
Viņu vidū bija arī profesionāli basketbola treneri, kuri
trenē koledžas komandu.
Smiltenē viesojās 12 “TheWay Sports” dalībnieki.
Viņi vadīja 4 nodarbības, kuras visiem interesentiem bija
bez maksas. Nodarbībās amerikāņi uzsvēra basketbola
spēles prasmju pamatu nozīmīgumu, parādot dažādus
vingrinājumus, kā labāk apgūt šīs prasmes. Ļoti patīkami
bija vērot, ka primārais viņiem vienmēr bija izveidot
pozitīvu, uz aktīvu darbošanos vērstu gaisotni. Viņi
akcentēja, ka nekad nevajag padoties, bet darboties vēl
cītīgāk, kamēr tiek panākts vēlamais rezultāts. Domāju, ka
šajā ziņā, mūsu bērniem un jauniešiem ir, ko pamācīties.
Un aktīvākie to arī darīja.Vairāk nekā 20 jauno smilteniešu (vecumā no 6 līdz 18 gadiem) piedalījās amerikāņu
vadītajās nodarbībās. Starp sportiskajām aktivitātēm
galvenokārt tika pārrunāts par mūsu vispārcilvēciskajām
vērtībām un mērķtiecīgumu, un pavisam neuzspiesti
par ticību Dievam. Mūsu aktīvākie jaunieši aktīvi komunicēja un nodibināja draudzīgus kontaktus, lai arī
turpmāk varētu sazināties. “TheWay Sports” dalībnieki apskatīja pilsētu un izteica pozitīvu vērtējumu par Smiltenes sakoptību. Tāpat viņi bija ļoti apmierināti par atbalstu
nodarbību organizēšanā un apsolīja, ka nākošgad atkal
atbraukšot un cerot, ka jaunieši būs vēl aktīvāki un uz
nodarbībām nāks vēl vairāk. Jāpiebilst, ka visi bērni un
jaunieši, kuri piedalījās nodarbībās noslēgumā saņēma
krekliņu un bumbu. Cerēsim uz tikšanos nākošgad!
“TheWay Sports” komanda aizbraukusi, taču cita, nu
jau daudz profesionālāka amerikāņu basketbola treneru
komanda viesosies Gulbenē, kur 15.-19.jūlijā notiks
treniņnometne jaunajiem basketbolistiem. Kopumā plānots, ka piedalīsies apmēram 100 jauno basketbolistu.
Šī nometne ir par maksu, taču jāsedz tikai uzturēšanās un
ēdināšanas izmaksas. Treneri audzēkņus ir informējuši,
un šādu iespēju izmantos arīSmiltenes sporta skolas
jaunie basketbolisti.
Ivars Joksts,
Smiltenes sporta skolas direktors

Negaid�ti pav�rsieni skolu kartinga kausa izc���
Smiltenes tehnikuma komanda “LMT Autosporta
akadēmijas” skolu kartinga kausa trešā posma sacensībās
Kandavā, neraugoties uz spēkratu sadursmi, izcīnījusi
otro vietu. Apsteigti pat iepriekšējo posmu uzvarētāji
– Rīgas Tehniskās koledžas jaunieši.
Komanda sacensībām gatavojusies ļoti nopietni.
Uzbūvēts pat jauns, daudz jaudīgāks motors. Komandas
treneris, skolotājs Uldis Siliņš uzskata, ka nodrošināts
viss iespējamais, lai sasniegtu vēl labākus rezultātus...
Gatavojoties nākamajām “LMT Autosporta akadēmijas” skolukartinga kausa izcīņas sacensībām, kas notiks
10. septembrī Jelgavā, iecerēts nopietnāk strādāt ne tikai
tehnisko novitāšu jomā, bet arī psiholoģiskajā sagatavotībā. “Lai arī Rinalds šoreiz ļoti cīnījās, tomēr gribētos
savos jauniešos redzēt vēl lielāku cīņas sparu un lielāku
motivāciju gūt iespējami labākus rezultātus,” atzīst Uldis
Siliņš.
Šīs sacensības Smiltenes tehnikuma kartinga komandai bijušas ļoti liels izaicinājums vairāku iemeslu dēļ.
“Jauno motoru pabeidzām būvēt neilgi pirms braukšanas
uz Kandavu. Tāpēc nepaguvām to pa īstam izmēģināt,”
stāsta Uldis Siliņš. “Izmēģinājuma braucienu laikā –
sacensību iepriekšējā dienā – konstatējām, ka karts neiet
tā, kā vajadzētu. Īsto problēmas cēloni atradām pirms
pēdējā brauciena. Puišiem gan pēc tam bija dažādas
idejas par to, ko vēl lietas labā varētu darīt, bet drošības
nolūkos nolēmām visu atstāt, kā ir. Lai beigās neiznāktu

