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950 skr�j�ji Smilten� piedal�s 
18. “Top! ielu stafet�s”

Svētdien, 1. maijā, 950 bērni un jaunieši Smiltenē 
piedalījās lielākajā Vidzemes skolu skriešanas pa-
sākumā – “Top! ielu stafetēs”, kas norisinājās jau 18. 
reizi. Vērienīgajā pasākumā piedalījās arī olimpiskais 
vicečempions, pasaules un Eiropas čempions bobslejā 
Daumants Dreiškens. 

Smiltenes novadā 1. maijs tradicionāli ir sportiska 
svētku diena, jo bērnus un jauniešus uz fiziskām aktivi-
tātēm aicina “Top! ielu stafetes”. Šajā gadā vērienīgais 

pasākums sasniedza savu pilngadību, norisinoties jau 
18. reizi. Laika gaitā “Top! ielu stafešu” tradīcijas ir no-
stiprinājušās un tajās piedalās vai līdzi jūt teju ikviens 
smiltenietis. Dalībnieku vidū bija ne tikai Smiltenes 
novada skrējēji, bet arī dalībnieki no Valmieras, Valkas, 
Alūksnes, Apes un Igaunijas pilsētas Valgas mācību 
iestādēm. Kopumā uz starta dažādās vecuma grupās 
izgāja 950 dalībnieki.

Turpinājums 3. lpp

Izdota 
fotogr�mata

21.aprīlī, Smiltenes pilsētas Kultūras centrā notika 
Smiltenes novada fotogrāmatas atklāšana, kurā Smiltenes 
novada dome pateicās visiem fotogrāmatas veidošanā 
iesaistītajiem – fotogrāfiju autoriem, dizaina autorei un 
sastādītājiem.

“Šī ir lieliska iespēja iepazīstināt citus un arī pašiem 
apzināties, kādi esam šobrīd, ko esam sasnieguši un ko 
izveidojuši. Paldies, Smiltenes novada rosīgajiem cilvē-
kiem, kuri bagātina novadu ar savu klātbūtni, stiprina 
esošās tradīcijas un veido Smiltenes novada vēsturi ar 
ierakstiem izglītībā, kultūrā, sportā, uzņēmējdarbībā un 
citās jomās! Pateicoties jums, varam būt lepni par savu 
novadu!” atklāšanā sacīja Smiltenes novada domes 
priekšsēdētājs Gints Kukainis.

Par sirsnīgu muzikālo sveicienu rūpējās skaistās balss 
īpašniece, launkalniete Signe Baltere.

Īpašs paldies par fotogrāmatas veidošanu dizaina 
autorei un maketētājai Gintai Špatei, kā arī fotogrāfiem 
Santai Sinkai un Agnim Melderim, kuri sniedza noderī-
gus padomus fotogrāmatas sastādītājiem, pašvaldības 
speciālistiem Līgai Hofmanei un Modrim Apsītim.

Tūrisma informācijas centra vadītāja vietnieks Modris 
Apsītis atklāj, ka fotogrāmata ir sen lolots sapnis, kurš 
beidzot kļuvis par īstenību. Ideja par grāmatas veidošanu 
pašvaldībai radusies jau sen, taču, pateicoties Smiltenes 
fotoklubiņa izveidei, izveidojās laba fotogrāfiju bāze, no 
kuras izvēlēties vislabākās bildes ievietošanai novada 
fotogrāmatā. “Grāmata veidota, lai īstenotu divus mērķus 
– gan uzrunātu sadarbības partnerus Latvijā un ārzemēs, 
gan ļautu vietējiem iedzīvotājiem saglabāt atmiņā to, 
kāds šobrīd ir mūsu novads,” saka M.Apsītis.

Smiltenes novada fotogrāmatas 88 lappusēs aplūko-
jama pilsēta, novada bagātīgās kultūras un sporta tra-
dīcijas, izglītības iestādes un to darbība, uzņēmējdarbība, 
visi novada pagasti, kā arī Smiltenes novada daba visos 
četros gadalaikos.

Smiltenes novada fotogrāmatu drīzumā atkal būs 
iespējams iegādāties Smiltenes novada Tūrisma infor-
mācijas centrā, Dārza ielā 3, Smiltenē.

Līga Hofmane,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Paldies par labajiem darbiem 
Lielaj� Talk�

Šogad 23.aprīlī Lielajā Talkā Smiltenē piedalījās 
vairāk nekā 200 dalībnieku, bet visā novadā vairāk 
nekā 400 cilvēku, savācot 915 maisus ar atkritumiem. 
Pilsētā ir paveikti ļoti nozīmīgi darbi Vecajā parkā, kā arī 
pieredzēts notikums, kas tiks ierakstīts vēstures grāmatās 
par Smilteni, jo, pēc vairāk nekā 30 gadu pārtraukuma, 
atverot Tepera ezera hidrotehniskās būves ūdens ventiļus, 
tika atjaunota laivošanas tradīcija pa Abula upi.

Paldies ikvienam talkas dalībniekam un atbalstītājam –
SIA “Artex”, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai, 
SIA “KM Building”, SIA “8CBR”, SIA “Vidzemes 
koki”, SIA “Smiltenes koks”, SIA “Dzērves nami”, z/s 
“Trīssaliņas”, SIA “Smiltenes NKUP”, Klondaikas 
kolektīvam, Smiltenes novada Tūrisma informācijas 
centram, Smiltenes novada domes kolektīvam, Emīlam 
Kalējam, Mairim Sileniekam ar komandu, Aigaram 
Veldrem, Baibai Cīrulei, Unai Eglītei, Jūlijai Eglei un 
iedzīvotājiem, kuri organizēja savas talkas Smiltenes 
pilsētā. Kopā mēs ierīkojām Vecajam parkam jaunus 
apstādījumus, grābām lapas parkā, uzstādījām 5 zviļņus 
uz Tepera saliņas ar “KM Building” palīdzību, gatavo-
jām putnu būrīšus, atbrīvojām Abula upīti un Smiltenes 
tehnikuma nogāzi no sausajiem, kritušajiem kokiem, kā 
arī no atkritumiem. Lielās Talkas dienā viss Vecais parks 
bija pilns iedzīvotāju, kam mugurā zaļās vestes un kam 
rūp tas, kā izskatās mūsu pilsēta.

Paldies par cienastu pirms darbu sadales un sātīgu 
zupu pēc darba Donu saimniecei Ilzei Briedei.

Lielās talkas kulminācija bija vēsturiskais brīdis, kad 
tika atvērti visi trīs atjaunotās Tepera hidrotehniskās 
būves ūdens ventiļi, radot strauju un krāčainu upi, kuras 
kritums ir lielāks, nekā laivotāju iecienītajā upē – Amatā. 
Krāces un līkumi bija pamatīgs izaicinājums ikvienai 
laivai, kura devās Abulā.

Atskatoties uz Lielo talku, ir patiess gandarījums par 
paveikto un prieks par cilvēku atsaucību. Tas nozīmē, 
ka cilvēkiem talkot kopā ir svarīgi, paveicot paliekošus 
darbus, ne tikai veikt atkritumu savākšanu.

Smiltenes novadam un Latvijai BŪT zaļai!
Smiltenes novada domes 

Saimnieciskās darbības nodaļa un talkas koordinatore
Agija Kukaine 
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Smiltenes novada Domes l�mumi
2016.gada 14.aprīlī notika ārkārtas Smiltenes novada domes sēde, kurā tika pieņemti 
3 lēmumi:
1. Apstiprināt aktualizēto Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam 
Rīcības plānu un Investīciju plānu.
2. Par prasību par avansa maksājumiem par zemi, ēkām un būvēm norakstīšanu.
3. Atcelt Smiltenes novada domes 2016. gada 27. janvāra lēmumu (sēdes protokols 
Nr. 2, §.6.) “Par pašvaldības sniegtā galvojuma termiņa pagarināšanu SIA “Smiltenes 
NKUP””.

2016.gada 27.aprīlī notika kārtējā Smiltenes novada domes sēde, kurā tika izskatīti 
69 jautājumi un pieņemti 66 lēmumi:
1. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības 2015.gada pārskatu:
2. bilances kopsumma pārskata perioda beigās EUR 43 943 167;
3. pārskata gada budžeta izpildes rezultāts – EUR 874 894.
4. Pieņemt zināšanai SIA “Līvena aptieka” 2015.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:

4.1. Bilances kopsumma 198 385,00 euro;
4.2. Pārskata gada peļņa pēc nodokļiem 32 603,00 euro.

5. Pieņemt zināšanai SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” 2015.gada pārskatu ar 
šādiem rādītājiem:

5.1. Bilances kopsumma EUR 3 636 066,00;
5.2. Pārskata gada zaudējumi EUR 178 683,00.

6. Veikt ilgtermiņu finanšu ieguldījumu vērtības samazinājumu 178 683 euro apmērā 
pēc stāvokļa uz 31.12.2015. radniecīgās kapitālsabiedrības SIA “Sarkanā Krusta 
Smiltenes slimnīca” kapitālā. 
7. Par nekustamā īpašuma ieguldīšanu SIA “Smiltenes NKUP” pamatkapitālā.
8. Apstiprināt grozījumus Smiltenes novada domes 2011.gada 31.marta Projektu 
līdzfinansēšanas konkursa nolikumā nevalstiskajām organizācijām Smiltenes novadā.
9. Izsludināt 2016.gada projektu līdzfinansēšanas konkursa nevalstiskajām organi-
zācijām Smiltenes novadā, un noteikt projektu pieteikumu iesniegumu termiņu līdz 
2016.gada 31.maijam, plkst. 17.00.
10. Par projekta “Kartingu trases atjaunošana” sagatavošanu  un projekta īstenošanai 
nepieciešamo līdzfinansējumu.
11. Par projekta “Tērpu iegāde Palsmanes kultūras nama VPCK  “Cīrulis”” sagatavo-
šanu un projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu.
12. Par projekta “Labiekārtošanas darbi Palsmanes pamatskolā” sagatavošanu un 
projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu.
13. Par projekta “Grundzāles estrādei piegulošās teritorijas labiekārtošana” sagatavo-
šanu un projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu.
14. Par projekta “Tautas tērpu iegāde deju kolektīvam Rieda”, sagatavošanu un pro-
jekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu.
15. Par projekta “Aktīvās atpūtas laukuma izveidošana Launkalnes ciemā” sagatavo-
šanu  un projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu.
16. Par projekta “Tautas tērpu iegāde deju kolektīvam Atspēriens” sagatavošanu un 
projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu.
17. Par projekta “Materiālu iegāde aktīvās atpūtas takas izveidei ap Bilskas ezeru” 
sagatavošanu un projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu.
18. Par projekta “Tērpu iegāde Smiltenes pilsētas Kultūras centra senioru korim 
Mežābele” sagatavošanu  un projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu.
19. Par projekta pieteikuma sagatavošanu Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes
politikas valsts programmas 2016.gadam 2.1. apakšsadaļas “Atbalsts sociālās atstum-
tības riskam pakļauto jauniešu iesaistei neformālās izglītības aktivitātēs, sekmējot viņu 
līdzdalību sabiedriskajos procesos” ietvaros.
20. Par projekta “Sporto visa klase” sagatavošanu un projekta īstenošanai nepiecie-
šamo līdzfinansējumu.
21. Par Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra darbības uzsākšanu.
22. Apstiprināt Nolikumu Nr.7 “Grozījumi Smiltenes novada domes 2009. gada 30. 
septembra nolikumā “Kancelejas nodaļas nolikums”” (pielikumā).
23. Apstiprināt Nolikumu Nr.8 “Grozījumi Smiltenes novada domes 2009. gada 30. 
septembra nolikumā “Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikums””.
24. Par izmaiņām Smiltenes novada administrācijas amatu vienību sarakstā.
25. Par Smiltenes novada domes kustamās mantas – automašīnas Škoda FABIA izsoles 
atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu.
26. Par Smiltenes novada domes kustamās mantas – automašīnas Volvo S80 izsoles 
atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu.
27. Par ēkas “Brenkūzis” Blomes pagastā turpmāko izmantošanu.
28. Par grozījumiem Smiltenes novada domes 2015.gada 28.oktobra sēdes lēmumā 
“Par valsts nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosināšanu un nodošanu pašvaldības 
īpašumā”.
29. Par grozījumiem domes 2016. gada 30. marta lēmumā “Par nekustamā īpašuma 
nodošanu patapinājumā sabiedriskā labuma organizācijai” (sēdes protokols Nr.5.,4.§.). 
30. Uzsākt nekustamā īpašuma “Bez adreses”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā (pēc 
nosaukuma maiņas “Noriņas”), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9444 002 0136
21.4 ha platībā atsavināšanas procedūru.
31. Uzsākt nekustamā īpašuma “Noras”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 9444 003 0157 13.0 ha platībā atsavināšanas 
procedūru.
32. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē ar augšupejošu soli, Smiltenes novada pašval-
dībai piederošo dzīvokļa īpašumu Ezera iela 4-5, Launkalnē, Launkalnes pagastā, 
Smiltenes novadā (kadastra numurs 9470 900 0318), kas sastāv no atsevišķa vien-
istabu dzīvokļa ar kopējo platību 34.9 m2, kopīpašuma 332/9298 domājamās daļas 
no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 9470 010 0164 001) un kopīpašuma 
domājamās daļas 332/9298 no zemes ar kadastra apzīmējumu 9474 010 0164. 

33. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē ar augšupejošu soli, Smiltenes novada pašval-
dībai piederošo nekustamo īpašumu “Ķauzeri”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā 
(kadastra numurs 9470 003 0465), kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 9470 003 0465  6.82 ha platībā. 
34. Mainīt nekustamajam īpašumam “Bez adreses”, kadastra numurs 9444 002 0022, 
kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9444 002 0136, nosau-
kumu no “Bez adreses” uz “Noriņas”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads.
35. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no ēkām ar kadastra ap-
zīmējumu 9444 006 0086 003 un 9444 006 0086 004, piešķirt nosaukumu “Dzeņi”, 
Bilskas pagasts, Smiltenes novads. 
36. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no ēkām ar kadastra ap-
zīmējumu 9474 001 0092 001, 9474 001 0092 002 un 9474 001 0092 003, piešķirt 
nosaukumu “Pavārcepļi”, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads. 
37. Sadalīt nekustamā īpašuma “Druvas Kalna-Dzeņi”, kadastra numurs 9444 006 
0196, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9444 006 0099 2(divās) zemes vienībās 
(pielikumā skice).
38. Atļaut no Blomes pagasta nekustamā īpašuma Ceriņu iela 7, kadastra numurs 
9446 006 0087, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9446 006 0087 0.82 ha 
platībā un mainīt nosaukumu no Ceriņu iela 7 uz “Pulleri”, Blomes pagasts, Smiltenes 
novads, jo paredzēts pievienot esošajam īpašumam “Pulleri”.
39. Atļaut no Brantu pagasta nekustamā īpašuma “Apukalni”, kadastra numurs 9448 
005 0057, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9448 003 0293  6.29 ha platībā 
un mainīt nosaukumu no “Apukalni” uz “Dreimaņi”, Brantu pagasts, Smiltenes novads,
jo paredzēts pievienot esošajam īpašumam “Dreimaņi”.
40. Atļaut apvienot Launkalnes pagasta nekustamā īpašuma “Lauku Siliņi” zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 9470 012 0049 un “Meža Siliņi” zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 9470 012 0046, vienā zemes vienībā, saglabājot īpašumā “Meža 
Siliņi”, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
41. No Smiltenes pagasta nekustamā īpašuma “Kaupi 2”, kadastra numurs 9480 006 
0013, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9480 006 0013 0.8 ha platībā 
un mainīt nosaukumu no “Kaupi 2” uz “Kaupu trase”, Smiltenes pagasts, Smiltenes 
novads.
42. Atļaut sadalīt Variņu pagasta nekustamā īpašuma “Linteri”, kadastra numurs 
9490 001 0033, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9490 001 0033 divās daļās. 
43. Atļaut no Blomes pagasta nekustamā īpašuma “Mežkaktiņi”, kadastra numurs 
9446 003 0046, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9446 001 0069 3.8 ha 
platībā un mainīt nosaukumu no “Mežkaktiņi” uz “Smilgas”, Blomes pagasts, Smiltenes
novads.
44. Atļaut sadalīt Variņu pagasta nekustamā īpašuma “Strazdukalns”, kadastra numurs 
9490 003 0016, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9490 003 0016 divās daļās 
un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9490 003 0017 divās daļās. 
45. Atļaut no Launkalnes pagasta nekustamā īpašuma “Normandas”, kadastra numurs 
9470 002 0183, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9470 002 0183 3.14 ha 
platībā un mainīt nosaukumu no “Normandas”, uz “Bāliņi”, Launkalnes pagasts, Smil-
tenes novads, jo paredzēts pievienot esošajam īpašumam “Bāliņi”.
46. Atļaut no Blomes pagasta nekustamā īpašuma “Zeķes”, kadastra numurs 9446 004 
0002, atdalīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9446 004 0080 13.7 ha, 9446 
004 0003 26.5 ha un 9446 004 0079 21.6 ha platībā un mainīt nosaukumu no “Zeķes”, 
uz “Cepurītes”, Blomes pagasts, Smiltenes novads.
47. Pārtraukt A.B. zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi 
“Stūrīši”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads.
48. Pārtraukt zemes nomas tiesības Vallijai Pētersonei par zemes vienības Ezera iela 5,
Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415 010 0205  136 m2 platībā.
49. Iznomāt A.S. zemes vienības Ezera iela 6, Smiltenē, daļu, kadastra apzīmējums 
9415 010 0301, 336 m2 platībā mazdārziņam.
50. Iznomāt I.S. zemes vienības “Kalnjaunzemji, tīrums”, Variņu pagastā, daļu, 
kadastra apzīmējums 9490 003 0263, 0.185 ha platībā mazdārziņam.
51. Iznomāt M.G. zemes vienības Ezera iela 6, Smiltenē, daļu, kadastra apzīmējums 
9415 010 0301, 420 m2 platībā mazdārziņam.
52. Iznomāt E.A. zemes vienību “Kamaldiņa 29”, Smiltenes pagastā, kadastra ap-
zīmējums 9480 006 0142, 0.06 ha platībā mazdārziņam.
53. Iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Palsmane” zemes vienību “Veckļavaisi”, 
Palsmanes pagastā, kadastra apzīmējums 9474 006 0084, 0.6 ha platībā lauksaimnie-
cības produktu ražošanai.
54. Pagarināt spēkā esošo zemes nomas līgumu Nr.3/2010 un 64/2013 termiņu līdz 
2021.gada 31.decembrim.
55. Atcelt Smiltenes novada domes 2016.gada 30.marta lēmumu Nr.5,18.§.5.10. “Par 
nekustamā īpašuma “Bez adreses (Bērzzemnieki)”, Bilskas pagastā nomu”.
56. Rīkot nekustamā īpašuma “Jaunkrieviņi”, Bilskas pagastā zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 9444 006 0197, daļas 4.6 ha platībā nomas tiesību izsoli. Nomas 
līguma termiņu noteikt 5 (pieci) gadi.
57. Iznomāt V.K. zemes vienības Audēju iela 20, Smiltenē, daļu, kadastra apzīmējums 
9415 007 0029, 200 m2 platībā mazdārziņam.
58. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Kalnvējiņi”, Grundzāles pagasts, Smiltenes 
novads, zemes vienības kadastra apzīmējumu 9458 002 0126.
59. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Lejas Pulkši”, Bilskas pagasts, Smiltenes 
novads, zemes vienības kadastra apzīmējumu 9444 010 0031.
60. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Smiltenes Lauksaimniecības Tehnikums”, 
Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, zemes vienības kadastra apzīmējumu 9480 006 
0059.
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61. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Smiltenes pilsētas zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 9415 009 0722  0.1080 ha platībā no dabas pamatnes, parki, 
zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnie-
ciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifi kācijā norādīta lietošanas mērķa 
(kods 0501) uz atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas (kods 1105). 
62. Piešķirt Ā.S. nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 50 % apmērā par zemes 
vienību “Ziemeļnieki”, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā, par 2016.gadu. 
63. Piešķirt D.L. nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 50 % apmērā par zemes 
vienību Ceriņu iela 1, Smiltenē, Smiltenes novadā, par 2016.gadu. 
64. piedzīt no J.V. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 239,53 (divi simti trīs-
desmit deviņi euro, 53 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas 
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

65. Slēgt deleģēšanas līgumu ar SIA “Smiltenes NKUP” (vienotais reģistrācijas Nr. 
43903000435), par likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā no-
teiktās pašvaldības autonomās funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas 
labiekārtošanu un sanitāro tīrību, tajā skaitā ielu, ceļu un laukumu uzturēšanu, parku, 
skvēru un zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu, kapsētu izveidošanu un uzturēšanu – 
izrietošu pārvaldes uzdevumu veikšanu Smiltenes novada Smiltenes pilsēta adminis-
tratīvajā teritorijā.
66. Atcelt domes 2015. gada 30. decembra lēmumu (sēdes protokols Nr. 18, §.27.) 
“Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību “Smiltenes sporta centrs”.