tā, ka jāpiedalās sacensībās, bet karts neiet. Sacensību
dienā to tehniski testēt vairs nevar.
Un tad vēl sadursme sacensību laikā... Rinalda kartam no aizmugures uzskrēja virsū konkurents no citas
skolas, Smiltenes tehnikuma spēkrats atsitās pret priekšā
braucošo kartuun pēc tam sagriezās par 180°. To nepamanīja aiz viņa braucošais pilots, kas izraisīja vēl
vienu sadursmi, pārbraucot pāri mūsu karta priekšpusei.
Rezultātā Rinalds nobrauca malā ar šķību greizu kartu,
kuram nevarēja pat nospiest līdz galam gāzes pedāli.
Mehāniķi – cik nu tas trasē iespējams, braucamo pārtraukuma laikā iztaisnoja, daudz maz saveda kārtībā
pedāļus. Rinalds par spīti visām grūtībām sasparojās un
rezultātā bija otrais...” Tiesa, lai gūtu labākus rezultātus
skolu kartinga kausa kopvērtējumā, vēl jāpacenšas. Tajā
pirmā joprojām ir Rīgas Tehniskā koledža (110 punkti).
No tās par diviem punktiem atpaliek Kandavas Lauksaimniecības tehnikums, bet Smiltenes tehnikums līdzšinējos trīs sacensību posmos izcīnījis 102 punktus.
Ja puiši izrādīs iniciatīvu, treneris 30. jūlijā iecerējis
viņus aizvest arī uz kartinga sacensībām Madonā. “Šie
rezultāti netiks ņemti vērā skolu kartinga kausa kopvērtējumā, toties katras sacensības ir neaizstājama pieredze, ko nav iespējams gūt, vieniem pašiem trenējoties
savā ierastajā trasē,” uzskata treneris. Šajā laikā komandai būs jānovērš arī visas avārijas sekas, kuras nebija
iespējams likvidēt uz vietas, sacensību laikā Kandavā.

“Katrā ziņā lielākā kļūda, ko var pieļaut: iedomāties
– līdz ar zināmām tehniskām novitātēm būs arī garantēta
uzvara. Tieši tāpat cenšas arī pārējie sacensību dalībnieki.
Tāpat svarīgi kartu pēc katra brauciena rūpīgi pārbaudīt,
lai iespējami ātri novērstu katru tehnisko problēmu, kas
jau pēc maza brīža var būt iemesls tam, ka braucamais
jādzen malā un no turpmākās piedalīšanās sacensībās
jāatsakās.”
Uldis Siliņš kopā ar kartinga komandas puišiem par
atbalstu saka paldies skolas vadībai, kas izdarījusi visu
iespējamo, lai jaunieši varētu trenēties un sacensībās
gūt labus rezultātus.
“Taču puišiem arī jāsaprot – uzvara pati klēpī nekritīs.Īstajā brīdī jāuzņem ātrums. Nedrīkst pamukt malā,
baidoties, ka tikai nenotiek kas slikts ar kartu.”
Smiltenes tehnikuma kartinga komandas treneris jau
tagad domā par jauniešiem, kuri skolu kartinga kausa
izcīņas sacensībās varētu startēt nākamgad. “Priecājos
par faniem ne tikai tāpēc, ka viņu atbalsts ir būtisks
sacensību kopvērtējumā. Arī tādēļ, ka skatotie sacensības,
šie jaunieši gūst labu pieredzi, ko varēs izmantot, kad tiks
pie spēkrata stūres paši. Savukārt komandas galvenajam
mehāniķim Mārim Čakānam pie karta stūres būs iespēja
izmēģināt savus spēkus jau šoruden – skolu kartinga
kausa mehāniķu sacensībās, kas notiks Smiltenē. Līdz
tam iecerēts atjaunot kartinga trases asfalta segumu.”
Baiba Vahere, Smiltenes tehnikums
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Karst� arb�zu di�ta Lietuv�

No 23.-26. jūnijam Lietuvā Anīkšču apkārtnē notika
starptautiskās orientēšanās sacensības TAKAS-2016.
Tajās piedalījās orientieristi no astoņām valstīm. Uz
Takām devās arī Azimuts OK-Sm BJSS orientieristi.
Šīs sacensības bija īsts izturības pārbaudījums, jo gaisa
temperatūra visas dienas 30 grādi un vairāk.
Pagājušajā vasarā, startējot sacensībās Čehijā, guvām
pieredzi, ka tādā karstumā jāēd daudz arbūzi. Arbūzu
diētu izvēlējāmies arī šoreiz.
Sacensību pirmajā dienā uzvaru izcīnīja Renārs
Kļavinš H-12. Otrajā dienā varējām priecāties jau par
četriem uzvarētājiem. Tas vēlreiz izdevās Renāram
Kļaviņam, kā arī Annai Godiņai D-8, Agnijai Caunei
D-16 un Aldim Lapiņam H-65.
Trešajā dienā sprints Anīkšču pilsētā. Uzdevums
sprintā bija veikt distanci bez lielām kļūdām, lai sacensību
ceturtajā dienā saglabātu labu starta pozīciju iedzīšanas
distancē.
Ceturtās dienas sacensību centrs atrodas netālu no
Anīkšču pilsētas pludmales. Šī bija vislabiekārtotākā
pludmale, ko trenerim Mārim ir gadījies redzēt.
Ceturtajā dienā, kā savu grupu līderi, distancē devās
Renārs Kļaviņš un Aldis Lapiņš. Otrā – minūti un desmit
sekundes aiz stiprākās Lietuvas sportistes D-16 grupā
startēja Agnija Caune.
Distance šoreiz ar skatītāju punktu, un ir iespēja sekot
līdzi sportistu sniegumam. Skatītāju punktā pirmais no
mūsējiem atzīmējas Renārs Kļaviņš. Drīz pēc tam informators ziņo, ka Renārs jau ir finišā un ir izcīnījis uzvaru
četru dienu summā. Renārs iedzīšanā savu pārsvaru pār
konkurentiem vēl ir palielinājies, un otrās vietas ieguvējs finišē 12 minūtes aiz Renāra. Šajā grupā startēja 42
puiši.
Kā nākošais skatītāju punktā parādās Aldis Lapiņš.
Diemžēl savu pārsvaru viņam nosargāt nav izdevies un
līdz finišam vēl nākas pacīnīties par otro vietu, kas arī,
neskatoties uz nelielo sadursmi ar kādu velo orientieristu,
izdodas.
Pēc kāda brīža skatītāju punktā atzīmējas D-16 grupas
līdere no Kauņas. Gaidām Agniju. Tā gaidot paiet gandrīz sešas minūtes. Agnijai pēc skatītāju punkta gan ir
izdevies samazināt lietuvietes pārsvaru, taču ar to ir par
maz. Agnijai otrā vieta. Desmit minūtes aiz viņas trešajā
vietā finišē vēl viena Latvijas izlases meitene Laura Elīza
Lapiņa no Rīgas kluba Auseklis.
Kā septītā skatītāju punktu sasniedz Zanda Stabiņa.
Finišā izrādās, ka Zanda pirms starta nav nodzēsusi

iepriekšējās dienas informāciju savā atzīmēšanās ierīcē,
un, tā kā Zandas SI kartei atmiņas ietilpība ir tikai 30
punkti, rezultāta viņai nav. Pēc kāda brīža klāt ir Elīna
Skopāne. Viņai astotā vieta. D-16 grupā startēja 32
meitenes.
D-40 grupā pie trešās vietas tiek Ieva Godiņa. Ceturtā
grupā D-45 finišē Vita Cīrule. H-50 grupā desmitais
rezultāts Guntaram Cīrulim.
D-14 grupā Anijai Slikšjānei arī 10. vieta.
Treneris Māris trešo reizi savā orientierista mūžā,
veicot distanci, redz mežacūku. Tā kā meža cūka izvēlējusies citu virzienu, nākas vien pa gabalu noraudzīties
uz tās dinamisko skrējienu pār pļavu. Viņam 14. vieta
H-45 grupā.
Interesantas cīņas notiek 10 gadīgo grupā. Distances
visas dienas, izņemot sprintu, ir marķētās. Marķējums
garš, ar iespējām daudzās vietās saīsināt distanci, skrienot pa taisno. Ceturtais finišē Matīss Kalniņš. Treneris
Māris mierina Matīsu, ka arī Artūrs Pauliņš, kad sacensībās Takas startēja desmitgadīgo grupā, bija ceturtajā