Sagatavoja 
Smiltenes novada domes

Kancelejas nodaļas vadītāja D.Kaupe

Pašvald�b�

Biedrība “Abulas lauku partnerība” 2016.gada 20. 
aprīlī ir uzsākusi projektu pieteikumu pieņemšanu Eiropas 
lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) Lauku 
attīstības  programmas (LAP)  19.2 pasākumā “Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīs-
tības stratēģiju” 

Projektu pieteikumi un tiem pievienojamie dokumenti 
jāsagatavo un jāiesniedz līdz 20.maijam. 

Šajā periodā pastāv vairāki iesniegšanas veidi. Tagad 
Projektu iesniedzējiem, kuri reģistrējušies kā Lauku 
atbalsta dienesta EPS sistēmas lietotāji, ir iespēja aizpildīt 
un iesniegt projektu pieteikuma veidlapas elektroniski.
Galvenās šīs sistēmas izmantošanas priekšrocības:

1.) ātrāka un ērtāka iesniegumu iesniegšana – nav ne- 
 pieciešamība iesniegt drukātā veidā 2-us projekta 
  pieteikuma eksemplārus;

2.) iesniegšanai nav nepieciešams e-paraksts;
3.) atvieglota saziņa ar LAD un ātrāka informācija par 
     iesniegto pieteikumu apstrādi;
4.) atgādinājumi par nepieciešamo dokumentu iesnieg-
     šanu.

Lai Projektu iesniedzējiem sniegtu palīdzību projektu 
pieteikumu aizpildīšanā, LAD ir izstrādājis vadlīnijas 
pieteikumu ievadīšanai sistēmā, kā arī ir sagatavoti pa-
raugi pievienojamo dokumentu veidlapu aizpildīšanai 
un dažādi skaidrojumi (www.lad.gov.lv).

Projektu pieteikumus var iesniegt arī Abulas LP 
birojā, Cēsu ielā 9, Blomē, līdz 20.maija plkst.17.00, 
sagatavojot projektu pieteikumu 2 eksemplāros, tam 
pievieno pavaddokumentus un projekta elektronisko 
versiju. 

Tāpat pastāv iespēja iesniegt projekta pieteikumus
Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pasta adresē 
lad@lad.gov.lv, kurā projekta iesniegumu var iesniegt 
elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko 
dokumentu likumu (ar drošu elektronisko parakstu). 

 Projektu iesniedzēji, lai īstenotu savas idejas, pro-
jektu pieteikumus var iesniegt atbilstoši Abulas lauku 
partnerības Stratēģijai 2015-2020.gadam – 2 aktivitātēs 
un 8 rīcībās (sīkāka informācija www.abulas.lv un 
www.lad.gov.lv). Uzņēmējdarbības atbalstam ir 3 rīcības 
(nelauksaimnieciskā uzņēmējdarbība, lauksaimniecības 
produktu pārstrāde un stratēģiskais projekts) ar atbalsta 
intensitāti 70% individuālajiem projektiem un 80% 
kopprojektiem no attiecināmām izmaksām. Savukārt, 
sabiedriskā labuma projektiem (atbalsta intensitāte 90%  
no attiecināmām izmaksām) ir izveidotas 5 rīcības – 
teritorijas labiekārtošana, kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšana, sabiedrisko aktivitāšu dažādošana iedzīvo-
tājiem, tērpu iegāde amatierkolektīviem un sporta ko-
lektīviem un biedrību īstenotu apmācību organizēšana 
iedzīvotājiem.

Ar Abulas lauku partnerības Stratēģiju var iepazīties 
ALP mājas lapā www.abulas.lv, kā arī birojā Cēsu ielā 9, 
Blomē. Konsultācijas projektu iesniedzējiem sniedzam 
e-pastā: abulas_lp@inbox.lv, telefoniski 28368431, kā 
arī birojā katru darba dienu no 8-17 (vēlams iepriekš 
pieteikties).

Gaidām projektus uzņēmējdarbības atbalstam un  
projektus ar jaunām idejām Smiltenes novada teritorijas 
attīstībai! 

 Abulas lauku partnerības vadītāja Sveta Rozīte

Inform�cija no 
Abulas lauku partner�bas

Turpinājums no 1. lpp

Bez skrējieniem, sacensību dalībniekiem un līdzju-
tējiem bija iespēja aplūkot un iemēģināt Latvijas izlases 
bobsleja pilota Uģa Žaļima bijušo bobu. Pasākuma 
īpašais viesis, šajā reizē bija olimpiskais vicečempions, 
pasaules un Eiropas čempions bobslejā – stūmējs Daumants 
Dreiškens, kurš interesentiem sniedza autogrāfus, foto-
grafējās un uzmundrināja dalībniekus. 

Katrs sacensību dalībnieks pēc fi niša saņēma garšī-
gas un veselīgas dāvanas, ko bija sarūpējis veikalu tīkls 
“Top”, “Smiltenes piens” un citi pasākuma atbalstītāji. 
Par īpašu dāvanu ikvienam sporta skolotājam, kurš uz 
stafetēm atveda savas skolas komandas, parūpējās Lat-
vijas Sporta federāciju padome, dāvājot treneru rokas-
grāmatu un nesen kā izdoto profesores Ilzes Avotiņas 
grāmatu “Vieglatlētika”. 

Turpinot tradīcijas, kā pirmie “Top! ielu stafetes” 
atklāja paši mazākie skrējēji, no kuriem lielu daļu trasē 
pavadīja vecāki. Trijos dažādos pirmsskolas un 1. klases 
bērnu skrējienus piedalījās vairāk nekā 400 mazie smil-
tenieši, kā arī pilsētas viesi.

2. – 3. klašu grupā uzvarēja Strenču vidusskolas otrā 
komanda, kamēr šīs pašas skolas pirmajai komandai otrā 
vieta. Trešajā vietā tikmēr ierindojās Smiltenes Trīs 
Pakalnu pamatskolas 3b klases otrā komanda. 4. – 5. 
klašu grupā uzvaru izcīnīja Valmieras BJSS komanda, 
kas aiz sevis atstāja Valgas Vidusskolas un Palsmanes 
pamatskolas “Sprādziens” komandas. 

6. – 7. klašu grupā nepārspēti palika viesi no Valgas, 
otrajā vietā ierindojās Smiltenes Centra vidusskolas 
6. – 7. klašu 1. komanda, bet trešie palika Valkas BJSS 
skrējēji. Ne mazāk spraigas un emocionālas cīņas no-
tika 8. – 9. klašu grupā. Arī šeit uzvara Igaunijas pilsē-
tas Valgas komandai, kurai sekoja Smiltenes Centra 
vidusskolas 8. – 9. klašu pirmā komanda un Smiltenes 
ģimnāzijas vienība. Vidusskolu grupā pilnībā dominēja 
bijušā Alūksnes rajona komandas. Uzvara Apes vidus-
skolai, otrā vieta Alūksnes komandai, bet trešā Gaujienas 
vidusskolai.

Sacensību rīkotāji izsaka lielu pateicību visu mācību 
iestāžu sporta skolotājiem, dalībniekiem, tiesnešiem un 
atbalstītājiem par ieguldījumu “Top! ielu stafešu” kva-
litatīvā norisē. Jau no pirmā gada sacensību galvenais 
atbalstītājs ir veikalu tīkls “Top!” (iepriekš “Madara 89”).

Toms Markss, Smiltenes sporta centra pārstāvis

“Smiltenes novada dome 2016. gada 7.jūnijā 
plkst.10:00 Smiltenes novada domes zālē, 
Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā, 

rīko nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu 
soli pašvaldības nekustamajam īpašumam – 

neapbūvētam zemes gabalam ar adresi “Āpsīši”, 
Bilskas pagasts, Smiltenes novads, ar kadastra 

apzīmējumu 9444 006 0076, 19 ha platībā. 
Zemes gabals tiek iznomāts bez apbūves tiesībām 

uz 5 gadiem.
Izsoles sākumcena noteikta 380,00 euro gadā 

(bez pievienotās vērtības nodokļa).
Iznomājamā zemes gabala izmantošanas 
mērķis – lauksaimniecība (kods 0101).

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv 
un Smiltenes novada domē, Pils ielā 2, Smiltenē, 
Smiltenes novadā, pie sekretāres darba dienās 

no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00. 
Izsoles dalībnieku reģistrācija saskaņā ar 

izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada 
domē, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā, pie 
sekretāres darba dienās no plkst. 8:00 līdz 12:00 
un no 13:00 līdz 17:00 līdz 2016.gada 6.jūnijam 

plkst.17:00 (ieskaitot).”

“Smiltenes novada dome 2016. gada 7.jūnijā 
plkst.10:30 Smiltenes novada domes zālē, 
Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā, 

rīko nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu 
soli pašvaldības nekustamajam īpašumam – 

neapbūvētam zemes gabalam ar adresi 
“Jaunkrieviņi”, Bilskas pagasts, Smiltenes 

novads, ar kadastra apzīmējumu 9444 006 0197, 
4,6 ha platībā. 

Zemes gabals tiek iznomāts bez apbūves tiesībām 
uz 5 gadiem.

Izsoles sākumcena noteikta 92,00 euro gadā 
(bez pievienotās vērtības nodokļa).

Iznomājamā zemes gabala izmantošanas 
mērķis – lauksaimniecība (kods 0101).

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv
un Smiltenes novada domē, Pils ielā 2, Smiltenē, 
Smiltenes novadā, pie sekretāres darba dienās 

no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00. 
Izsoles dalībnieku reģistrācija saskaņā ar 

izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada 
domē, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā, pie 
sekretāres darba dienās no plkst. 8:00 līdz 12:00 
un no 13:00 līdz 17:00 līdz 2016.gada 6.jūnijam 

plkst.17:00 (ieskaitot).”
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Smiltenes novada Domes l�mumi
2016.gada 14.aprīlī notika ārkārtas Smiltenes novada domes sēde, kurā tika pieņemti 
3 lēmumi:
1. Apstiprināt aktualizēto Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam 
Rīcības plānu un Investīciju plānu.
2. Par prasību par avansa maksājumiem par zemi, ēkām un būvēm norakstīšanu.
3. Atcelt Smiltenes novada domes 2016. gada 27. janvāra lēmumu (sēdes protokols 
Nr. 2, §.6.) “Par pašvaldības sniegtā galvojuma termiņa pagarināšanu SIA “Smiltenes 
NKUP””.

2016.gada 27.aprīlī notika kārtējā Smiltenes novada domes sēde, kurā tika izskatīti 
69 jautājumi un pieņemti 66 lēmumi:
1. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības 2015.gada pārskatu:
2. bilances kopsumma pārskata perioda beigās EUR 43 943 167;
3. pārskata gada budžeta izpildes rezultāts – EUR 874 894.
4. Pieņemt zināšanai SIA “Līvena aptieka” 2015.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:

4.1. Bilances kopsumma 198 385,00 euro;
4.2. Pārskata gada peļņa pēc nodokļiem 32 603,00 euro.

5. Pieņemt zināšanai SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” 2015.gada pārskatu ar 
šādiem rādītājiem:

5.1. Bilances kopsumma EUR 3 636 066,00;
5.2. Pārskata gada zaudējumi EUR 178 683,00.

6. Veikt ilgtermiņu finanšu ieguldījumu vērtības samazinājumu 178 683 euro apmērā 
pēc stāvokļa uz 31.12.2015. radniecīgās kapitālsabiedrības SIA “Sarkanā Krusta 
Smiltenes slimnīca” kapitālā. 
7. Par nekustamā īpašuma ieguldīšanu SIA “Smiltenes NKUP” pamatkapitālā.
8. Apstiprināt grozījumus Smiltenes novada domes 2011.gada 31.marta Projektu 
līdzfinansēšanas konkursa nolikumā nevalstiskajām organizācijām Smiltenes novadā.
9. Izsludināt 2016.gada projektu līdzfinansēšanas konkursa nevalstiskajām organi-
zācijām Smiltenes novadā, un noteikt projektu pieteikumu iesniegumu termiņu līdz 
2016.gada 31.maijam, plkst. 17.00.
10. Par projekta “Kartingu trases atjaunošana” sagatavošanu  un projekta īstenošanai 
nepieciešamo līdzfinansējumu.
11. Par projekta “Tērpu iegāde Palsmanes kultūras nama VPCK  “Cīrulis”” sagatavo-
šanu un projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu.
12. Par projekta “Labiekārtošanas darbi Palsmanes pamatskolā” sagatavošanu un 
projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu.
13. Par projekta “Grundzāles estrādei piegulošās teritorijas labiekārtošana” sagatavo-
šanu un projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu.
14. Par projekta “Tautas tērpu iegāde deju kolektīvam Rieda”, sagatavošanu un pro-
jekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu.
15. Par projekta “Aktīvās atpūtas laukuma izveidošana Launkalnes ciemā” sagatavo-
šanu  un projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu.
16. Par projekta “Tautas tērpu iegāde deju kolektīvam Atspēriens” sagatavošanu un 
projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu.
17. Par projekta “Materiālu iegāde aktīvās atpūtas takas izveidei ap Bilskas ezeru” 
sagatavošanu un projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu.
18. Par projekta “Tērpu iegāde Smiltenes pilsētas Kultūras centra senioru korim 
Mežābele” sagatavošanu  un projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu.
19. Par projekta pieteikuma sagatavošanu Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes
politikas valsts programmas 2016.gadam 2.1. apakšsadaļas “Atbalsts sociālās atstum-
tības riskam pakļauto jauniešu iesaistei neformālās izglītības aktivitātēs, sekmējot viņu 
līdzdalību sabiedriskajos procesos” ietvaros.
20. Par projekta “Sporto visa klase” sagatavošanu un projekta īstenošanai nepiecie-
šamo līdzfinansējumu.
21. Par Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra darbības uzsākšanu.
22. Apstiprināt Nolikumu Nr.7 “Grozījumi Smiltenes novada domes 2009. gada 30. 
septembra nolikumā “Kancelejas nodaļas nolikums”” (pielikumā).
23. Apstiprināt Nolikumu Nr.8 “Grozījumi Smiltenes novada domes 2009. gada 30. 
septembra nolikumā “Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikums””.
24. Par izmaiņām Smiltenes novada administrācijas amatu vienību sarakstā.
25. Par Smiltenes novada domes kustamās mantas – automašīnas Škoda FABIA izsoles 
atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu.
26. Par Smiltenes novada domes kustamās mantas – automašīnas Volvo S80 izsoles 
atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu.
27. Par ēkas “Brenkūzis” Blomes pagastā turpmāko izmantošanu.
28. Par grozījumiem Smiltenes novada domes 2015.gada 28.oktobra sēdes lēmumā 
“Par valsts nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosināšanu un nodošanu pašvaldības 
īpašumā”.
29. Par grozījumiem domes 2016. gada 30. marta lēmumā “Par nekustamā īpašuma 
nodošanu patapinājumā sabiedriskā labuma organizācijai” (sēdes protokols Nr.5.,4.§.). 
30. Uzsākt nekustamā īpašuma “Bez adreses”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā (pēc 
nosaukuma maiņas “Noriņas”), zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9444 002 0136
21.4 ha platībā atsavināšanas procedūru.
31. Uzsākt nekustamā īpašuma “Noras”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 9444 003 0157 13.0 ha platībā atsavināšanas 
procedūru.
32. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē ar augšupejošu soli, Smiltenes novada pašval-
dībai piederošo dzīvokļa īpašumu Ezera iela 4-5, Launkalnē, Launkalnes pagastā, 
Smiltenes novadā (kadastra numurs 9470 900 0318), kas sastāv no atsevišķa vien-
istabu dzīvokļa ar kopējo platību 34.9 m2, kopīpašuma 332/9298 domājamās daļas 
no daudzdzīvokļu mājas (kadastra apzīmējums 9470 010 0164 001) un kopīpašuma 
domājamās daļas 332/9298 no zemes ar kadastra apzīmējumu 9474 010 0164. 

33. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē ar augšupejošu soli, Smiltenes novada pašval-
dībai piederošo nekustamo īpašumu “Ķauzeri”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā 
(kadastra numurs 9470 003 0465), kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 9470 003 0465  6.82 ha platībā. 
34. Mainīt nekustamajam īpašumam “Bez adreses”, kadastra numurs 9444 002 0022, 
kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9444 002 0136, nosau-
kumu no “Bez adreses” uz “Noriņas”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads.
35. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no ēkām ar kadastra ap-
zīmējumu 9444 006 0086 003 un 9444 006 0086 004, piešķirt nosaukumu “Dzeņi”, 
Bilskas pagasts, Smiltenes novads. 
36. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no ēkām ar kadastra ap-
zīmējumu 9474 001 0092 001, 9474 001 0092 002 un 9474 001 0092 003, piešķirt 
nosaukumu “Pavārcepļi”, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads. 
37. Sadalīt nekustamā īpašuma “Druvas Kalna-Dzeņi”, kadastra numurs 9444 006 
0196, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9444 006 0099 2(divās) zemes vienībās 
(pielikumā skice).
38. Atļaut no Blomes pagasta nekustamā īpašuma Ceriņu iela 7, kadastra numurs 
9446 006 0087, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9446 006 0087 0.82 ha 
platībā un mainīt nosaukumu no Ceriņu iela 7 uz “Pulleri”, Blomes pagasts, Smiltenes 
novads, jo paredzēts pievienot esošajam īpašumam “Pulleri”.
39. Atļaut no Brantu pagasta nekustamā īpašuma “Apukalni”, kadastra numurs 9448 
005 0057, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9448 003 0293  6.29 ha platībā 
un mainīt nosaukumu no “Apukalni” uz “Dreimaņi”, Brantu pagasts, Smiltenes novads,
jo paredzēts pievienot esošajam īpašumam “Dreimaņi”.
40. Atļaut apvienot Launkalnes pagasta nekustamā īpašuma “Lauku Siliņi” zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 9470 012 0049 un “Meža Siliņi” zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 9470 012 0046, vienā zemes vienībā, saglabājot īpašumā “Meža 
Siliņi”, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 
– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
41. No Smiltenes pagasta nekustamā īpašuma “Kaupi 2”, kadastra numurs 9480 006 
0013, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9480 006 0013 0.8 ha platībā 
un mainīt nosaukumu no “Kaupi 2” uz “Kaupu trase”, Smiltenes pagasts, Smiltenes 
novads.
42. Atļaut sadalīt Variņu pagasta nekustamā īpašuma “Linteri”, kadastra numurs 
9490 001 0033, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9490 001 0033 divās daļās. 
43. Atļaut no Blomes pagasta nekustamā īpašuma “Mežkaktiņi”, kadastra numurs 
9446 003 0046, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9446 001 0069 3.8 ha 
platībā un mainīt nosaukumu no “Mežkaktiņi” uz “Smilgas”, Blomes pagasts, Smiltenes
novads.
44. Atļaut sadalīt Variņu pagasta nekustamā īpašuma “Strazdukalns”, kadastra numurs 
9490 003 0016, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9490 003 0016 divās daļās 
un zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9490 003 0017 divās daļās. 
45. Atļaut no Launkalnes pagasta nekustamā īpašuma “Normandas”, kadastra numurs 
9470 002 0183, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9470 002 0183 3.14 ha 
platībā un mainīt nosaukumu no “Normandas”, uz “Bāliņi”, Launkalnes pagasts, Smil-
tenes novads, jo paredzēts pievienot esošajam īpašumam “Bāliņi”.
46. Atļaut no Blomes pagasta nekustamā īpašuma “Zeķes”, kadastra numurs 9446 004 
0002, atdalīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9446 004 0080 13.7 ha, 9446 
004 0003 26.5 ha un 9446 004 0079 21.6 ha platībā un mainīt nosaukumu no “Zeķes”, 
uz “Cepurītes”, Blomes pagasts, Smiltenes novads.
47. Pārtraukt A.B. zemes lietošanas tiesības uz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemi 
“Stūrīši”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads.
48. Pārtraukt zemes nomas tiesības Vallijai Pētersonei par zemes vienības Ezera iela 5,
Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415 010 0205  136 m2 platībā.
49. Iznomāt A.S. zemes vienības Ezera iela 6, Smiltenē, daļu, kadastra apzīmējums 
9415 010 0301, 336 m2 platībā mazdārziņam.
50. Iznomāt I.S. zemes vienības “Kalnjaunzemji, tīrums”, Variņu pagastā, daļu, 
kadastra apzīmējums 9490 003 0263, 0.185 ha platībā mazdārziņam.
51. Iznomāt M.G. zemes vienības Ezera iela 6, Smiltenē, daļu, kadastra apzīmējums 
9415 010 0301, 420 m2 platībā mazdārziņam.
52. Iznomāt E.A. zemes vienību “Kamaldiņa 29”, Smiltenes pagastā, kadastra ap-
zīmējums 9480 006 0142, 0.06 ha platībā mazdārziņam.
53. Iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Palsmane” zemes vienību “Veckļavaisi”, 
Palsmanes pagastā, kadastra apzīmējums 9474 006 0084, 0.6 ha platībā lauksaimnie-
cības produktu ražošanai.
54. Pagarināt spēkā esošo zemes nomas līgumu Nr.3/2010 un 64/2013 termiņu līdz 
2021.gada 31.decembrim.
55. Atcelt Smiltenes novada domes 2016.gada 30.marta lēmumu Nr.5,18.§.5.10. “Par 
nekustamā īpašuma “Bez adreses (Bērzzemnieki)”, Bilskas pagastā nomu”.
56. Rīkot nekustamā īpašuma “Jaunkrieviņi”, Bilskas pagastā zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 9444 006 0197, daļas 4.6 ha platībā nomas tiesību izsoli. Nomas 
līguma termiņu noteikt 5 (pieci) gadi.
57. Iznomāt V.K. zemes vienības Audēju iela 20, Smiltenē, daļu, kadastra apzīmējums 
9415 007 0029, 200 m2 platībā mazdārziņam.
58. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Kalnvējiņi”, Grundzāles pagasts, Smiltenes 
novads, zemes vienības kadastra apzīmējumu 9458 002 0126.
59. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Lejas Pulkši”, Bilskas pagasts, Smiltenes 
novads, zemes vienības kadastra apzīmējumu 9444 010 0031.
60. Apstiprināt zemes ierīcības projektu “Smiltenes Lauksaimniecības Tehnikums”, 
Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, zemes vienības kadastra apzīmējumu 9480 006 
0059.
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61. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Smiltenes pilsētas zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 9415 009 0722  0.1080 ha platībā no dabas pamatnes, parki, 
zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnie-
ciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifi kācijā norādīta lietošanas mērķa 
(kods 0501) uz atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas (kods 1105). 
62. Piešķirt Ā.S. nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 50 % apmērā par zemes 
vienību “Ziemeļnieki”, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā, par 2016.gadu. 
63. Piešķirt D.L. nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 50 % apmērā par zemes 
vienību Ceriņu iela 1, Smiltenē, Smiltenes novadā, par 2016.gadu. 
64. piedzīt no J.V. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 239,53 (divi simti trīs-
desmit deviņi euro, 53 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka naudas 
līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

65. Slēgt deleģēšanas līgumu ar SIA “Smiltenes NKUP” (vienotais reģistrācijas Nr. 
43903000435), par likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā no-
teiktās pašvaldības autonomās funkcijas – gādāt par savas administratīvās teritorijas 
labiekārtošanu un sanitāro tīrību, tajā skaitā ielu, ceļu un laukumu uzturēšanu, parku, 
skvēru un zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu, kapsētu izveidošanu un uzturēšanu – 
izrietošu pārvaldes uzdevumu veikšanu Smiltenes novada Smiltenes pilsēta adminis-
tratīvajā teritorijā.
66. Atcelt domes 2015. gada 30. decembra lēmumu (sēdes protokols Nr. 18, §.27.) 
“Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību “Smiltenes sporta centrs”.

Sagatavoja 
Smiltenes novada domes

Kancelejas nodaļas vadītāja D.Kaupe

Pašvald�b�

Biedrība “Abulas lauku partnerība” 2016.gada 20. 
aprīlī ir uzsākusi projektu pieteikumu pieņemšanu Eiropas 
lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) Lauku 
attīstības  programmas (LAP)  19.2 pasākumā “Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīs-
tības stratēģiju” 

Projektu pieteikumi un tiem pievienojamie dokumenti 
jāsagatavo un jāiesniedz līdz 20.maijam. 

Šajā periodā pastāv vairāki iesniegšanas veidi. Tagad 
Projektu iesniedzējiem, kuri reģistrējušies kā Lauku 
atbalsta dienesta EPS sistēmas lietotāji, ir iespēja aizpildīt 
un iesniegt projektu pieteikuma veidlapas elektroniski.
Galvenās šīs sistēmas izmantošanas priekšrocības:

1.) ātrāka un ērtāka iesniegumu iesniegšana – nav ne- 
 pieciešamība iesniegt drukātā veidā 2-us projekta 
  pieteikuma eksemplārus;

2.) iesniegšanai nav nepieciešams e-paraksts;
3.) atvieglota saziņa ar LAD un ātrāka informācija par 
     iesniegto pieteikumu apstrādi;
4.) atgādinājumi par nepieciešamo dokumentu iesnieg-
     šanu.

Lai Projektu iesniedzējiem sniegtu palīdzību projektu 
pieteikumu aizpildīšanā, LAD ir izstrādājis vadlīnijas 
pieteikumu ievadīšanai sistēmā, kā arī ir sagatavoti pa-
raugi pievienojamo dokumentu veidlapu aizpildīšanai 
un dažādi skaidrojumi (www.lad.gov.lv).

Projektu pieteikumus var iesniegt arī Abulas LP 
birojā, Cēsu ielā 9, Blomē, līdz 20.maija plkst.17.00, 
sagatavojot projektu pieteikumu 2 eksemplāros, tam 
pievieno pavaddokumentus un projekta elektronisko 
versiju. 

Tāpat pastāv iespēja iesniegt projekta pieteikumus
Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pasta adresē 
lad@lad.gov.lv, kurā projekta iesniegumu var iesniegt 
elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko 
dokumentu likumu (ar drošu elektronisko parakstu). 

 Projektu iesniedzēji, lai īstenotu savas idejas, pro-
jektu pieteikumus var iesniegt atbilstoši Abulas lauku 
partnerības Stratēģijai 2015-2020.gadam – 2 aktivitātēs 
un 8 rīcībās (sīkāka informācija www.abulas.lv un 
www.lad.gov.lv). Uzņēmējdarbības atbalstam ir 3 rīcības 
(nelauksaimnieciskā uzņēmējdarbība, lauksaimniecības 
produktu pārstrāde un stratēģiskais projekts) ar atbalsta 
intensitāti 70% individuālajiem projektiem un 80% 
kopprojektiem no attiecināmām izmaksām. Savukārt, 
sabiedriskā labuma projektiem (atbalsta intensitāte 90%  
no attiecināmām izmaksām) ir izveidotas 5 rīcības – 
teritorijas labiekārtošana, kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšana, sabiedrisko aktivitāšu dažādošana iedzīvo-
tājiem, tērpu iegāde amatierkolektīviem un sporta ko-
lektīviem un biedrību īstenotu apmācību organizēšana 
iedzīvotājiem.

Ar Abulas lauku partnerības Stratēģiju var iepazīties 
ALP mājas lapā www.abulas.lv, kā arī birojā Cēsu ielā 9, 
Blomē. Konsultācijas projektu iesniedzējiem sniedzam 
e-pastā: abulas_lp@inbox.lv, telefoniski 28368431, kā 
arī birojā katru darba dienu no 8-17 (vēlams iepriekš 
pieteikties).

Gaidām projektus uzņēmējdarbības atbalstam un  
projektus ar jaunām idejām Smiltenes novada teritorijas 
attīstībai! 

 Abulas lauku partnerības vadītāja Sveta Rozīte

Inform�cija no 
Abulas lauku partner�bas

Turpinājums no 1. lpp

Bez skrējieniem, sacensību dalībniekiem un līdzju-
tējiem bija iespēja aplūkot un iemēģināt Latvijas izlases 
bobsleja pilota Uģa Žaļima bijušo bobu. Pasākuma 
īpašais viesis, šajā reizē bija olimpiskais vicečempions, 
pasaules un Eiropas čempions bobslejā – stūmējs Daumants 
Dreiškens, kurš interesentiem sniedza autogrāfus, foto-
grafējās un uzmundrināja dalībniekus. 

Katrs sacensību dalībnieks pēc fi niša saņēma garšī-
gas un veselīgas dāvanas, ko bija sarūpējis veikalu tīkls 
“Top”, “Smiltenes piens” un citi pasākuma atbalstītāji. 
Par īpašu dāvanu ikvienam sporta skolotājam, kurš uz 
stafetēm atveda savas skolas komandas, parūpējās Lat-
vijas Sporta federāciju padome, dāvājot treneru rokas-
grāmatu un nesen kā izdoto profesores Ilzes Avotiņas 
grāmatu “Vieglatlētika”. 

Turpinot tradīcijas, kā pirmie “Top! ielu stafetes” 
atklāja paši mazākie skrējēji, no kuriem lielu daļu trasē 
pavadīja vecāki. Trijos dažādos pirmsskolas un 1. klases 
bērnu skrējienus piedalījās vairāk nekā 400 mazie smil-
tenieši, kā arī pilsētas viesi.

2. – 3. klašu grupā uzvarēja Strenču vidusskolas otrā 
komanda, kamēr šīs pašas skolas pirmajai komandai otrā 
vieta. Trešajā vietā tikmēr ierindojās Smiltenes Trīs 
Pakalnu pamatskolas 3b klases otrā komanda. 4. – 5. 
klašu grupā uzvaru izcīnīja Valmieras BJSS komanda, 
kas aiz sevis atstāja Valgas Vidusskolas un Palsmanes 
pamatskolas “Sprādziens” komandas. 

6. – 7. klašu grupā nepārspēti palika viesi no Valgas, 
otrajā vietā ierindojās Smiltenes Centra vidusskolas 
6. – 7. klašu 1. komanda, bet trešie palika Valkas BJSS 
skrējēji. Ne mazāk spraigas un emocionālas cīņas no-
tika 8. – 9. klašu grupā. Arī šeit uzvara Igaunijas pilsē-
tas Valgas komandai, kurai sekoja Smiltenes Centra 
vidusskolas 8. – 9. klašu pirmā komanda un Smiltenes 
ģimnāzijas vienība. Vidusskolu grupā pilnībā dominēja 
bijušā Alūksnes rajona komandas. Uzvara Apes vidus-
skolai, otrā vieta Alūksnes komandai, bet trešā Gaujienas 
vidusskolai.

Sacensību rīkotāji izsaka lielu pateicību visu mācību 
iestāžu sporta skolotājiem, dalībniekiem, tiesnešiem un 
atbalstītājiem par ieguldījumu “Top! ielu stafešu” kva-
litatīvā norisē. Jau no pirmā gada sacensību galvenais 
atbalstītājs ir veikalu tīkls “Top!” (iepriekš “Madara 89”).

Toms Markss, Smiltenes sporta centra pārstāvis

“Smiltenes novada dome 2016. gada 7.jūnijā 
plkst.10:00 Smiltenes novada domes zālē, 
Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā, 

rīko nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu 
soli pašvaldības nekustamajam īpašumam – 

neapbūvētam zemes gabalam ar adresi “Āpsīši”, 
Bilskas pagasts, Smiltenes novads, ar kadastra 

apzīmējumu 9444 006 0076, 19 ha platībā. 
Zemes gabals tiek iznomāts bez apbūves tiesībām 

uz 5 gadiem.
Izsoles sākumcena noteikta 380,00 euro gadā 

(bez pievienotās vērtības nodokļa).
Iznomājamā zemes gabala izmantošanas 
mērķis – lauksaimniecība (kods 0101).

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv 
un Smiltenes novada domē, Pils ielā 2, Smiltenē, 
Smiltenes novadā, pie sekretāres darba dienās 

no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00. 
Izsoles dalībnieku reģistrācija saskaņā ar 

izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada 
domē, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā, pie 
sekretāres darba dienās no plkst. 8:00 līdz 12:00 
un no 13:00 līdz 17:00 līdz 2016.gada 6.jūnijam 

plkst.17:00 (ieskaitot).”

“Smiltenes novada dome 2016. gada 7.jūnijā 
plkst.10:30 Smiltenes novada domes zālē, 
Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā, 

rīko nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupejošu 
soli pašvaldības nekustamajam īpašumam – 

neapbūvētam zemes gabalam ar adresi 
“Jaunkrieviņi”, Bilskas pagasts, Smiltenes 

novads, ar kadastra apzīmējumu 9444 006 0197, 
4,6 ha platībā. 

Zemes gabals tiek iznomāts bez apbūves tiesībām 
uz 5 gadiem.

Izsoles sākumcena noteikta 92,00 euro gadā 
(bez pievienotās vērtības nodokļa).

Iznomājamā zemes gabala izmantošanas 
mērķis – lauksaimniecība (kods 0101).

Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv
un Smiltenes novada domē, Pils ielā 2, Smiltenē, 
Smiltenes novadā, pie sekretāres darba dienās 

no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00. 
Izsoles dalībnieku reģistrācija saskaņā ar 

izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada 
domē, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā, pie 
sekretāres darba dienās no plkst. 8:00 līdz 12:00 
un no 13:00 līdz 17:00 līdz 2016.gada 6.jūnijam 

plkst.17:00 (ieskaitot).”
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Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 
(SPRK) 5.maijā apstiprinājusi AS “Sadales tīkls” 
iesniegto elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpo-
jumu tarifu (sadales tarifu) līdzsvarošanas projektu. 
Plānots, ka līdzsvarotie tarifi  varētu stāties spēkā ar 
2016. gada 1. augustu, tādējādi pirmos rēķinus at-
bilstoši SPRK pieņemtajam tarifu projektam klienti 
no elektrības tirgotājiem saņems septembra sākumā. 

Līdzsvarotie sadales tarifi  lielākajai daļai mājsaim-
niecību par 22% samazinās elektroenerģijas piegādes 
maksu, vienlaikus ieviešot fi ksētu maksu par pieslēguma 
nodrošināšanu neatkarīgi no elektroenerģijas patēriņa 
apjoma. Aptuveni 700 tūkstošiem mājsaimniecību šādas 
izmaiņas elektrības gala rēķinu būtiski neietekmēs vai 
tas pat samazināsies. Savukārt juridiskajiem klientiem
sadales tarifu struktūra tiks līdzsvarota, samazinot 
elektroenerģijas piegādes maksu un palielinot no pieslē-
guma jaudas atkarīgo fi ksētās maksas īpatsvaru. Rezultātā 
juridiskajām personām, kas efektīvi izmanto pieslēguma 
jaudu, kopējais rēķins par elektroenerģiju nemainīsies 
vai samazināsies.

“Regulatora lēmums apliecina, ka AS “Sadales tīkls”
sadales tarifos iekļautās elektrotīklu uzturēšanas un at-
jaunošanas izmaksas ir ekonomiski izsvērtas un tarifu 
līdzsvarošana ir nepieciešama un pamatota. Līdztekus 
bojājumu skaita un elektroenerģijas piegādes pārtrauku-
mu samazināšanai un pieslēguma jaudas izmantošanas 
efektivitātes veicināšanai, sadales tarifu struktūras līdz-
svarošana palīdzēs mazināt nevienlīdzību ikmēneša 
izmaksu ziņā starp klientiem. Tas nozīmē, ka turpmāk 
tiem, kas tērē elektrību, vairs nebūs jāmaksā arī par tiem, 
kas to netērē, bet kuriem tik un tā mums ir jānodrošina 
elektroenerģijas pieslēgums, nepārtraukta elektrības pie-
gāde un skaitītāju apkalpošana,” uzsver AS “Sadales 
tīkls” valdes priekšsēdētājs Andis Pinkulis.