vietā. Tā kā desmitgadīgajiem apbalvo pirmo sešinieku,
sarūgtinājums par ceturto vietu drīz pazūd. Anetei Stabiņai,
neskatoties, ka iedzīšanā uzrāda ceturto rezultātu, jāsamierinās ar septīto vietu. Toties prieks par apbalvošanu
gaidot paša pielasīto krūzīti ar meža zemenēm.
Astoņgadīgajām meitenēm, atšķirībā no Latvijas
sacensībām, distance katru dienu ir tikai 0,5 km gara.
Šajā distancē kā zivs ūdenī jūtas Anna Godiņa, izcīnot
uzvaru 36 meiteņu konkurencē.
Sacensībās Takas jau tradicionāli notiek velo orientēšanās. 40 gadīgo grupā startē Mārtiņš Godiņš. Vislabāk
viņam veicas pirmajā dienā, kad izdodas izcīnīt trešo
vietu.
Vīriešu A grupā startē Aivis Zetmanis. Viņš izcīna
uzvaras visas dienas, izņemot pirmo, kad tiek diskvalificēts. Līdz ar to, viņam rezultāta kopvērtējumā nav.
Elites grupā startē rauzēnietis Toms Veits. Viņam
spēcīgajā konkurencē astotā vieta.
Māris Stabiņš

Smiltenes BJSS audz�k�u rezult�ti
Eiropas Jauniešu �empion�t� orient�šan�s sport�

Polijā Jaroslavā no 1. līdz 3. jūlijam garajā distancē W-16 grupā 4,3km distancē
ar 14 KP, 35.vietu no 89 dalībniecēm ieguva Agnija Caune. Savukārt M-18 grupā
6,9 km distancē ar 17 KP, 62.vietu no 104 dalībniekiem ieguva Matīss Slikšjānis.
Stafetē W-16 grupā Latvijas komandai ar Agniju Cauni trešajā etapā 4. vieta no 20
komandām. M-18 grupā Latvijas komandai ar Matīsu Slikšjāni pirmajā etapā 7. vieta
no 28 komandām.
Sprintā W-16 grupā 2,2 km distancē ar 13 KP Agnija Caune ierindojās 12. vietā
no 88 dalībniecēm. M-18 grupā 3,1km distancē ar 17 KP Matīss Slikšjānis ieņēma
55. vietu no 105 dalībniekiem.

Smiltenes novada orientieristu rezultāti Latvijas olimpiādē
Stafetē (vieta etapā – iekavās) Ilgvars Caune (9), Artūrs Pauliņš (3), Laura
Savicka (20), komandai 8. vieta no 49 komandām.
Sprintā 3. vietā Artūrs Pauliņš no 95 dalībniekiem. Uzvarētājam zaudē 0:28.
Sprintā 26. vietā Laura Savicka no 73 dalībniecēm. Uzvarētājai zaudē 4:04.
Māris Stabiņš
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Stiprie J��i un
Smiltenes novada sportisti Latvijas
IV Olimpi�d� izc�na �etras godalgas L�gas iej�tas pasaku
No 1. līdz 3.jūlijam Valmierā norisinājās Latvijas IV
Olimpiāde, kuru organizēja Latvijas Olimpiskā komiteja
un Valmieras pilsētas pašvaldība, sadarbībā ar Latvijas
Republikas Izglītības un zinātnes ministriju un Cēsu
novada pašvaldību. Smiltenes novada sportisti izcīnīja 4
godalgas – 3 zelta medaļas un vienu bronzu.
Smiltenes novadu Olimpiādē pārstāvēja 21 sportists,
kopā startējot astoņos sporta veidos un 15 dažādās disciplīnās. Mūsu sportisti Olimpiādē startēja orientēšanās
sportā, vieglatlētikā, riteņbraukšanā, tenisā, pludmales
volejbolā, loka šaušanā, airēšanas slalomā un badmintonā.
Pirmo zelta medaļu 1.jūlijā Smiltenes novadam
izcīnīja BMX braucēja Vineta Pētersone, kura sešu
sieviešu konkurencē palika nepārspēta. 2.jūlijā MTB
riteņbraukšanas disciplīnā individuālajā braucienā ar
rezultātu 29,55 min. zelta medaļu ieguva profesionālais
riteņbraucējs Gatis Smukulis. 140 km garajā grupas
braucienā Gatis ierindojās 4. vietā.
Trešo zelta medaļu Smiltenes novadam izcīnīja
Ieva Melle, kura loka šaušanā sieviešu konkurencē bija
visprecīzākā. Savukārt vienīgo bronzas medaļu, iegūstot
3.vietu orientēšanās sprinta distancē, saņēma Artūrs
Pauliņš.
Jāatzīmē arī Rūtas Brakovskas 4. vieta riteņbraukšanā
MTB disciplīnā, Kārļa Brikmaņa 6v. BMX sacensībās,
Andara Lūkasa 6v. Airēšanas slalomā K-1 klasē, Unas
Kalnītes 8v. vieglatlētikā lodes grūšanā, Ulda Gaismiņa
dalītā 5v. tenisā, Artūra Pauliņa, Ilgvara Caunes un

varo�u t�los

Lauras Savickas 8v. orientēšanās stafetes sacensībās,
kā arī Lindas Puriņas un Lauras Rubenes 9v. pludmales
volejbolā.
Komandas vadītājs Guntars Markss pateicas ikvienam komandas dalībniekam par pašaizliedzīgām cīņām
un novada vārda popularizēšanu. Paldies arī attiecīgo
sporta veidu atbildīgām personām: Gintam Eisleram
riteņbraukšanā, Mārim Stabiņam orientēšanās sportā,
Ģirtam Kātiņam BMX riteņbraukšanā, Jānim Brakovskim
MTB riteņbraukšanā, Jānim Dudelim un Gitai Brālēnai
pludmales volejbolā.
Smiltenes novads lepojas ar savu sportistu panākumiem un vēl augstus sasniegumus arī turpmāk!
Līga Hofmane, Sabiedrisko attiecību speciāliste