Šobrīd aptuveni 120 000 klientu objektu ir tā dēvētie 
“nulles” un ļoti zema patēriņa pieslēgumi, turklāt pretēji 
mītiem un pieņēmumiem tie neatrodas tikai lauku 
reģionos – puse no šiem objektiem ir dzīvokļi pilsētās. 
Gaisvadu elektrolīniju kopgarums līdz šiem objektiem 
ir ap 3000 km. Lai nodrošinātu efektīvu elektrotīklu un 
iekārtu darbību, arī šīs elektrolīnijas līdz “tukšajiem” 
pieslēgumiem ir savlaicīgi jāatjauno un pastāvīgi jāuztur 
darba kārtībā. Tās ir būtiskas izmaksas AS “Sadales tīkls”,
kuras pašlaik sedz tikai tie, kas patērē elektroenerģiju.

Esošajos sadales tarifos ir ietvertas elektroenerģijas 
piegādes izmaksas, un turpmāk visiem iedzīvotajiem 
līdzšinējā pakalpojuma cena par elektroenerģijas sadali 
veidosies no 2 daļām: nelielas fi ksētas ikmēneša maksas 
par pieslēguma nodrošināšanu un samazinātas cenas par 
elektroenerģijas piegādi atbilstoši patērētajām kilovat-
stundām. Lielākai daļai mājsaimniecību kopējais rēķins 
par elektroenerģiju būtiski nemainīsies, lietotājiem, kas 
elektroenerģiju patērē efektīvi, gala elektrības rēķins pat 
samazināsies, savukārt tā sauktajiem “0” pieslēgumiem, 
kas elektroenerģiju nepatērē, vai neefektīvajiem patērē-
tājiem būs rēķina pieaugums.

Piemēram, mājsaimniecībām vienfāzes pieslēgumos, 
kurās elektroenerģija netiek patērēta, turpmāk rēķins 
pieaugs par fi ksēto mēneša maksu 1,50 eiro (ietverot 
PVN). Savukārt pie salīdzinoši maza elektroenerģijas 
patēriņa – 85 kilovatstundas (kWh) mēnesī – kopējais 
rēķins pieaugs par 0,13 eiro. Pie 115 kWh patēriņa 
mēnesī, gala rēķins samazināsies par 0,21 eiro, bet ar 
patēriņu 300 kWh mēnesī kopējais rēķins samazināsies 
par 2,97 eiro mēnesī. 

Mājsaimniecībām trīsfāžu pieslēgumos fi ksētās ik-
mēneša maksas apjoms būs atkarīgs no pieslēguma 
jaudas. Piemēram, 20A trīsfāžu pieslēgumos, kuros 
elektroenerģija netiek patērēta, turpmāk rēķins pieaugs 
par fi ksēto mēneša maksu 4,84 eiro (ietverot PVN). 
Savukārt ar salīdzinoši mazu elektroenerģijas patēriņu –
100 kWh mēnesī – kopējais rēķins pieaugs par 3,35 eiro. 
Ar patēriņu 400 kWh mēnesī gala rēķins samazināsies 
par 1,13 eiro, bet pie elektrības patēriņa 600 kWh ko-
pējais rēķins samazināsies par 4,10 eiro mēnesī. 

Sadales tarifi em, saskaņā ar kuriem iedzīvotāji un 
uzņēmumi norēķināsies atbilstoši elektrotīkla pieslēguma
jaudai un patēriņam, ir jāsedz elektrotīkla uzturēšanas 
un atjaunošanas izmaksas. Ilgtspējīga tīkla attīstības 
minimālā prasība ir to modernizēt atbilstoši klientu 
vajadzībām un katru gadu pilnībā atjaunot vismaz 2% 
no kopējā elektrotīkla apjoma. Tādējādi tiek uzlabota 
valsts elektroapgādes kvalitāte un nodrošināta elektrības 
piegādes nepārtrauktība. Ik gadu nepieciešams rekon-
struēt un atjaunot elektrolīnijas vidēji 1600 km garumā. 
Tas ir minimālais apjoms, kuru AS “Sadales tīkls” ir 
izstrādājis kā kompromisa variantu starp iedzīvotāju un 
uzņēmumu maksātspēju un objektīvu nepieciešamību 
tīkla atjaunošanā, lai līdz 2024. gadam sasniegtu ES 
vidējo elektroapgādes drošuma un kvalitātes līmeni.

“Tas, cik daudz un efektīvi investējam elektrotīkla 
pārbūvē šobrīd, noteiks, kāda būs elektroapgādes kvali-
tāte un izmaksas turpmākajos 30-50 gados, jo tas ir laiks,
kādu vidēji kalpo elektrotīkla elementi. Iegūtie līdzekļi 
no jaunajiem, līdzsvarotajiem tarifi em ļaus efektīvāk un 
mērķtiecīgāk modernizēt “padomju laika mantojuma 
tīklu”, kas vēl veido 50% no valsts kopējā elektrotīkla. 
Tas vairs neatbilst ne klientu vajadzībām un prasībām 
pēc kvalitatīvas elektroenerģijas piegādes, ne arī iedzī-
votāju apdzīvotības blīvumam un elektroenerģijas pa-
tēriņa apjomam – tur, kur bija padomju saimniecības 
un lielas rūpnīcas, šobrīd bieži vien vairs ir tikai pa-
mestas ēkas, bet kādreizējo pļavu vietā piepilsētās 
tagad ir plaši jauno projektu ciemati vai arī attīstījusies 
uzņēmējdarbība,” norāda A. Pinkulis.

Informatīvie pasākumi par gaidāmajām tarifu struktū-
ras izmaiņām veikti jau kopš tarifu projekta iesniegšanas 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā gada 
sākumā, un tiks turpināti līdz pat līdzsvaroto tarifu spēkā 
stāšanās brīdim, lai mājsaimniecības un juridiskās per-
sonas, īpaši reģionos, informētu par tarifu līdzsvarošanas
ietekmi uz elektrības gala rēķinu. Paredzams, ka klien-
tus par rēķina izmaiņām informēs arī elektroenerģijas 
tirgotāji.

Lai sniegtu informāciju par plānotajām izmaiņām 
sadales tarifos, šā gada februārī un martā AS “Sadales 
tīkls” vadība tikās ar lielāko elektroenerģijas patērētāju 
pārstāvjiem: Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameru,
Latvijas Pensionāru federāciju, Lauksaimnieku organi-
zāciju sadarbības padomi, Latvijas Pašvaldību savienību, 
Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociāciju un 
Būvmateriālu ražotāju asociāciju.

AS “Sadales tīkls” ir elektrotīkla uzturētājs un attīs-
tītājs Latvijā, kas nodrošina elektroenerģijas piegādi 
vairāk nekā vienam miljonam klientu objektu visā 
Latvijas teritorijā, un elektroenerģijas sadales tīklu 
kopgarums ir gandrīz 95 000 kilometru.

Tatjana Smirnova,
AS “Sadales tīkls” 

komunikācijas speciāliste
Tālr. 67728823

tatjana.smirnova@sadalestikls.lv

Sabiedrisko pakalpojumu regul�šanas komisija 
apstiprina izmai�as sadales sist�mas pakalpojumu tarifos

Smiltenes novada dome izsludina 2016.gada pro-
jektu līdzfi nansēšanas konkursu nevalstiskajām organi-
zācijām Smiltenes novadā.

Projekta konkursa mērķis ir ar līdzfi nansējumu at-
balstīt pašvaldības attīstības stratēģijai atbilstošus pro-
jektu idejas izglītības, kultūras, sporta, sociālo, jauniešu 
iniciatīvas un teritorijas labiekārtošanas jomās.

Projektu līdzfi nansēšanas konkursā var piedalīties 
tikai nevalstiskās organizācijas (biedrības, nodibinājumi).

Pašvaldība līdzfi nansējumu piešķir līdz 30% no pro-
jekta atbilstošo izmaksu kopējās budžeta summas, ar 
nosacījumu, ka piešķirtais līdzfi nansējuma apjoms ne-
pārsniedz EUR 1000,- (viens tūkstotis euro). Kopējais 
pieejamais fi nansējums EUR 6000,-.

Projektu pieteikumi jāiesniedz atbilstoši konkursa 
nolikumā noteiktām prasībām (jāiesniedz aizpildīta 
pieteikuma veidlapa un projekta vadītāja CV). Konkur-
sa nolikums, pieteikuma veidlapa un cita informācija 
pieejama mājas lapā http://www.smiltene.lv/Projektu_
konkursa_nolikums_veidlapas. Papildus informācija 
Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas no-
daļā pa tālr. 64707571, vai sūtot jautājumus uz e-pastu 
dome@smiltene.lv. 

Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2016.gada 
31.maijam plkst. 17.00, Smiltenes novada domes 
kancelejā (adrese: Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes no-
vadā, LV-4729) personīgi vai pa pastu (pasta zīmogs 
31.maijs). 

Smiltenes novada dome
 izsludina projektu 
l�dzfinans�šanas 

konkursu
Sākot ar 2016.gada martu, divpadsmit mēnešu garumā

notiek Energo Komandu jeb enerģijas taupīšanas sacen-
sības pašvaldību darbiniekiem projekta SAVE@WORK 
(tulk. taupi darbā) ietvaros. Projektu līdzfi nansē Eiropas 
Savienība (ES) programma “Apvārsnis 2020”. Sacensības 
vienlaicīgi tiek organizētas deviņās ES dalībvalstīs. No 
Latvijas sacensībās piedalās septiņas pašvaldības (Ādažu, 
Cēsu, Ķeguma, Saldus, Skrundas, Smiltenes un Tukuma) 
ar 20 pašvaldības īpašumā esošām publiskajām ēkām. 
No Smiltenes novada pašvaldības piedalās trīs adminis-
trācijas ēkas Smiltenes pilsētā: Pils iela 2, Dārza iela 3 
un Dārza iela 11. 

Sacensību galvenais mērķis ir panākt enerģijas pa-
tēriņa samazinājumu ēkās par 15% salīdzinot ar iepriek-
šējiem gadiem, mainot darbinieku ikdienas paradumus. 
Lai to panāktu katrā ēkā ir izveidota Energo Komanda, 
kas visa projekta īstenošanas laikā strādās pie mērķa 
sasniegšanas savā ēkā. Energo Komandas ir atbildīgas 
par esošās situācijās novērtēšanu, enerģijas datu uzskaiti, 
monitoringu un energoefektivitātes pasākumu īstenošanu 
ēkā. Sacensību ietvaros Energo Komandas sacenšas ne 
tikai ar citu pašvaldību komandām, bet arī viena ar otru 
novada ietvaros. 

Sacensību organizatori Latvijā SIA “Ekodoma” martā 
Smiltenes novada Energo Komandām organizēja divus 
apmācību seminārus. To laikā galvenā uzmanība tika pie-
vērsta mērinstrumentiem (luksometrs, CO2 datu logeris,

enerģijas patēriņa mērītājs), kas katrai ēkai nodoti lieto-
šanā. Apmācību ietvaros tika runāts par apgaismojuma 
risinājumiem, iekštelpu klimatu un gaisa kvalitāti, jo 
šie parametri raksturo to, kā mēs jūtamies telpā. 

Šobrīd Eenergo Komandas strādā pie savu aktivitāšu 
īstenošanas, lai sasniegtu rezultātu. Apseko telpas, veic 
mērījumus, gatavo rīcības plānu un strādā pie aktivitā-
tēm, lai iesaistītu visus darbiniekus sacensībās. 

Lai mums visiem kopā un katrai komandai atsevišķi 
izdodas sasniegt rezultātu.

Informāciju sagatavoja:
Lita Kalniņa,

Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja

Smiltenes pašvald�ba 
c�n�sies par uzvaru ener�ijas 

taup�šanas sacens�b�s
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5.maijā Valmieras sākumskolā izzinošā atmosfērā, 
eksperimentējot kopā ar zinātnes centru “Z(in)oo”, bērni 
no vairāk nekā 70 izglītības iestādēm atzīmēja SIA 
“ZAAO” (ZAAO) vides izglītības projekta “Cilvēks 
vidē” noslēgumu. Pasākumā godināti radošākie un 
aktīvākie projekta konkursu laureāti.

ZAAO valdes priekšsēdētājs Aivars Sirmais: “Jau 
15 gadus piedāvājam vides izglītības aktivitātes. Nereti 
mācību aktivitātēs satiekam jauniešus, kuri mūsu pado-
mos klausījušies kā pirmsskolnieki un tagad jau izauguši 
par lieliem cilvēkiem, ar kuriem varam diskutēt par no-
pietnām vides tēmām. Prieks par ikgadējo lielo atsaucību 
un labajiem darbiem, kurus kopā paveicam vides sau-
dzēšanā”.

2015./2016. mācību gadā projekta 8 konkursos pie-
dalījās 85 skolas un 53 pirmsskolas izglītības iestādes un 
pirmsskolas grupas no ZAAO darbības reģiona. Bērni un 
jaunieši zīmēja pastkartes, komiksus, veidoja instalācijas, 
fi lmēja pamācošus video, meklēja atbildes uz mēneša 
jautājumiem, vāca PET pudeles un makulatūru gan pa-
rādot, ka no jau reiz lietota materiāla var tapt mākslas 
darbi, gan paužot savas sajūtas par vidi kādā dzīvo, gan 
uzrunājot sev apkārt esošos cilvēkus kopīgiem dabas 
saudzēšanas pasākumiem. 

Balvas – dāvanu kartes izzinošām ekskursijām un 
kancelejas preču iegādei,somas, penāļus, mācību mate-
riālus, kurus darinājis džinsa pārstrādes uzņēmums, 
attīstošās spēles, kā arī grāmatas par dabu – turpmākam 
veiksmīgam mācību procesam, konkursu laureāti sa-
ņēma no ZAAO, AS “Latvijas Zaļais punkts”, kā arī 
no vairākām pašvaldībām, kuras sarūpējušas simpātiju 
balvas savu novadu pirmsskolas un skolas vecuma 
bērniem. Balvu fonds pārsniedz 7000 eiro.

AS “Latvijas Zaļais punkts” direktora vietniece 
Laura Berga: “Izglītības projekts “Cilvēks vidē” gadu 
gaitā ir kļuvis par vērtību, jo tā pastāvēšanas 15 gados 
ir mainījušās paaudzes, kas ir apguvušas jaunus para-
dumus – šķirot atkritumus. Latvijas Zaļais punkts arī 
turpmāk atbalstīs šo lielisko un absolūti nepieciešamo 
ideju – mācīt par vides saudzēšanu, kurā pašiem jā-
dzīvo. Ziemeļvidzeme pamatoti var lepoties ar labi attīs-
tītu atkritumu šķirošanas infrastruktūru, kas ir svarīgs 
priekšnosacījums, lai iedzīvotāji – kā bērni, tā pieaugušie 
vēlētos un varētu šķirot”.

Pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums 
ZAAO jau no savas darbības pirmsākumiem realizē vides
izglītības aktivitātes, lai dažādām interešu grupām dotu 
iespēju caur radošām un izzinošām aktivitātēm izprast 
cilvēka un vides mijiedarbību, kā arī uzrunātu līdzdalī-
bai vides kvalitātes uzlabošanā.

Paldies pedagogiem par ieguldīto darbu bērnu iesais-
tīšanā dažādās aktivitātēs, aktualizējot dabas resursu 
saudzēšanas jautājumus!

Suminātie konkursu laureāti:

“ZAAO svētku rotājumi”
• Priekuļu novada Jāņmuižas pirmsskolas izglītības 

iestādes 4.grupa;
• Burtnieku novada pirmsskolas izglītības iestāde 

“Burtiņš” I grupa;
• Valmieras 2.vidusskolas pirmsskolas sagatavošanas 

grupa.
• Īpaša balva par radošo izdomu un aktivitāti izglītības 

iestādē piešķirta Viļakas novada Žīguru pirmsskolas 
izglītības iestādei “Lācītis”.

“ZAAO pastkarte”

Laureāti pirmsskolu grupā:
• Ernests Kārlis Nonbergs, Valkas novada Ērģemes 

pamatskolas pirmsskolas grupa;
• Beāte Unda Priede, Valmieras pilsētas 6. pirmsskolas 

izglītības iestāde “Kārliena”;
• Marta Liepa, Naukšēnu novada vidusskolas pirms-

skolas grupa “Mārītes”.

Laureāti skolu grupā:
• Ralfs Laurinovičs, Amatas novada Sermūkšu pamat-

skola, 6.klase;
• Herta Balode, Limbažu novada Umurgas pamatskola, 

6.klase;
• Valters Vasiļjevs, Līgatnes novada vidusskola, 6.a klase.

Konkurss “ZAAO mēneša jautājums”
• Aktīvākā skola konkursā – Valmieras Valsts ģimnāzija.

Konkurss “ZAAO glezna”

1.-6.klase
• Cēsu novada Cēsu internātpamatskolas rehabilitācijas 

centra 5.klases skolnieces – Arita Mieze un Laine 
Alksnīte;

• Valmieras 5.vidusskolas 6.klases skolēni – Dita Alma 
Ābelīte, Eliza Marta Buņķe, Inese Dreijere, Nikola 
Dundure, Kristiāna Kitija Kalīte, Liene Mālniece, 
Nikola Ņikitina, Īrisa Saviele;

• Apes novada Gaujienas internātpamatskolas 1.a klase 
skolēni – Endijs Elvijs Cielavs, Aivis gasners, Ignasijo
Malnacis, Dāvids Meiss, Valentīns Ozols, Karīna 
Petrova, Darja Vjazovceva un Ēriks Zelčs.

7.-9.klase
• Valkas novada Vijciema pamatskolas 8.un 9.klases 

skolēni – Zane Rozenberga, Eva Melbārde, Laura 
Pakalna, Samanta Keiša, Artis Ozoliņš, Orlando Hāns;

• Burtnieku novada Matīšu pamatskolas 9.klases 
skolēni – Arta Logina, Samanta Mušperte, Kristiāna 
Devjatņikova, Jana Akmeņkalne, Linsija Drille, Oskars 
Ūdris, Artūrs Luste, Aldis Līsmanis, Jānis Zaķis;

•  Valkas novada Valkas ģimnāzijas 7.b klase.

Konkurss “Pamācība-komikss “Saudzēsim dabu””
• Sigita Skudriņa, Balvu novads Bērzpils vidusskolas 

Krišjāņu fi liāle;
•  Elīna Zariņa, Rūjienas novada Rūjienas vidusskola;
• Katrīna Alute, Limbažu novada Limbažu 3.vidusskola.

Konkurss “Vides instalācija – Vide man apkārt”
•  Limbažu novada Limbažu sākumskolas 3.a klase;
• Rūjienas novada Rūjienas vidusskolas 8.a klases 

skolēni – Marta Zanda Bāliņa, Marta Aija Žīgure, 
Emīls Ķīkulis, Klāvs Kristians Sproģis;

• Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centrs “Bāka”.

Video konkurss “Es iesaistos “Bez atkritumiem” 
kustībā”
• Apes novada Vidagas Sikšņu pamatskolas līdzpārvalde;
• Pārgaujas novada Stalbes vidusskolas 8.klase;
• Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas vidusskolas 11.klase.