Kamēr citi sien sieru, pušķo māju un steidz iepirkt
trūkstošos pārtikas krājumus, krietns bariņš ļaužu dod
priekšroku citādām aktivitātēm jebšu “Stipro Jāņu un
Līgu skrējienam”, kas jau tā ap Līgo laiku norisinās
Smiltenes novada Palsmanes pagastā.
Neskatoties uz to, ka “Stipro Jāņu un Līgu skrējiens”
Palsmanē norisinās tikai trešo gadu un šogad iekrita
tieši Līgo dienā, uz skrējiena starta līnijas stājās veselas 17 komandas – gan vīru (Jānis un Jānis), gan sievu
(Līga un Līga), gan jauktajā klasē (Jānis un Līga). Lai
pasākumu padarītu vēl kolorītāku, šogad dalībnieki tika
aicināti tērpties pasaku tēlos. Tā rezultātā bija ieradusies
Sarkangalvīte un vilks, Sprīdītis un Vēja māte, Lotiņas
un pat veseli divi Flinstonu pāri – viens par otru krāšņākos
tērpos. Kā dalībniekus pirms starta instruēja pasākuma
organizators Jānis Pērle – pareizi veicot distanci, tā būs
aptuveni desmit kilometrus gara. Nāksies gan ar laivu
pa upi airēt, gan peldēt, gan kājām skriet un dubļus
baudīt. Bet ar brašu skriešanu šajā pasākumā vien neiztikt – dalībniekiem nācās likt lietā ne tikai pamatskolas
matemātikas zināšanas, bet arī orientēšanās spējas un
izdomu, mēģinot pozēt ar galvu uz leju pa sikspārņu
modei. Pasaku tēlos bija tērpušies ne vien pasākuma
dalībnieki, bet arī organizatori un brīvprātīgie palīgi –
bija atlidojusi raganiņa, kurai jāatņem burvju nūjiņa,
sikspārnis, kurš atteicās stāvēt ar galvu uz leju un arī
izsalkusi varde, kas pieprasīja, lai dalībnieki taču beidzot
saķer viņai ko ēdamu!
Izaicinājumiem bagāto trasi pievārēja visas komandas, bet pie medaļām tika tikai pirmās trīs vietas katrā
klasē:
Līga un Līga
1. “Bramaņu meitenes no zaļā Golfa” Diāna Krūzkopa
un Krista Starta (2:43 h);
2. “Lietuvaites” Simona Paulikaite un Marija Singa
Monteiro.
Jānis un Jānis
1. “Kakadū” Andris Borisjuks un Jānis Cērcins (2:19 h);
2. “Tarzāns un Džeina” ar pseido vārdiem Gunters un
Vairis;
3. “Purzemnieki” Mareks Lapiņš un Andis Blinds.
Jānis un Līga
1. “Mačo” Kristīne Eimane un Jānis Ramanis (1:43 h);
2. “Bam-bam” Anda Ābolkalna un Valdis Bērtiņš;
3. “Alu Bramaņi” Aija Kursīte un Māris Kuzminskis.
Kā pirms starta, ēniņā tveroties un laiski malkojot
labumus no groziņa atzina Sarkangalvīte – visus darbus,
svētkiem gatavojoties, var apdarīt arī iepriekšējā dienā,
lai Līgo dienā un vakarā var atpūsties un izbaudīt dalību
“Stipro Jāņu un Līgu skrējienā”. Varbūt labumu groziņš,
bet varbūt pārdomātais tēls, tomēr arī šogad palsmanieši
Toms un Elīza Ceri ar saviem pasaku varoņu tēliem
– Sarkangalvīti un vilku ieguva specbalvu par labāko
tērpu.
Pasākuma organizators sirsnīgi pateicas par atbalstu
Smiltenes novada domei, Palsmanes pagasta pārvaldei,
Palsmanes Kultūras nama vadītājai Aijai Zeibotei,
biedrībai “Zaļā pēda”, Jānim Ramanim no Kocēniem,
kā arī visiem brīvprātīgiem, kuri palīdzēja nodrošināt
veiksmīgu pasākuma norisi.
Ivita Ģērmane
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SMILTENES PILS�TAS SV�TKU PROGRAMMA