Otrreizējo materiālu vākšanas akcija “Dabai labu 
darīt”

Pirmsskolas grupā:
• 1.vieta Valkas novada Valkas pirmsskolas izglītības 

iestādei “Pasaciņa”, savāktas 9,1 t makulatūras;
• 2.vieta Priekuļu novada Veselavas speciālā pirms-

skolas izglītības iestāde “Vālodzes”, savāktas 5,6 t 
makulatūras un 17,5 m3 PET;

• 3.vieta Smiltenes novada Smiltenes pirmsskolas 
izglītības iestāde “Pīlādzītis”, savāktas 4 t makulatūras 
un 6 m3 PET.

Skolu grupā:
• 1.vieta Smiltenes novada Smiltenes Trīs pakalnu sākum-

skola, savāktas 25,32 t makulatūras un 7 m3 PET;
• 2.vieta Valmieras Viestura vidusskola, savāktas 23,72 t 

makulatūras;
• 3.vieta Limbažu novada Limbažu sākumskola, savāktas 

20.20 t makulatūras un 21,0 m3 PET.

Informāciju sagatavoja: 
Zane Leimane,

SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste

Simtiem b�rnu uzrun�ti 
dabas resursu saudz�šanai
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VISA REĢISTRĒTĀ 
INFORMĀCIJA 68 134 17 219

Personas alkohola reibuma 
stāvoklī sabiedriskā vietā 5 3 2 10

Nepilngadīgo pārkāpumi  2 4  1 7

Ģimenes konfl ikti 7 2 9

Aizdomīgas personas 1 1

Klaiņojoši, pamesti dzīvnieki 8 1 1 10

Ugunskuru kurināšana 
neatļautās vietās 6 6

Naktsmiera traucēšana, 
trokšņošana 5 5

Vides piesārņošana, 
piegružošana 1 1

Dabisko vajadzību 
nokārtošana publiskās vietās 1 1

Zādzības 2 2

Huligāniski konfl ikti 2 3 5

Ceļu satiksmes pārkāpumi 6 14  3 23

Palīdzība NMP dienestam 1  1 2

Pazudušas personas 1 1

Pārbaudīti makšķernieki 3 3

Makšķerēšanas un zvejas 
pārkāpumi 1 3 4

Personas ar atvērtu 
alkoholiskā dzēriena 
iepakojumu 

10 10

Sabiedriskās kārtības 
nodrošināšana pasākumos 5 5

Mutvārdu aizrādījumi 16 16

Personas nogādātas 
dzīvesvietā 20 20

Personas nogādātas 
atskurbšanai ĪAI 8 8

Sniegta palīdzība valsts/
pašvaldības iestādēm 4 4

Smēķēšanas ierobežojumu 
neievērošana 3 3

Gulēšana publiskās vietās 10 11  1 22

Citi notikumi, pārkāpumi 15 6 3 24

Alkohola lietošana 
sabiedriskās vietās  3 11 14

Reidi makšķerēšanas vietās 3 3

Informāciju sagatavoja: 
SNPP priekšnieks N.Liepa
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Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 
(SPRK) 5.maijā apstiprinājusi AS “Sadales tīkls” 
iesniegto elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpo-
jumu tarifu (sadales tarifu) līdzsvarošanas projektu. 
Plānots, ka līdzsvarotie tarifi  varētu stāties spēkā ar 
2016. gada 1. augustu, tādējādi pirmos rēķinus at-
bilstoši SPRK pieņemtajam tarifu projektam klienti 
no elektrības tirgotājiem saņems septembra sākumā. 

Līdzsvarotie sadales tarifi  lielākajai daļai mājsaim-
niecību par 22% samazinās elektroenerģijas piegādes 
maksu, vienlaikus ieviešot fi ksētu maksu par pieslēguma 
nodrošināšanu neatkarīgi no elektroenerģijas patēriņa 
apjoma. Aptuveni 700 tūkstošiem mājsaimniecību šādas 
izmaiņas elektrības gala rēķinu būtiski neietekmēs vai 
tas pat samazināsies. Savukārt juridiskajiem klientiem
sadales tarifu struktūra tiks līdzsvarota, samazinot 
elektroenerģijas piegādes maksu un palielinot no pieslē-
guma jaudas atkarīgo fi ksētās maksas īpatsvaru. Rezultātā 
juridiskajām personām, kas efektīvi izmanto pieslēguma 
jaudu, kopējais rēķins par elektroenerģiju nemainīsies 
vai samazināsies.

“Regulatora lēmums apliecina, ka AS “Sadales tīkls”
sadales tarifos iekļautās elektrotīklu uzturēšanas un at-
jaunošanas izmaksas ir ekonomiski izsvērtas un tarifu 
līdzsvarošana ir nepieciešama un pamatota. Līdztekus 
bojājumu skaita un elektroenerģijas piegādes pārtrauku-
mu samazināšanai un pieslēguma jaudas izmantošanas 
efektivitātes veicināšanai, sadales tarifu struktūras līdz-
svarošana palīdzēs mazināt nevienlīdzību ikmēneša 
izmaksu ziņā starp klientiem. Tas nozīmē, ka turpmāk 
tiem, kas tērē elektrību, vairs nebūs jāmaksā arī par tiem, 
kas to netērē, bet kuriem tik un tā mums ir jānodrošina 
elektroenerģijas pieslēgums, nepārtraukta elektrības pie-
gāde un skaitītāju apkalpošana,” uzsver AS “Sadales 
tīkls” valdes priekšsēdētājs Andis Pinkulis.

Šobrīd aptuveni 120 000 klientu objektu ir tā dēvētie 
“nulles” un ļoti zema patēriņa pieslēgumi, turklāt pretēji 
mītiem un pieņēmumiem tie neatrodas tikai lauku 
reģionos – puse no šiem objektiem ir dzīvokļi pilsētās. 
Gaisvadu elektrolīniju kopgarums līdz šiem objektiem 
ir ap 3000 km. Lai nodrošinātu efektīvu elektrotīklu un 
iekārtu darbību, arī šīs elektrolīnijas līdz “tukšajiem” 
pieslēgumiem ir savlaicīgi jāatjauno un pastāvīgi jāuztur 
darba kārtībā. Tās ir būtiskas izmaksas AS “Sadales tīkls”,
kuras pašlaik sedz tikai tie, kas patērē elektroenerģiju.

Esošajos sadales tarifos ir ietvertas elektroenerģijas 
piegādes izmaksas, un turpmāk visiem iedzīvotajiem 
līdzšinējā pakalpojuma cena par elektroenerģijas sadali 
veidosies no 2 daļām: nelielas fi ksētas ikmēneša maksas 
par pieslēguma nodrošināšanu un samazinātas cenas par 
elektroenerģijas piegādi atbilstoši patērētajām kilovat-
stundām. Lielākai daļai mājsaimniecību kopējais rēķins 
par elektroenerģiju būtiski nemainīsies, lietotājiem, kas 
elektroenerģiju patērē efektīvi, gala elektrības rēķins pat 
samazināsies, savukārt tā sauktajiem “0” pieslēgumiem, 
kas elektroenerģiju nepatērē, vai neefektīvajiem patērē-
tājiem būs rēķina pieaugums.

Piemēram, mājsaimniecībām vienfāzes pieslēgumos, 
kurās elektroenerģija netiek patērēta, turpmāk rēķins 
pieaugs par fi ksēto mēneša maksu 1,50 eiro (ietverot 
PVN). Savukārt pie salīdzinoši maza elektroenerģijas 
patēriņa – 85 kilovatstundas (kWh) mēnesī – kopējais 
rēķins pieaugs par 0,13 eiro. Pie 115 kWh patēriņa 
mēnesī, gala rēķins samazināsies par 0,21 eiro, bet ar 
patēriņu 300 kWh mēnesī kopējais rēķins samazināsies 
par 2,97 eiro mēnesī. 

Mājsaimniecībām trīsfāžu pieslēgumos fi ksētās ik-
mēneša maksas apjoms būs atkarīgs no pieslēguma 
jaudas. Piemēram, 20A trīsfāžu pieslēgumos, kuros 
elektroenerģija netiek patērēta, turpmāk rēķins pieaugs 
par fi ksēto mēneša maksu 4,84 eiro (ietverot PVN). 
Savukārt ar salīdzinoši mazu elektroenerģijas patēriņu –
100 kWh mēnesī – kopējais rēķins pieaugs par 3,35 eiro. 
Ar patēriņu 400 kWh mēnesī gala rēķins samazināsies 
par 1,13 eiro, bet pie elektrības patēriņa 600 kWh ko-
pējais rēķins samazināsies par 4,10 eiro mēnesī. 

Sadales tarifi em, saskaņā ar kuriem iedzīvotāji un 
uzņēmumi norēķināsies atbilstoši elektrotīkla pieslēguma
jaudai un patēriņam, ir jāsedz elektrotīkla uzturēšanas 
un atjaunošanas izmaksas. Ilgtspējīga tīkla attīstības 
minimālā prasība ir to modernizēt atbilstoši klientu 
vajadzībām un katru gadu pilnībā atjaunot vismaz 2% 
no kopējā elektrotīkla apjoma. Tādējādi tiek uzlabota 
valsts elektroapgādes kvalitāte un nodrošināta elektrības 
piegādes nepārtrauktība. Ik gadu nepieciešams rekon-
struēt un atjaunot elektrolīnijas vidēji 1600 km garumā. 
Tas ir minimālais apjoms, kuru AS “Sadales tīkls” ir 
izstrādājis kā kompromisa variantu starp iedzīvotāju un 
uzņēmumu maksātspēju un objektīvu nepieciešamību 
tīkla atjaunošanā, lai līdz 2024. gadam sasniegtu ES 
vidējo elektroapgādes drošuma un kvalitātes līmeni.

“Tas, cik daudz un efektīvi investējam elektrotīkla 
pārbūvē šobrīd, noteiks, kāda būs elektroapgādes kvali-
tāte un izmaksas turpmākajos 30-50 gados, jo tas ir laiks,
kādu vidēji kalpo elektrotīkla elementi. Iegūtie līdzekļi 
no jaunajiem, līdzsvarotajiem tarifi em ļaus efektīvāk un 
mērķtiecīgāk modernizēt “padomju laika mantojuma 
tīklu”, kas vēl veido 50% no valsts kopējā elektrotīkla. 
Tas vairs neatbilst ne klientu vajadzībām un prasībām 
pēc kvalitatīvas elektroenerģijas piegādes, ne arī iedzī-
votāju apdzīvotības blīvumam un elektroenerģijas pa-
tēriņa apjomam – tur, kur bija padomju saimniecības 
un lielas rūpnīcas, šobrīd bieži vien vairs ir tikai pa-
mestas ēkas, bet kādreizējo pļavu vietā piepilsētās 
tagad ir plaši jauno projektu ciemati vai arī attīstījusies 
uzņēmējdarbība,” norāda A. Pinkulis.

Informatīvie pasākumi par gaidāmajām tarifu struktū-
ras izmaiņām veikti jau kopš tarifu projekta iesniegšanas 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā gada 
sākumā, un tiks turpināti līdz pat līdzsvaroto tarifu spēkā 
stāšanās brīdim, lai mājsaimniecības un juridiskās per-
sonas, īpaši reģionos, informētu par tarifu līdzsvarošanas
ietekmi uz elektrības gala rēķinu. Paredzams, ka klien-
tus par rēķina izmaiņām informēs arī elektroenerģijas 
tirgotāji.

Lai sniegtu informāciju par plānotajām izmaiņām 
sadales tarifos, šā gada februārī un martā AS “Sadales 
tīkls” vadība tikās ar lielāko elektroenerģijas patērētāju 
pārstāvjiem: Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameru,
Latvijas Pensionāru federāciju, Lauksaimnieku organi-
zāciju sadarbības padomi, Latvijas Pašvaldību savienību, 
Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociāciju un 
Būvmateriālu ražotāju asociāciju.

AS “Sadales tīkls” ir elektrotīkla uzturētājs un attīs-
tītājs Latvijā, kas nodrošina elektroenerģijas piegādi 
vairāk nekā vienam miljonam klientu objektu visā 
Latvijas teritorijā, un elektroenerģijas sadales tīklu 
kopgarums ir gandrīz 95 000 kilometru.

Tatjana Smirnova,
AS “Sadales tīkls” 

komunikācijas speciāliste
Tālr. 67728823

tatjana.smirnova@sadalestikls.lv

Sabiedrisko pakalpojumu regul�šanas komisija 
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Smiltenes novada dome izsludina 2016.gada pro-
jektu līdzfi nansēšanas konkursu nevalstiskajām organi-
zācijām Smiltenes novadā.

Projekta konkursa mērķis ir ar līdzfi nansējumu at-
balstīt pašvaldības attīstības stratēģijai atbilstošus pro-
jektu idejas izglītības, kultūras, sporta, sociālo, jauniešu 
iniciatīvas un teritorijas labiekārtošanas jomās.

Projektu līdzfi nansēšanas konkursā var piedalīties 
tikai nevalstiskās organizācijas (biedrības, nodibinājumi).

Pašvaldība līdzfi nansējumu piešķir līdz 30% no pro-
jekta atbilstošo izmaksu kopējās budžeta summas, ar 
nosacījumu, ka piešķirtais līdzfi nansējuma apjoms ne-
pārsniedz EUR 1000,- (viens tūkstotis euro). Kopējais 
pieejamais fi nansējums EUR 6000,-.

Projektu pieteikumi jāiesniedz atbilstoši konkursa 
nolikumā noteiktām prasībām (jāiesniedz aizpildīta 
pieteikuma veidlapa un projekta vadītāja CV). Konkur-
sa nolikums, pieteikuma veidlapa un cita informācija 
pieejama mājas lapā http://www.smiltene.lv/Projektu_
konkursa_nolikums_veidlapas. Papildus informācija 
Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas no-
daļā pa tālr. 64707571, vai sūtot jautājumus uz e-pastu 
dome@smiltene.lv. 

Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2016.gada 
31.maijam plkst. 17.00, Smiltenes novada domes 
kancelejā (adrese: Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes no-
vadā, LV-4729) personīgi vai pa pastu (pasta zīmogs 
31.maijs). 

Smiltenes novada dome
 izsludina projektu 
l�dzfinans�šanas 

konkursu
Sākot ar 2016.gada martu, divpadsmit mēnešu garumā

notiek Energo Komandu jeb enerģijas taupīšanas sacen-
sības pašvaldību darbiniekiem projekta SAVE@WORK 
(tulk. taupi darbā) ietvaros. Projektu līdzfi nansē Eiropas 
Savienība (ES) programma “Apvārsnis 2020”. Sacensības 
vienlaicīgi tiek organizētas deviņās ES dalībvalstīs. No 
Latvijas sacensībās piedalās septiņas pašvaldības (Ādažu, 
Cēsu, Ķeguma, Saldus, Skrundas, Smiltenes un Tukuma) 
ar 20 pašvaldības īpašumā esošām publiskajām ēkām. 
No Smiltenes novada pašvaldības piedalās trīs adminis-
trācijas ēkas Smiltenes pilsētā: Pils iela 2, Dārza iela 3 
un Dārza iela 11. 

Sacensību galvenais mērķis ir panākt enerģijas pa-
tēriņa samazinājumu ēkās par 15% salīdzinot ar iepriek-
šējiem gadiem, mainot darbinieku ikdienas paradumus. 
Lai to panāktu katrā ēkā ir izveidota Energo Komanda, 
kas visa projekta īstenošanas laikā strādās pie mērķa 
sasniegšanas savā ēkā. Energo Komandas ir atbildīgas 
par esošās situācijās novērtēšanu, enerģijas datu uzskaiti, 
monitoringu un energoefektivitātes pasākumu īstenošanu 
ēkā. Sacensību ietvaros Energo Komandas sacenšas ne 
tikai ar citu pašvaldību komandām, bet arī viena ar otru 
novada ietvaros. 

Sacensību organizatori Latvijā SIA “Ekodoma” martā 
Smiltenes novada Energo Komandām organizēja divus 
apmācību seminārus. To laikā galvenā uzmanība tika pie-
vērsta mērinstrumentiem (luksometrs, CO2 datu logeris,

enerģijas patēriņa mērītājs), kas katrai ēkai nodoti lieto-
šanā. Apmācību ietvaros tika runāts par apgaismojuma 
risinājumiem, iekštelpu klimatu un gaisa kvalitāti, jo 
šie parametri raksturo to, kā mēs jūtamies telpā. 

Šobrīd Eenergo Komandas strādā pie savu aktivitāšu 
īstenošanas, lai sasniegtu rezultātu. Apseko telpas, veic 
mērījumus, gatavo rīcības plānu un strādā pie aktivitā-
tēm, lai iesaistītu visus darbiniekus sacensībās. 

Lai mums visiem kopā un katrai komandai atsevišķi 
izdodas sasniegt rezultātu.

Informāciju sagatavoja:
Lita Kalniņa,

Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja

Smiltenes pašvald�ba 
c�n�sies par uzvaru ener�ijas 

taup�šanas sacens�b�s
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5.maijā Valmieras sākumskolā izzinošā atmosfērā, 
eksperimentējot kopā ar zinātnes centru “Z(in)oo”, bērni 
no vairāk nekā 70 izglītības iestādēm atzīmēja SIA 
“ZAAO” (ZAAO) vides izglītības projekta “Cilvēks 
vidē” noslēgumu. Pasākumā godināti radošākie un 
aktīvākie projekta konkursu laureāti.

ZAAO valdes priekšsēdētājs Aivars Sirmais: “Jau 
15 gadus piedāvājam vides izglītības aktivitātes. Nereti 
mācību aktivitātēs satiekam jauniešus, kuri mūsu pado-
mos klausījušies kā pirmsskolnieki un tagad jau izauguši 
par lieliem cilvēkiem, ar kuriem varam diskutēt par no-
pietnām vides tēmām. Prieks par ikgadējo lielo atsaucību 
un labajiem darbiem, kurus kopā paveicam vides sau-
dzēšanā”.

2015./2016. mācību gadā projekta 8 konkursos pie-
dalījās 85 skolas un 53 pirmsskolas izglītības iestādes un 
pirmsskolas grupas no ZAAO darbības reģiona. Bērni un 
jaunieši zīmēja pastkartes, komiksus, veidoja instalācijas, 
fi lmēja pamācošus video, meklēja atbildes uz mēneša 
jautājumiem, vāca PET pudeles un makulatūru gan pa-
rādot, ka no jau reiz lietota materiāla var tapt mākslas 
darbi, gan paužot savas sajūtas par vidi kādā dzīvo, gan 
uzrunājot sev apkārt esošos cilvēkus kopīgiem dabas 
saudzēšanas pasākumiem. 

Balvas – dāvanu kartes izzinošām ekskursijām un 
kancelejas preču iegādei,somas, penāļus, mācību mate-
riālus, kurus darinājis džinsa pārstrādes uzņēmums, 
attīstošās spēles, kā arī grāmatas par dabu – turpmākam 
veiksmīgam mācību procesam, konkursu laureāti sa-
ņēma no ZAAO, AS “Latvijas Zaļais punkts”, kā arī 
no vairākām pašvaldībām, kuras sarūpējušas simpātiju 
balvas savu novadu pirmsskolas un skolas vecuma 
bērniem. Balvu fonds pārsniedz 7000 eiro.

AS “Latvijas Zaļais punkts” direktora vietniece 
Laura Berga: “Izglītības projekts “Cilvēks vidē” gadu 
gaitā ir kļuvis par vērtību, jo tā pastāvēšanas 15 gados 
ir mainījušās paaudzes, kas ir apguvušas jaunus para-
dumus – šķirot atkritumus. Latvijas Zaļais punkts arī 
turpmāk atbalstīs šo lielisko un absolūti nepieciešamo 
ideju – mācīt par vides saudzēšanu, kurā pašiem jā-
dzīvo. Ziemeļvidzeme pamatoti var lepoties ar labi attīs-
tītu atkritumu šķirošanas infrastruktūru, kas ir svarīgs 
priekšnosacījums, lai iedzīvotāji – kā bērni, tā pieaugušie 
vēlētos un varētu šķirot”.

Pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums 
ZAAO jau no savas darbības pirmsākumiem realizē vides
izglītības aktivitātes, lai dažādām interešu grupām dotu 
iespēju caur radošām un izzinošām aktivitātēm izprast 
cilvēka un vides mijiedarbību, kā arī uzrunātu līdzdalī-
bai vides kvalitātes uzlabošanā.

Paldies pedagogiem par ieguldīto darbu bērnu iesais-
tīšanā dažādās aktivitātēs, aktualizējot dabas resursu 
saudzēšanas jautājumus!

Suminātie konkursu laureāti:

“ZAAO svētku rotājumi”
• Priekuļu novada Jāņmuižas pirmsskolas izglītības 

iestādes 4.grupa;
• Burtnieku novada pirmsskolas izglītības iestāde 

“Burtiņš” I grupa;
• Valmieras 2.vidusskolas pirmsskolas sagatavošanas 

grupa.
• Īpaša balva par radošo izdomu un aktivitāti izglītības 

iestādē piešķirta Viļakas novada Žīguru pirmsskolas 
izglītības iestādei “Lācītis”.

“ZAAO pastkarte”

Laureāti pirmsskolu grupā:
• Ernests Kārlis Nonbergs, Valkas novada Ērģemes 

pamatskolas pirmsskolas grupa;
• Beāte Unda Priede, Valmieras pilsētas 6. pirmsskolas 

izglītības iestāde “Kārliena”;
• Marta Liepa, Naukšēnu novada vidusskolas pirms-

skolas grupa “Mārītes”.

Laureāti skolu grupā:
• Ralfs Laurinovičs, Amatas novada Sermūkšu pamat-

skola, 6.klase;
• Herta Balode, Limbažu novada Umurgas pamatskola, 

6.klase;
• Valters Vasiļjevs, Līgatnes novada vidusskola, 6.a klase.

Konkurss “ZAAO mēneša jautājums”
• Aktīvākā skola konkursā – Valmieras Valsts ģimnāzija.

Konkurss “ZAAO glezna”

1.-6.klase
• Cēsu novada Cēsu internātpamatskolas rehabilitācijas 

centra 5.klases skolnieces – Arita Mieze un Laine 
Alksnīte;

• Valmieras 5.vidusskolas 6.klases skolēni – Dita Alma 
Ābelīte, Eliza Marta Buņķe, Inese Dreijere, Nikola 
Dundure, Kristiāna Kitija Kalīte, Liene Mālniece, 
Nikola Ņikitina, Īrisa Saviele;

• Apes novada Gaujienas internātpamatskolas 1.a klase 
skolēni – Endijs Elvijs Cielavs, Aivis gasners, Ignasijo
Malnacis, Dāvids Meiss, Valentīns Ozols, Karīna 
Petrova, Darja Vjazovceva un Ēriks Zelčs.

7.-9.klase
• Valkas novada Vijciema pamatskolas 8.un 9.klases 

skolēni – Zane Rozenberga, Eva Melbārde, Laura 
Pakalna, Samanta Keiša, Artis Ozoliņš, Orlando Hāns;

• Burtnieku novada Matīšu pamatskolas 9.klases 
skolēni – Arta Logina, Samanta Mušperte, Kristiāna 
Devjatņikova, Jana Akmeņkalne, Linsija Drille, Oskars 
Ūdris, Artūrs Luste, Aldis Līsmanis, Jānis Zaķis;

•  Valkas novada Valkas ģimnāzijas 7.b klase.

Konkurss “Pamācība-komikss “Saudzēsim dabu””
• Sigita Skudriņa, Balvu novads Bērzpils vidusskolas 

Krišjāņu fi liāle;
•  Elīna Zariņa, Rūjienas novada Rūjienas vidusskola;
• Katrīna Alute, Limbažu novada Limbažu 3.vidusskola.

Konkurss “Vides instalācija – Vide man apkārt”
•  Limbažu novada Limbažu sākumskolas 3.a klase;
• Rūjienas novada Rūjienas vidusskolas 8.a klases 

skolēni – Marta Zanda Bāliņa, Marta Aija Žīgure, 
Emīls Ķīkulis, Klāvs Kristians Sproģis;

• Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centrs “Bāka”.

Video konkurss “Es iesaistos “Bez atkritumiem” 
kustībā”
• Apes novada Vidagas Sikšņu pamatskolas līdzpārvalde;
• Pārgaujas novada Stalbes vidusskolas 8.klase;
• Jaunpiebalgas novada Jaunpiebalgas vidusskolas 11.klase.

Otrreizējo materiālu vākšanas akcija “Dabai labu 
darīt”

Pirmsskolas grupā:
• 1.vieta Valkas novada Valkas pirmsskolas izglītības 

iestādei “Pasaciņa”, savāktas 9,1 t makulatūras;
• 2.vieta Priekuļu novada Veselavas speciālā pirms-

skolas izglītības iestāde “Vālodzes”, savāktas 5,6 t 
makulatūras un 17,5 m3 PET;

• 3.vieta Smiltenes novada Smiltenes pirmsskolas 
izglītības iestāde “Pīlādzītis”, savāktas 4 t makulatūras 
un 6 m3 PET.

Skolu grupā:
• 1.vieta Smiltenes novada Smiltenes Trīs pakalnu sākum-

skola, savāktas 25,32 t makulatūras un 7 m3 PET;
• 2.vieta Valmieras Viestura vidusskola, savāktas 23,72 t 

makulatūras;
• 3.vieta Limbažu novada Limbažu sākumskola, savāktas 

20.20 t makulatūras un 21,0 m3 PET.

Informāciju sagatavoja: 
Zane Leimane,

SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste

Simtiem b�rnu uzrun�ti 
dabas resursu saudz�šanai

SNPP sa�emt� un 
re�istr�t� inform�cija 

2016.gada apr�l�
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VISA REĢISTRĒTĀ 
INFORMĀCIJA 68 134 17 219

Personas alkohola reibuma 
stāvoklī sabiedriskā vietā 5 3 2 10

Nepilngadīgo pārkāpumi  2 4  1 7

Ģimenes konfl ikti 7 2 9

Aizdomīgas personas 1 1

Klaiņojoši, pamesti dzīvnieki 8 1 1 10

Ugunskuru kurināšana 
neatļautās vietās 6 6

Naktsmiera traucēšana, 
trokšņošana 5 5

Vides piesārņošana, 
piegružošana 1 1

Dabisko vajadzību 
nokārtošana publiskās vietās 1 1

Zādzības 2 2

Huligāniski konfl ikti 2 3 5

Ceļu satiksmes pārkāpumi 6 14  3 23

Palīdzība NMP dienestam 1  1 2

Pazudušas personas 1 1

Pārbaudīti makšķernieki 3 3

Makšķerēšanas un zvejas 
pārkāpumi 1 3 4

Personas ar atvērtu 
alkoholiskā dzēriena 
iepakojumu 

10 10

Sabiedriskās kārtības 
nodrošināšana pasākumos 5 5

Mutvārdu aizrādījumi 16 16

Personas nogādātas 
dzīvesvietā 20 20

Personas nogādātas 
atskurbšanai ĪAI 8 8

Sniegta palīdzība valsts/
pašvaldības iestādēm 4 4

Smēķēšanas ierobežojumu 
neievērošana 3 3

Gulēšana publiskās vietās 10 11  1 22

Citi notikumi, pārkāpumi 15 6 3 24

Alkohola lietošana 
sabiedriskās vietās  3 11 14

Reidi makšķerēšanas vietās 3 3

Informāciju sagatavoja: 
SNPP priekšnieks N.Liepa
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Turpin�s projekts sabiedr�b� 
balst�tu soci�lo pakalpojumu 

nodrošin�šanai Vidzem�

Darbojas 
atbalsta grupas 

pieauguš�m 
person�m 

Smilten� un 
Palsman�

Smiltenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centrā 
10 personām no Smiltenes novada, kuri bija atzinuši 
sevi par varmākām, uzsākts sociālās rehabilitācijas pa-
kalpojums pieaugušām personām. Šīs personas sevi
atzinušas kā vardarbīgas attiecībā uz saviem nepilnga-
dīgajiem bērniem, arī partneri. Pamatā tā ir emocionālā 
vardarbība un bērnu pamešana novārtā. Grupas dalīb-
nieki apmeklē 16 nodarbību apmācības kursu, vienu 
reizi nedēļā, kopš 2016. gada 23. marta, kuru vada 
Smiltenes  novadā apmācīti speciālisti – Mag.psych. 
psiholoģe Dace Gailīte un sociālā darbiniece ģimenēm 
ar bērniem Arnita Freiberga. Darbs ar grupu plānojas 
noslēgties š.g. 13. jūnijā, kad ir cerība, ka pakalpojuma 
saņēmēji spēs izmainīt uzvedību partnerattiecībās, attie-
cībās pret saviem nepilngadīgajiem bērniem. Pieprasītā 
pakalpojuma uzdevumi unmērķis ir papildināt zināšanas 
savstarpēju attiecību veidošanā ar bērniem, izzināt un 
izprast savu grūtību cēloņus, atpazīt savu izturēšanos- 
domas, jūtas, emocijas, rīcības sekas. Pielietotās metodes 
ir diskusijas, uzdevumi, saskarsmes vingrinājumi, lomu 
spēles, situāciju analīze, asociatīvās kārtis.

Liels atbalsts ir Smiltenes bērnu un ģimenes atbalsta 
centra direktore Ļubova Ņikiforova, kura vienmēr ir 
atsaucīga un ir labs sadarbības partneris jaunām idejām 
un aktivitātēm, lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu 
mūsu novadā. Direktore ir pretimnākoša, saistībā ar darbu
ģimenēm ar bērniem, ļoti labi prot strādāt komandas 
darbā. Sociālā dienesta pamata resurss, kad Smiltenes 
novada ģimeņu bērni ir nonākuši krīzes situācijās, kad 
bērni ir apdraudēti savās ģimenēs. Paldies direktorei 
par telpu nodrošinājumu un aprīkojumu, lai grupu darbs 
tiktu veikts efektīvi.

Lai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vardar-
bību veikušai pieaugušai personai vēlētos saņemt, 
ir jāvēršas savas dzīvesvietas sociālajā dienestā. 
Sociālais dienests pieņem iesniegumu no pakalpojuma 
pieprasītājiem, organizē atzinuma sniegšanu pakalpo-
juma piešķiršanai un pieņem lēmumu par pakalpojuma 
piešķiršanu. Par pieņemto lēmumu informē iesniedzēju 
un pakalpojuma sniedzēju. Tā kā grupās komplektējami 
cilvēki ar līdzīga rakstura problēmām, veidojot cilvēku 
grupas, kas saņem pakalpojumu, pakalpojuma sniedzējs 
var apvienot dažādu pašvaldību iedzīvotājus vienā grupā.

Cerības ir, ka pakalpojuma saņēmēji spēs izmainīt  
uzvedību partnerattiecībās un attiecībās pret saviem ne-
pilngadīgajiem bērniem. Grupas pamata mācība ir, ka 
cilvēks vienīgi pats ir atbildīgs par saviem darbiem un 
to sekām.

Februāra mēneša otrajā pusē Palsmanes pagastā 
iesākās kāds ļoti vajadzīgs un nepieciešams sociālais 
pakalpojums – tā ir Atbalsta grupa māmiņām. Grupas
nodarbības organizē un vada Palsmanes pagasta sociālā 
darbiniece Ilze Mize. Atbalsta grupas mērķis ir māmiņu 
pašapziņas celšana, sevis un citu pieņemšana; māmiņas 
dalās savā pieredzē, spēkā un cerībās, papildina zināša-
nas, meklē veidus, kā sekmīgāk risināt emocionālus un 
sociālus jautājumus. Tāpat ir iespēja radoši darboties, 
iemācīties kaut ko jaunu. Grupā darbojas piecas mam-
mas, kurām kopā ir 17 bērni, bet kas to lai zin…. stārķi 
pie mums atgriežas… Mūsu satikšanās vieta ir nemai-
nīga – sociālā istaba “Mūsmājas”, kur ir mājīgi un ērti. 
Tiekas divas reizes mēnesī. Pirms Lieldienām darbojās 
gana radoši,  gatavoja netradicionālas olas – no pūpoliem, 
kā arī nedaudz mācījāmies dekupēt. Atbalsta grupā ir 
kopības sajūta, uzticēšanās, spēja vienai otru saprast, 
uzklausīt, iedziļināties, jo mēs visi esam līdzīgi savās 
problēmās. Lai mums visiem gaišām domām krāsains 
pavasaris!

Anita Šteinberga,
Sociālā dienesta vadītāja

Vidzemes plānošanas reģions (VPR) turpina īstenot 
projektu “Vidzeme iekļauj”, kura mērķis ir Vidzemes 
reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un 
sabiedrībā balstītu* sociālo pakalpojumu pieejamību 
dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

“Vidzeme iekļauj” tiek īstenots ciešā sadarbībā ar 
projekta partneriem – 24 Vidzemes reģiona pašvaldībām 
(tajā skaitā Smiltenes novada pašvaldību), Skangaļu 
muižas Bērnu atbalsta un sociālās aprūpes centru – 
internātu, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociāciju, nodi-
binājumu “Fonds Grašu Bērnu Ciemats”, Valsts sociālās 
aprūpes centru (VSAC) “Latgale” un VSAC “Vidzeme”.

Projekts aptver trīs mērķa grupas:
•  ārpusģimenes aprūpē esošus bērnus; 
•  bērnus ar funkcionāliem traucējumiem;
•  pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem.

Projekta ietvaros 4 sociālie darbinieki no Strenčiem, 
Valkas un Lubānas pašvaldībām ir apguvuši ASV 
zinātnieku izstrādātu īpašu, zinātniski pamatotu metodi 
“Atbalsta intensitātes skala”, kas palīdzēs novērtēt cil-
vēku ar garīga rakstura traucējumiem atbalsta vajadzības. 
Atbalsta intensitātes skala vērtē ne tikai cilvēka prasmes 
un spējas noteiktu darbību veikšanā, bet arī atbalstu, kāds
cilvēkam ir nepieciešams, lai dzīvotu neatkarīgu dzīvi. 
Skala ir orientēta uz to, lai veicinātu cilvēku ar garīga 
rakstura traucējumiem līdzdalību, dzīves kvalitāti un 
pašnoteikšanos.

Apmācītie eksperti veiks novērtējumu un sagatavos 
individuālos atbalsta plānus cilvēkiem ar garīga rakstura 
traucējumiem.

Lai veiktu individuālo vajadzību izvērtēšanu un at-
balsta plānu izstrādi cilvēkiem ar invaliditāti un ārpus-
ģimenes aprūpē esošiem bērniem, šobrīd ir izsludināts 
iepirkums, kurā aicināti piedalīties veselības aprūpes, 
rehabilitācijas un sociālo pakalpojumu sniedzēji.

Minētie atbalsta plāni un tajos ietvertā informācija 
kalpos par pamatu Vidzemes reģiona deinstitucionali-
zācijas (DI) plāna izstrādei, kurā būs noteikti nepiecie-
šamie uzlabojumi esošo sociālo pakalpojumu optimālai
un ilgtspējīgai attīstībai. Atbilstoši tam finansēs nepie-
ciešamos sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus cil-
vēkiem ar invaliditāti un apmācīs sociālo pakalpojumu 
sniedzējus.

“Šis projekts Vidzemes pašvaldībām dos iespēju 
nodrošināt kvalitatīvus sociālos pakalpojumus, kādi ne-
pieciešami projekta mērķa grupām, kā arī radīs jaunas 
darba vietas un nodrošinās apstākļus iedzīvotāju palik-
šanai novadā. Tas ir solis pretī iespējai bērniem izaugt 
ģimenē, bet pieaugušajiem dzīvot kur un ar ko kopā 
vēlas, iekļauties sabiedrībā un pieņemt lēmumus par savu 
dzīvi. Projekts aptver dažas no visneaizsargātākajām 
cilvēku grupām. Ikviens no viņiem vai viņu tuviniekiem
aicināts jau tagad interesēties tuvākajā pašvaldībā par 
iespēju saņemt sev pielāgotus sociālos pakalpojumus,”
saka projekta “Vidzeme iekļauj” vadītāja Ineta Puriņa.

DI ir pakalpojumu sistēmas izveide, kas personai, 
kurai ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, sniedz nepiecie-
šamo atbalstu, lai tā varētu dzīvot mājās vai ģimeniskā 
vidē. 

DI ir vērsta uz neatkarīgas dzīves veicināšanu, kas 
personām ar invaliditāti nodrošina iespēju vadīt un 
izvēlēties savu dzīvesveidu un dzīvesvietu, piekļūt pa-
kalpojumiem, ko izmanto pārējā sabiedrība, un saņemt 
individuālu atbalstu, ja tāds ir nepieciešams, un bērniem 
rasta iespēja izaugt ģimeniskā vidē.

Projekta “Vidzeme iekļauj” ieviešanas laiks ir līdz 
2022.gada 31.decembrim un tā kopējās izmaksas ir 4 
331 134,00 EUR, no kuriem 85% līdzfinansē Eiropas 
Sociālais fonds (3 681 463,90 EUR).

Gatis Tauriņš, 
Vidzemes plānošanas reģions

No 1. līdz 31.maijam notiks SIA “ZAAO” (ZAAO) organizēta akcija “EKO ZVANS!”, kuras laikāzvanot uz 
ZAAO biroju var pieteikt neizjauktas nolietotas elektrotehnikas (sākot no ~5 kg) bezmaksas savākšanu. Pakalpojums 
tiks sniegts, izbraucot uz klienta norādīto adresi, iepriekš vienojoties par savākšanas dienu. Akcija ir spēkā tikai 
ZAAO darbības reģionā – 28 novados. Arī ikdienā ZAAO piedāvā minēto pakalpojumu, taču maijā ir iespēja laimēt 
balvu – iRobot. Turklāt akcijas laikā nolietotā elektrotehnika bez maksas tiks vākta arī no juridiskām personām, 
izsniedzot pieņemšanas – nodošanas aktu.