14.jūlijā
18.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra mazajā zālē seminārs “ĒDIENKARTES RAVĒŠANA JEB ESI KUSTĪGS UN ZINI, KO ĒD!” – vada
Inga Ērgle, musli produktu “InGo” radītāja. Pieteikšanās – inga@ingomusli.lv
15.jūlijā
19.00 Smiltenes Ev.lut. baznīcā KONCERTS “SKAISTĀKAIS BALSIJ UN
ĒRĢELĒM” – Sergejs Jēgers (kontrtenors) un Diāna Jaunzeme-Portnaja
(ērģeles). Ieeja: bez maksas.
20.30 Baznīcas laukumā Ļvovas apgabala Jurija Drogobiča muzikāli dramatiskā teātra izrādes “Natalkapoltavka” DZIESMU VERNISĀŽA “DZIMTĀ
NOVADA DZIESMAS”, teātris uz koka kājām un uguns šovs.
16.jūlijā
08.00 – 15.00 AMATNIEKU UN MĀJRAŽOTĀJU TIRDZIŅŠ (Pils iela līdz
Abulas ielai).
RADOŠĀ DARBNĪCA UN SUVENĪRI ar ukraiņu tautas meistariem Ļubovu
Rakeviču un Ruslanu Vronskuju.
10.00 TRĪS PAKALNU MODINĀŠANA ar Smiltenes Pūtēju orķestri.
Baznīcas laukums
11.00 SVĒTKU ATKLĀŠANA – svinīgās uzrunas, dzied puišu grupa “Skolas
rokenrols” un BJIIC popgrupa “OKEY”.
DANČI UN SADZIEDĀŠANĀS kopā ar folkloras kopām “Rudzupuķe”
(Smiltene) un “Remte” (Brocēnu novads).
Vecais parks
12.00 ABULA MŪZIKA UZ VIDUSEZERA kopā ar Smiltenes Pūtēju orķestri.
10.00 – 15.00 GARŠĪGĀ IZRĀDĪŠANĀS – smeķīgi ēdieni un spirdzinošs
miestiņš vēdera priekam.
13.00 DZIESMAS ABULA KRASTĀ – dzied jauktie kori “Vidzemīte” un
“Pakalni”, senioru koris “Mežābele” un ansamblis “Undīnes”.
Dienas gaitā svētku dalībniekus priecēs ielu muzikanti un “dzīvās statujas”.
Pļaviņa aiz “Hotel Brūzis”
12.30 – 14.00 Novadu konkurss “Biezpiena un maizes gardumi uz svētku
galda” Vidzemes posms. Vairāk – www.smiltene.lv.
Pļaviņa iepretim “Hotel Brūzis”
No 12.00 ABULA ZIVJU ZUPAS VĀRĪŠANA kopā ar “Īsto latvju saimnieci”
Donu Ilzi (ēšana ap 14.00).
Ukraiņu nacionālā ēdiena KULIŠA GATAVOŠANA kopā ar ukraiņu-kazahu
Bogdana Rusina radošās kopas pārstāvi Miroslavu Švābu un ukraiņu dziesmu
VERNISĀŽAS “DZIMTĀ NOVADA DZIESMAS” FRAGMENTI.
Pie Tepera ezera
11.00 – 15.00 LIELĀ LUSTĒŠANĀS ĢIMENĒMar kaķenīti Raķetīti un
suņuku Sprintiņu – gleznošana uz ūdens, izbraukumi ar plostu un “turbīndēli”,
piepūšamā atrakcija, izjādes, seju apgleznošana, velokarti u.c.
13.00 muzikāla tikšanās ar sunīti Pifu, Krustmāti Agati un Herkulesu.
Dažādas aktivitātes kopā ar SIA “8CBR” un “Klondaika Smiltene”.
15.00 ŪDENS AKROBĀTIKAS ŠOVS – piedāvā ūdensslēpošanas klubs
“Partizāņu ugunskurs”
15.30 Tepera ezera hidrobūves ŪDENS IZLAIŠANAS VENTIĻU ATVĒRŠANA.
23.00 – 01.00 ROMANTISKĀ DIVSTUNDE – strūklakas čalas, sveču gaisma
un mūzika romantiskā gaisotnē.
Tepera ezera promenāde
14.00 LAIMAS JANSONES KOKLES MŪZIKAS KONCERTS.
Smiltenes kinoteātris
14.00 latviešu mākslas filma “MAESTRO”. Ieeja bez maksas.
15.30 “TARZĀNS” (3D). Ieeja: 2,50 EUR.
17.45 “LEDUS LAIKMETS. LIELĀ SADURSME” (3D) – vispasaules pirmizrāde. Ieeja: 2,50 EUR.
Jāņukalna estrāde
no 16.00 grupas “Apvedceļš” 16 gadu jubilejas festivāls. Biļetes iepriekšpārdošanā “Biļešu Paradīze” un Smiltenes pilsētas KC kasē – 5,00 EUR.
Pasākuma dienā – 7,00 EUR.
Smiltenes novada bibliotēkas logos
tematiska izstāde par Smiltenes ūdenstilpēm
Dienas garumā satiec ZAAO vides iniciatīvas “100 darbi Latvijai” vēstnešus,
asini prātu vides jautājumos un laimē Tallink jūras ceļojumu 4 personām!
17.jūlijā
KAPUSVĒTKI
11.00 Smiltenes pilsētas kapos
13.00 Meža kapos
15.00 Strenču novada Kultūras centra amatierkolektīvu izrāde “VELLA KALPI” –
komēdija ar dziedāšanu, dejošanu, pārģērbšanos, spēlēšanu un mānīšanos, ar
intrigām un mazliet mistikas… Režisors – Andris Liepiņš. Ieeja: bez maksas.
Sīkāka informācija par pasākumiem un svētku programma – www.smiltene.lv

Izdevējs: Smiltenes novada dome, Dārza iela 3, Smiltene, LV-4729.
Reģ. nr. LV90009067337. Metiens 6000 eks. Iespiests: SIA “Valmieras tipogrāfija LAPA”.
Smiltenes novada domes oficiālā informācija: www.smiltene.lv