T�ra vide ir viena zvana att�lum�!
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Maksa par apkuri SIA Smiltenes NKUP 
apsaimniekotajās mājās (cena par m2 ar PVN 12%)

2015.gads 2016.gads
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Abulas 8 0,62 1,00 1,02 1,80 1,20 1,2 0,63
Audēju 1 0,79 0,93 1,03 1,84 1,24 1,22 0,68
Audēju 2 0,67 0,85 0,96 1,84 1,33 1,2 0,73
Dakteru 16 0,57 0,74 0,77 1,50 1,05 0,99 0,52
Dakteru 24 0,94 1,10 1,12 1,90 1,39 1,35 0,85
Dakteru 26 0,82 0,99 1,17 2,03 1,52 1,41 0,70
Dārza 23 0,61 0,94 0,97 1,91 1,40 1,33 0,81
Daugavas 2 0,75 1,02 1,13 1,87 1,18 1,15 0,69
Daugavas 3 0,76 0,91 1,03 1,87 1,32 1,27 0,65
Gaujas 4 0,70 0,93 0,98 1,55 1,13 1,02 0,64
Gaujas 6 0,73 1,02 1,07 2,15 1,36 1,44 0,78
Gaujas 8 0,78 1,30 1,28 1,96 1,40 1,3 1,00
Kalna 2 0,88 1,15 1,18 1,93 1,32 1,31 0,70
Limbažu 3 0,77 0,98 1,10 1,83 1,30 1,18 0,72
Limbažu 5/1 0,83 1,07 1,17 1,91 1,39 1,38 0,77
Limbažu 5/2 0,92 1,23 1,18 1,95 1,46 1,43 0,83
Peldu 18 1,05 1,38 1,24 1,94 1,52 1,45 0,88
Pils 3b 0,77 1,11 1,15 1,92 1,32 1,25 0,67

Pils 4 0,77 1,15 1,22 0,96 1,33 1,28 0,66
Rīgas 3/1 0,65 0,90 0,98 1,70 1,21 1,15 0,61
Smilšu 4 0,64 0,91 0,97 1,66 1,22 1,2 0,73
Smilšu 4a 0,64 0,84 1,02 1,68 1,16 1,12 0,69
vid. 0,76 1,02 1,08 1,81 1,31 1,26 0,72
Renovētās mājas
Abulas 6 0,45 0,57 0,62 1,11 0,79 0,74 0,43
Dārza 26 0,55 0,68 0,66 1,16 0,86 0,79 0,48
Kalna 8 0,41 0,51 0,57 1,03 0,68 0,69 0,38
Limbažu 10 0,52 0,60 0,66 1,23 0,78 0,75 0,40
Rīgas 3/2 0,49 0,63 0,64 1,21 0,78 0,73 0,45
Rīgas 8 0,51 0,63 0,60 1,15 0,74 0,72 0,44
Rīgas 10 0,48 0,65 0,72 1,24 0,83 0,46 0,47
Pils 7 0,44 0,62 0,68 1,27 0,81 0,82 0,50
vid. 0,48 0,61 0,64 1,18 0,78 0,71 0,45
vid.t 5,56 3,55 2,36 -9,16 0,71 0,43 6,24

SIA Smiltenes NKUP zi�as
• SIA Smiltenes NKUP tikai gadu ir biedrī-

bas “Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas 
uzņēmumu asociācija” dalībniece. 15.aprīlī 
uzņēmām visas asociācijas biedrus Smiltenē
uz semināru-diskusiju, kurs mērķis iepazīs-
tināt ar normatīvo regulējumu ūdenssaim-
niecības jomā, sniegt zināšanas un izpratni 
par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpo-
jumu jomu un izmaiņām, ar kurām nākas 
saskarties stājoties spēkā jaunajam  Ūdens-
saimniecības likumam. LŪKAs biedri dis-
kutēja par nozarei aktuālajiem jautājumiem, 
kuri radušies ieviešot likumu.
Semināru vadīja Baiba Gulbe – M. sc. Lat-
vijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņē-
mumu  asociācijas izpilddirektore. 
Semināra 40 dalībnieki, atbraukuši no visas 
Latvijas – Liepājas, Jēkabpils, Madonas, 
Jūrmalas, Ogres, Garkalnes, Ventspils, kā 
arī tepat no Gulbenes, Valmieras un Cēsīm. 
Viesi apmeklēja ūdens atdzelžošanas staciju 
un attīrīšanas iekārtas Brutuļos, kā arī 
devās mazā ekskursijā pa pilsētu. Pat tādu 
dižpilsētu kā Liepājas, Jūrmalas un Ventspils
pārstāvji bija patīkami pārsteigti par skaisti 
sakopto Smilteni. 

• Vēl aprīlī saņēmām Valsts ieņēmumu die-
nesta Pateicību par to, ka arī 2015.gadā esam 
veikuši ievērojamas iemaksas valsts budžetā. 
Pateicībā teikts – ...ceru, ka uzņēmuma dar-
bība un atbildīgā un godprātīgā attieksme 
pret nodokļu saistību izpildi un mūsu valsts 
ekonomiku kopumā kalpos par iedvesmojošu 
un pārliecinošu paraugu arī citiem komer-
santiem mūsu valstī! 

• Sākās pavasara darbi dārzā un sētā, un kat-
ram gribas uzpost savu apkārtni pēc ziemas 
miera, tāpēc SIA Smiltenes NKUP vēlas 
palīdzēt Jums!
Mēs piedāvājam apmēram kubikmetru lielu 
maisu zaļajiem atkritumiem. 
Jūs atnākat pie mums, Pils ielā 3a, samak-
sājiet kasē EUR 10 (ar PVN) un saņemat 
maisu. Piepildiet ar lapām, zāli un pirm-
dienas rītā noliekat pie savas sētas. Pie-
zvaniet, ka maiss pilns un mēs savāksim.
Maksa ir par maisa izmantošanu un atkri-
tumu aizvešanu, bet maiss nepaliek Jums 
īpašumā!
Vēlamies, lai maiss tiek atgriezts bez bojā-
jumiem un piepildīts tikai ar zaļajiem atkri-
tumiem. Zvaniet Elīnai, 29161694, ja vēl, 
kas jautājams!

Aprīļa mēnesi Dzimtsarakstu nodaļa noslēdza 
ar pozitīvu demogrāfisko bilanci, reģistrētas 12 
dzimšanas un 7 miršanas gadījumi.

Aprīļa mēnesī reģistrētas 8 meitenes un 4 
zēni. Gerda, Jēkabs – Bilskas pagastā, Melānija, 
Beatrise – Blomes pagastā, Elīna Samanta, Līva – 
Launkalnes pagastā, Airita – Smiltenes pagastā, 
Estere – Variņu pagastā, Līva, Ralfs, Roberts, 
Otto – Smiltenes pilsētā. Vecākiem sastāvot laulībā 
dzimuši 4 bērni, 7 – bērniem atzīta paternitāte, 1 – 
bērnam nav norādītas ziņas par tēvu. Visvairāk 
māmiņām dzimuši otrie bērniņi – 6, pirmie – 5 
un vienā ģimenē piedzimis piektais bērniņš.

No aprīlī reģistrētajām 7 mirušajām personām 
4 ir vīrieši, 3 sievietes. Visvairāk miruši Smiltenes 
pagasta (3) un Grundzāles pagasta (2) iedzīvotāji. 
Kā arī viens Blomes pagasta un viens Smiltenes 
pilsētas iedzīvotājs.

Kopumā līdz 2016. gada 1. maijam Dzimt-
sarakstu nodaļā reģistrēti 52 jaundzimušie un 51 
miršanas gadījums.

Dace Ērģele,
Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Dzimtsarakstu 
noda�a inform�

Smiltenes novada Pašvaldības policija (SNPP) 2016.gada aprīļa mēnesī sastādījusi kopā 26 administratīvo 
pārkāpumu protokolus, no kuriem 6 par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa, bet 20 par Smiltenes novada 
domes saistošo noteikumu pārkāpumiem.

Par Latvijas APK paredzētajiem pārkāpumiem:
-  149.10 panta devītā daļa – transportlīdzekļu stāvēšanas noteikumu neievērošana – 1;
-  42.1 panta ceturtā daļa – smēķēšanu, ko izdarījis nepilngadīgais – 2;
-  171.panta pirmā daļa – personas atrašanās sabiedriskā vietā alkohola reibuma stāvoklī cilvēka cieņu aizskaroša 

izskatā (gulēšana zemē) – 3.

Par Smiltenes novada domes saistošos noteikumos paredzētiem pārkāpumiem:
-  21.1.punkts – atrašanās publiskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu – 10;
-  21.2.punkts – atrašanās publiskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu atkārtoti gada laikā – 1;
-  20.1.punkts – dabisko vajadzību nokārtošana uz ielas (urinēšana) – 1;
-  27.1.punkts – sēdēšana uz publisko atpūtas solu atzveltnēm – 3;
-  25.1.punkts – publisku vietu piegružošana ar sīkajiem atkritumiem (stikla pudeles nomešana un sasišana(1)) – 1; 
-  34.1.punkts – labiekārtojuma elementu bojāšana (koka ģērbtuves laušana un dedzināšana) – 4. 

Par transportlīdzekļu stāvēšanas un novietošanas noteikumu neievērošanu sastādīti 9 administratīvā pārkāpuma 
protokoli – paziņojumi (bez vadītāja klātbūtnes).

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! 

Normunds Liepa, SNPP priekšnieks 

Ieskats noz�m�g�kajos SNPP 
veiktajos pas�kumos un re�istr�tajos 

notikumos 2016.gada apr�l�

Smiltenes novada dome izsludina pieteikšanos Smil-
tenes novada kultūras un sporta kolektīviem līdzfinan-
sējuma saņemšanai dalībai pasākumos ārpus Latvijas 
valsts robežām. Smiltenes novada kultūras un sporta 
kolektīvi līdzfinansējuma saņemšanai var pieteikties 
līdz 20.maijam, iesniedzot pieteikumu Smiltenes 
novada domes kancelejas nodaļā (adrese: Pils ielā 2, 
Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729). Ar pieteikumos 
norādāmo informāciju var iepazīties konkursa no-
likumā. Pretendentu pieteikumus komisija izskatīs, 
un rezultāti tiks publicēti līdz 27.maijam.

Smiltenes novada kultūras kolektīvu līdzfinansējuma 
saņemšanai dalībai pasākumos ārpus Latvijas robežām, 
var pieteikties pašvaldības Kultūras pārvaldes, BJIIC, 
vispārizglītojošo mācību iestāžu bērnu un jauniešu 
kolektīvi, kā arī Smiltenes novadā reģistrēti kultūras 
kolektīvi, kas mērķtiecīgi, ar pašatdevi, profesionāli un 
regulāri (vismaz 2-3 reizes nedēļā) attīsta un pilnveido 
savas prasmes izvēlētajā aktivitātē.

Smiltenes novada sporta kolektīvu līdzfinansējuma 
saņemšanai dalībai pasākumos ārpus Latvijas robežām, 
var pieteikties Smiltenes Bērnu un jauniešu sporta skolas 
un Smiltenes novadā reģistrēti (juridiskā adrese Smiltenes 
novadā) sporta kolektīvi, kas mērķtiecīgi, ar pašatdevi, 
profesionāli un regulāri (vismaz 2-3 reizes nedēļā) attīsta 
un pilnveido savas prasmes izvēlētajā aktivitātē.

Kopējais finansējums sporta kolektīvu atbalstam ir 
4200,- EUR.

Kopējais finansējums kultūras kolektīvu atbalstam ir 
6825,- EUR.

Ar nolikumu un pieteikumu līdzfinansējumam varat 
iepazīties Smiltenes novada pašvaldības mājas lapā, 
sadaļā “Smiltenes novada dome” > “Projekti”

Izsludina 
pieteikšanos 

l�dzfinans�jumam

Pirmdiena 8 – 15
Otrdiena 8 – 15
Trešdiena 11 – 18
Ceturtdiena 8 – 15
Piektdiena 8 – 15

Bibliotēka slēgta:
* Katra mēneša pirmajā pirmdienā – metodiskā diena.
* Katra mēneša pēdējā pirmdienā – tīrības diena.

Izmai�as 
Bilskas bibliot�kas 

darba laik�
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Turpin�s projekts sabiedr�b� 
balst�tu soci�lo pakalpojumu 

nodrošin�šanai Vidzem�

Darbojas 
atbalsta grupas 

pieauguš�m 
person�m 

Smilten� un 
Palsman�

Smiltenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centrā 
10 personām no Smiltenes novada, kuri bija atzinuši 
sevi par varmākām, uzsākts sociālās rehabilitācijas pa-
kalpojums pieaugušām personām. Šīs personas sevi
atzinušas kā vardarbīgas attiecībā uz saviem nepilnga-
dīgajiem bērniem, arī partneri. Pamatā tā ir emocionālā 
vardarbība un bērnu pamešana novārtā. Grupas dalīb-
nieki apmeklē 16 nodarbību apmācības kursu, vienu 
reizi nedēļā, kopš 2016. gada 23. marta, kuru vada 
Smiltenes  novadā apmācīti speciālisti – Mag.psych. 
psiholoģe Dace Gailīte un sociālā darbiniece ģimenēm 
ar bērniem Arnita Freiberga. Darbs ar grupu plānojas 
noslēgties š.g. 13. jūnijā, kad ir cerība, ka pakalpojuma 
saņēmēji spēs izmainīt uzvedību partnerattiecībās, attie-
cībās pret saviem nepilngadīgajiem bērniem. Pieprasītā 
pakalpojuma uzdevumi unmērķis ir papildināt zināšanas 
savstarpēju attiecību veidošanā ar bērniem, izzināt un 
izprast savu grūtību cēloņus, atpazīt savu izturēšanos- 
domas, jūtas, emocijas, rīcības sekas. Pielietotās metodes 
ir diskusijas, uzdevumi, saskarsmes vingrinājumi, lomu 
spēles, situāciju analīze, asociatīvās kārtis.

Liels atbalsts ir Smiltenes bērnu un ģimenes atbalsta 
centra direktore Ļubova Ņikiforova, kura vienmēr ir 
atsaucīga un ir labs sadarbības partneris jaunām idejām 
un aktivitātēm, lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu 
mūsu novadā. Direktore ir pretimnākoša, saistībā ar darbu
ģimenēm ar bērniem, ļoti labi prot strādāt komandas 
darbā. Sociālā dienesta pamata resurss, kad Smiltenes 
novada ģimeņu bērni ir nonākuši krīzes situācijās, kad 
bērni ir apdraudēti savās ģimenēs. Paldies direktorei 
par telpu nodrošinājumu un aprīkojumu, lai grupu darbs 
tiktu veikts efektīvi.

Lai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vardar-
bību veikušai pieaugušai personai vēlētos saņemt, 
ir jāvēršas savas dzīvesvietas sociālajā dienestā. 
Sociālais dienests pieņem iesniegumu no pakalpojuma 
pieprasītājiem, organizē atzinuma sniegšanu pakalpo-
juma piešķiršanai un pieņem lēmumu par pakalpojuma 
piešķiršanu. Par pieņemto lēmumu informē iesniedzēju 
un pakalpojuma sniedzēju. Tā kā grupās komplektējami 
cilvēki ar līdzīga rakstura problēmām, veidojot cilvēku 
grupas, kas saņem pakalpojumu, pakalpojuma sniedzējs 
var apvienot dažādu pašvaldību iedzīvotājus vienā grupā.

Cerības ir, ka pakalpojuma saņēmēji spēs izmainīt  
uzvedību partnerattiecībās un attiecībās pret saviem ne-
pilngadīgajiem bērniem. Grupas pamata mācība ir, ka 
cilvēks vienīgi pats ir atbildīgs par saviem darbiem un 
to sekām.

Februāra mēneša otrajā pusē Palsmanes pagastā 
iesākās kāds ļoti vajadzīgs un nepieciešams sociālais 
pakalpojums – tā ir Atbalsta grupa māmiņām. Grupas
nodarbības organizē un vada Palsmanes pagasta sociālā 
darbiniece Ilze Mize. Atbalsta grupas mērķis ir māmiņu 
pašapziņas celšana, sevis un citu pieņemšana; māmiņas 
dalās savā pieredzē, spēkā un cerībās, papildina zināša-
nas, meklē veidus, kā sekmīgāk risināt emocionālus un 
sociālus jautājumus. Tāpat ir iespēja radoši darboties, 
iemācīties kaut ko jaunu. Grupā darbojas piecas mam-
mas, kurām kopā ir 17 bērni, bet kas to lai zin…. stārķi 
pie mums atgriežas… Mūsu satikšanās vieta ir nemai-
nīga – sociālā istaba “Mūsmājas”, kur ir mājīgi un ērti. 
Tiekas divas reizes mēnesī. Pirms Lieldienām darbojās 
gana radoši,  gatavoja netradicionālas olas – no pūpoliem, 
kā arī nedaudz mācījāmies dekupēt. Atbalsta grupā ir 
kopības sajūta, uzticēšanās, spēja vienai otru saprast, 
uzklausīt, iedziļināties, jo mēs visi esam līdzīgi savās 
problēmās. Lai mums visiem gaišām domām krāsains 
pavasaris!

Anita Šteinberga,
Sociālā dienesta vadītāja

Vidzemes plānošanas reģions (VPR) turpina īstenot 
projektu “Vidzeme iekļauj”, kura mērķis ir Vidzemes 
reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un 
sabiedrībā balstītu* sociālo pakalpojumu pieejamību 
dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

“Vidzeme iekļauj” tiek īstenots ciešā sadarbībā ar 
projekta partneriem – 24 Vidzemes reģiona pašvaldībām 
(tajā skaitā Smiltenes novada pašvaldību), Skangaļu 
muižas Bērnu atbalsta un sociālās aprūpes centru – 
internātu, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociāciju, nodi-
binājumu “Fonds Grašu Bērnu Ciemats”, Valsts sociālās 
aprūpes centru (VSAC) “Latgale” un VSAC “Vidzeme”.

Projekts aptver trīs mērķa grupas:
•  ārpusģimenes aprūpē esošus bērnus; 
•  bērnus ar funkcionāliem traucējumiem;
•  pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem.

Projekta ietvaros 4 sociālie darbinieki no Strenčiem, 
Valkas un Lubānas pašvaldībām ir apguvuši ASV 
zinātnieku izstrādātu īpašu, zinātniski pamatotu metodi 
“Atbalsta intensitātes skala”, kas palīdzēs novērtēt cil-
vēku ar garīga rakstura traucējumiem atbalsta vajadzības. 
Atbalsta intensitātes skala vērtē ne tikai cilvēka prasmes 
un spējas noteiktu darbību veikšanā, bet arī atbalstu, kāds
cilvēkam ir nepieciešams, lai dzīvotu neatkarīgu dzīvi. 
Skala ir orientēta uz to, lai veicinātu cilvēku ar garīga 
rakstura traucējumiem līdzdalību, dzīves kvalitāti un 
pašnoteikšanos.

Apmācītie eksperti veiks novērtējumu un sagatavos 
individuālos atbalsta plānus cilvēkiem ar garīga rakstura 
traucējumiem.

Lai veiktu individuālo vajadzību izvērtēšanu un at-
balsta plānu izstrādi cilvēkiem ar invaliditāti un ārpus-
ģimenes aprūpē esošiem bērniem, šobrīd ir izsludināts 
iepirkums, kurā aicināti piedalīties veselības aprūpes, 
rehabilitācijas un sociālo pakalpojumu sniedzēji.

Minētie atbalsta plāni un tajos ietvertā informācija 
kalpos par pamatu Vidzemes reģiona deinstitucionali-
zācijas (DI) plāna izstrādei, kurā būs noteikti nepiecie-
šamie uzlabojumi esošo sociālo pakalpojumu optimālai
un ilgtspējīgai attīstībai. Atbilstoši tam finansēs nepie-
ciešamos sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus cil-
vēkiem ar invaliditāti un apmācīs sociālo pakalpojumu 
sniedzējus.

“Šis projekts Vidzemes pašvaldībām dos iespēju 
nodrošināt kvalitatīvus sociālos pakalpojumus, kādi ne-
pieciešami projekta mērķa grupām, kā arī radīs jaunas 
darba vietas un nodrošinās apstākļus iedzīvotāju palik-
šanai novadā. Tas ir solis pretī iespējai bērniem izaugt 
ģimenē, bet pieaugušajiem dzīvot kur un ar ko kopā 
vēlas, iekļauties sabiedrībā un pieņemt lēmumus par savu 
dzīvi. Projekts aptver dažas no visneaizsargātākajām 
cilvēku grupām. Ikviens no viņiem vai viņu tuviniekiem
aicināts jau tagad interesēties tuvākajā pašvaldībā par 
iespēju saņemt sev pielāgotus sociālos pakalpojumus,”
saka projekta “Vidzeme iekļauj” vadītāja Ineta Puriņa.

DI ir pakalpojumu sistēmas izveide, kas personai, 
kurai ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, sniedz nepiecie-
šamo atbalstu, lai tā varētu dzīvot mājās vai ģimeniskā 
vidē. 

DI ir vērsta uz neatkarīgas dzīves veicināšanu, kas 
personām ar invaliditāti nodrošina iespēju vadīt un 
izvēlēties savu dzīvesveidu un dzīvesvietu, piekļūt pa-
kalpojumiem, ko izmanto pārējā sabiedrība, un saņemt 
individuālu atbalstu, ja tāds ir nepieciešams, un bērniem 
rasta iespēja izaugt ģimeniskā vidē.

Projekta “Vidzeme iekļauj” ieviešanas laiks ir līdz 
2022.gada 31.decembrim un tā kopējās izmaksas ir 4 
331 134,00 EUR, no kuriem 85% līdzfinansē Eiropas 
Sociālais fonds (3 681 463,90 EUR).

Gatis Tauriņš, 
Vidzemes plānošanas reģions

No 1. līdz 31.maijam notiks SIA “ZAAO” (ZAAO) organizēta akcija “EKO ZVANS!”, kuras laikāzvanot uz 
ZAAO biroju var pieteikt neizjauktas nolietotas elektrotehnikas (sākot no ~5 kg) bezmaksas savākšanu. Pakalpojums 
tiks sniegts, izbraucot uz klienta norādīto adresi, iepriekš vienojoties par savākšanas dienu. Akcija ir spēkā tikai 
ZAAO darbības reģionā – 28 novados. Arī ikdienā ZAAO piedāvā minēto pakalpojumu, taču maijā ir iespēja laimēt 
balvu – iRobot. Turklāt akcijas laikā nolietotā elektrotehnika bez maksas tiks vākta arī no juridiskām personām, 
izsniedzot pieņemšanas – nodošanas aktu.

T�ra vide ir viena zvana att�lum�!
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Maksa par apkuri SIA Smiltenes NKUP 
apsaimniekotajās mājās (cena par m2 ar PVN 12%)

2015.gads 2016.gads
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Abulas 8 0,62 1,00 1,02 1,80 1,20 1,2 0,63
Audēju 1 0,79 0,93 1,03 1,84 1,24 1,22 0,68
Audēju 2 0,67 0,85 0,96 1,84 1,33 1,2 0,73
Dakteru 16 0,57 0,74 0,77 1,50 1,05 0,99 0,52
Dakteru 24 0,94 1,10 1,12 1,90 1,39 1,35 0,85
Dakteru 26 0,82 0,99 1,17 2,03 1,52 1,41 0,70
Dārza 23 0,61 0,94 0,97 1,91 1,40 1,33 0,81
Daugavas 2 0,75 1,02 1,13 1,87 1,18 1,15 0,69
Daugavas 3 0,76 0,91 1,03 1,87 1,32 1,27 0,65
Gaujas 4 0,70 0,93 0,98 1,55 1,13 1,02 0,64
Gaujas 6 0,73 1,02 1,07 2,15 1,36 1,44 0,78
Gaujas 8 0,78 1,30 1,28 1,96 1,40 1,3 1,00
Kalna 2 0,88 1,15 1,18 1,93 1,32 1,31 0,70
Limbažu 3 0,77 0,98 1,10 1,83 1,30 1,18 0,72
Limbažu 5/1 0,83 1,07 1,17 1,91 1,39 1,38 0,77
Limbažu 5/2 0,92 1,23 1,18 1,95 1,46 1,43 0,83
Peldu 18 1,05 1,38 1,24 1,94 1,52 1,45 0,88
Pils 3b 0,77 1,11 1,15 1,92 1,32 1,25 0,67

Pils 4 0,77 1,15 1,22 0,96 1,33 1,28 0,66
Rīgas 3/1 0,65 0,90 0,98 1,70 1,21 1,15 0,61
Smilšu 4 0,64 0,91 0,97 1,66 1,22 1,2 0,73
Smilšu 4a 0,64 0,84 1,02 1,68 1,16 1,12 0,69
vid. 0,76 1,02 1,08 1,81 1,31 1,26 0,72
Renovētās mājas
Abulas 6 0,45 0,57 0,62 1,11 0,79 0,74 0,43
Dārza 26 0,55 0,68 0,66 1,16 0,86 0,79 0,48
Kalna 8 0,41 0,51 0,57 1,03 0,68 0,69 0,38
Limbažu 10 0,52 0,60 0,66 1,23 0,78 0,75 0,40
Rīgas 3/2 0,49 0,63 0,64 1,21 0,78 0,73 0,45
Rīgas 8 0,51 0,63 0,60 1,15 0,74 0,72 0,44
Rīgas 10 0,48 0,65 0,72 1,24 0,83 0,46 0,47
Pils 7 0,44 0,62 0,68 1,27 0,81 0,82 0,50
vid. 0,48 0,61 0,64 1,18 0,78 0,71 0,45
vid.t 5,56 3,55 2,36 -9,16 0,71 0,43 6,24

SIA Smiltenes NKUP zi�as
• SIA Smiltenes NKUP tikai gadu ir biedrī-

bas “Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas 
uzņēmumu asociācija” dalībniece. 15.aprīlī 
uzņēmām visas asociācijas biedrus Smiltenē
uz semināru-diskusiju, kurs mērķis iepazīs-
tināt ar normatīvo regulējumu ūdenssaim-
niecības jomā, sniegt zināšanas un izpratni 
par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpo-
jumu jomu un izmaiņām, ar kurām nākas 
saskarties stājoties spēkā jaunajam  Ūdens-
saimniecības likumam. LŪKAs biedri dis-
kutēja par nozarei aktuālajiem jautājumiem, 
kuri radušies ieviešot likumu.
Semināru vadīja Baiba Gulbe – M. sc. Lat-
vijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņē-
mumu  asociācijas izpilddirektore. 
Semināra 40 dalībnieki, atbraukuši no visas 
Latvijas – Liepājas, Jēkabpils, Madonas, 
Jūrmalas, Ogres, Garkalnes, Ventspils, kā 
arī tepat no Gulbenes, Valmieras un Cēsīm. 
Viesi apmeklēja ūdens atdzelžošanas staciju 
un attīrīšanas iekārtas Brutuļos, kā arī 
devās mazā ekskursijā pa pilsētu. Pat tādu 
dižpilsētu kā Liepājas, Jūrmalas un Ventspils
pārstāvji bija patīkami pārsteigti par skaisti 
sakopto Smilteni. 

• Vēl aprīlī saņēmām Valsts ieņēmumu die-
nesta Pateicību par to, ka arī 2015.gadā esam 
veikuši ievērojamas iemaksas valsts budžetā. 
Pateicībā teikts – ...ceru, ka uzņēmuma dar-
bība un atbildīgā un godprātīgā attieksme 
pret nodokļu saistību izpildi un mūsu valsts 
ekonomiku kopumā kalpos par iedvesmojošu 
un pārliecinošu paraugu arī citiem komer-
santiem mūsu valstī! 

• Sākās pavasara darbi dārzā un sētā, un kat-
ram gribas uzpost savu apkārtni pēc ziemas 
miera, tāpēc SIA Smiltenes NKUP vēlas 
palīdzēt Jums!
Mēs piedāvājam apmēram kubikmetru lielu 
maisu zaļajiem atkritumiem. 
Jūs atnākat pie mums, Pils ielā 3a, samak-
sājiet kasē EUR 10 (ar PVN) un saņemat 
maisu. Piepildiet ar lapām, zāli un pirm-
dienas rītā noliekat pie savas sētas. Pie-
zvaniet, ka maiss pilns un mēs savāksim.
Maksa ir par maisa izmantošanu un atkri-
tumu aizvešanu, bet maiss nepaliek Jums 
īpašumā!
Vēlamies, lai maiss tiek atgriezts bez bojā-
jumiem un piepildīts tikai ar zaļajiem atkri-
tumiem. Zvaniet Elīnai, 29161694, ja vēl, 
kas jautājams!

Aprīļa mēnesi Dzimtsarakstu nodaļa noslēdza 
ar pozitīvu demogrāfisko bilanci, reģistrētas 12 
dzimšanas un 7 miršanas gadījumi.

Aprīļa mēnesī reģistrētas 8 meitenes un 4 
zēni. Gerda, Jēkabs – Bilskas pagastā, Melānija, 
Beatrise – Blomes pagastā, Elīna Samanta, Līva – 
Launkalnes pagastā, Airita – Smiltenes pagastā, 
Estere – Variņu pagastā, Līva, Ralfs, Roberts, 
Otto – Smiltenes pilsētā. Vecākiem sastāvot laulībā 
dzimuši 4 bērni, 7 – bērniem atzīta paternitāte, 1 – 
bērnam nav norādītas ziņas par tēvu. Visvairāk 
māmiņām dzimuši otrie bērniņi – 6, pirmie – 5 
un vienā ģimenē piedzimis piektais bērniņš.

No aprīlī reģistrētajām 7 mirušajām personām 
4 ir vīrieši, 3 sievietes. Visvairāk miruši Smiltenes 
pagasta (3) un Grundzāles pagasta (2) iedzīvotāji. 
Kā arī viens Blomes pagasta un viens Smiltenes 
pilsētas iedzīvotājs.

Kopumā līdz 2016. gada 1. maijam Dzimt-
sarakstu nodaļā reģistrēti 52 jaundzimušie un 51 
miršanas gadījums.

Dace Ērģele,
Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Dzimtsarakstu 
noda�a inform�

Smiltenes novada Pašvaldības policija (SNPP) 2016.gada aprīļa mēnesī sastādījusi kopā 26 administratīvo 
pārkāpumu protokolus, no kuriem 6 par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa, bet 20 par Smiltenes novada 
domes saistošo noteikumu pārkāpumiem.

Par Latvijas APK paredzētajiem pārkāpumiem:
-  149.10 panta devītā daļa – transportlīdzekļu stāvēšanas noteikumu neievērošana – 1;
-  42.1 panta ceturtā daļa – smēķēšanu, ko izdarījis nepilngadīgais – 2;
-  171.panta pirmā daļa – personas atrašanās sabiedriskā vietā alkohola reibuma stāvoklī cilvēka cieņu aizskaroša 

izskatā (gulēšana zemē) – 3.

Par Smiltenes novada domes saistošos noteikumos paredzētiem pārkāpumiem:
-  21.1.punkts – atrašanās publiskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu – 10;
-  21.2.punkts – atrašanās publiskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu atkārtoti gada laikā – 1;
-  20.1.punkts – dabisko vajadzību nokārtošana uz ielas (urinēšana) – 1;
-  27.1.punkts – sēdēšana uz publisko atpūtas solu atzveltnēm – 3;
-  25.1.punkts – publisku vietu piegružošana ar sīkajiem atkritumiem (stikla pudeles nomešana un sasišana(1)) – 1; 
-  34.1.punkts – labiekārtojuma elementu bojāšana (koka ģērbtuves laušana un dedzināšana) – 4. 

Par transportlīdzekļu stāvēšanas un novietošanas noteikumu neievērošanu sastādīti 9 administratīvā pārkāpuma 
protokoli – paziņojumi (bez vadītāja klātbūtnes).

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! 

Normunds Liepa, SNPP priekšnieks 

Ieskats noz�m�g�kajos SNPP 
veiktajos pas�kumos un re�istr�tajos 

notikumos 2016.gada apr�l�

Smiltenes novada dome izsludina pieteikšanos Smil-
tenes novada kultūras un sporta kolektīviem līdzfinan-
sējuma saņemšanai dalībai pasākumos ārpus Latvijas 
valsts robežām. Smiltenes novada kultūras un sporta 
kolektīvi līdzfinansējuma saņemšanai var pieteikties 
līdz 20.maijam, iesniedzot pieteikumu Smiltenes 
novada domes kancelejas nodaļā (adrese: Pils ielā 2, 
Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729). Ar pieteikumos 
norādāmo informāciju var iepazīties konkursa no-
likumā. Pretendentu pieteikumus komisija izskatīs, 
un rezultāti tiks publicēti līdz 27.maijam.

Smiltenes novada kultūras kolektīvu līdzfinansējuma 
saņemšanai dalībai pasākumos ārpus Latvijas robežām, 
var pieteikties pašvaldības Kultūras pārvaldes, BJIIC, 
vispārizglītojošo mācību iestāžu bērnu un jauniešu 
kolektīvi, kā arī Smiltenes novadā reģistrēti kultūras 
kolektīvi, kas mērķtiecīgi, ar pašatdevi, profesionāli un 
regulāri (vismaz 2-3 reizes nedēļā) attīsta un pilnveido 
savas prasmes izvēlētajā aktivitātē.

Smiltenes novada sporta kolektīvu līdzfinansējuma 
saņemšanai dalībai pasākumos ārpus Latvijas robežām, 
var pieteikties Smiltenes Bērnu un jauniešu sporta skolas 
un Smiltenes novadā reģistrēti (juridiskā adrese Smiltenes 
novadā) sporta kolektīvi, kas mērķtiecīgi, ar pašatdevi, 
profesionāli un regulāri (vismaz 2-3 reizes nedēļā) attīsta 
un pilnveido savas prasmes izvēlētajā aktivitātē.

Kopējais finansējums sporta kolektīvu atbalstam ir 
4200,- EUR.

Kopējais finansējums kultūras kolektīvu atbalstam ir 
6825,- EUR.

Ar nolikumu un pieteikumu līdzfinansējumam varat 
iepazīties Smiltenes novada pašvaldības mājas lapā, 
sadaļā “Smiltenes novada dome” > “Projekti”

Izsludina 
pieteikšanos 

l�dzfinans�jumam

Pirmdiena 8 – 15
Otrdiena 8 – 15
Trešdiena 11 – 18
Ceturtdiena 8 – 15
Piektdiena 8 – 15

Bibliotēka slēgta:
* Katra mēneša pirmajā pirmdienā – metodiskā diena.
* Katra mēneša pēdējā pirmdienā – tīrības diena.

Izmai�as 
Bilskas bibliot�kas 

darba laik�
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Ceturtdien, 5. maija pēcpusdienā Smiltenes Centra 
vidusskolā tika sveikti novada, starpnovada un valsts 
olimpiāžu uzvarētāji.

Svinīgajā pasākumā bija aicināti piedalīties arī sko-
lēnu vecāki un skolotāji.

SCV direktore Ilze Vergina savā uzrunā pateicās 
skolēniem, skolotājiem un bērnu vecākiem par ieguldīto 
darbu, atgādinot, ka panākumi nenāk bez grūtībām, bet 
katrs panākums tiek pamanīts un novērtēts, jo ir svarīgs 
mūsu novada nākotnes izaugsmei, kā arī pasniedza 
īpašus pateicības rakstus un pildspalvas ar skolas logo-
tipu.

No Smiltenes Centra vidusskolas šajā mācību 
gadā 102 mācību olimpiādēs piedalījušies pavisam 61 
skolēns.

Gan skolēniem, gan viņu vecākiem bija interesanti 
tikties ar slavenajiem latviešu kamaniņu braucējiem – 
Andri Šicu un Ināru Kivlenieku. Netrūka gribētāju no-
fotografēties ar populārajiem sportistiem.

Ar muzikāliem priekšnesumiem uzstājās SCV 
audzēkņi.

Pasākums tiek vērtēts kā ļoti sirsnīgs un gaišs, daudzi 
vecāki atzīst, ka būtu gribējies vēl ilgāk pavadīt laiku 
kopā, parunāties par sasniegumiem, par ieguldīto darbu 
un skolēnu motivāciju papildus darboties.

Vēlam veiksmi visiem olimpiāžu dalībniekiem arī 
turpmāk! Lai augsti mērķi un gribasspēks to sasnieg-
šanā! 

Elīna Kubuliņa – Vilne 

Sveic m�c�bu olimpi�žu 
uzvar�t�jus

Sadraudzības pasākumā 29. aprīlī piedalījās divas
mūsu skolas 5.-6. klašu komandas. Šis bija jau 2. Eko-
skolu sadraudzības pasākums, kurā darbojāmies un guvām 
jaunus draugus. Mēs bijām viesos uz Jelgavas novada 
Aizupes pamatskolu. Šī skola ir viena no vecākajām 
ekoskolām. 

Mums bija interesanti iepazīties kā darbojas skolēni 
tur. Sākumā iepazināmies ar Jelgavu. Bijām Baznīcas 
tornī, tur gide mums pastāstīja Jelgavas vēsturi. Uz-
zinājām, ka četri mūsu valsts prezidenti ir nākuši no 
Zemgales. Bijām 9. Stāvā un vērojām Jelgavu no 
augšas. Izspēlējām spēli un ieguvām diplomu par labām 
zināšanām. 

Tad devāmies uz Aizupes pamatskolu, kur pēc pus-
dienām sākās aktivitātes. Iesākām šo pasākumu ar aktīvu 
vingrošanu, mūs visus pamatīgi iesildīja turpmākām ak-
tivitātēm.

Mūs sadalīja pa komandām un patstāvīgi veicām 
uzdevumus, piemēram, aktivitātes ar acīm ciet, salikām 
uztura piramīdu no pašu gatavotām kastēm; cepām picas 
un citus.

Laiks aizritēja nemanot, diena bija tik piesātināta 
ar dažādām aktivitātēm, ka nemanot pienāca vakars 
un jautrā ballīte. Noslēgumā apbalvojumus guva visi 
dalībnieki. Vislabāk veicās Bebru komandai. Piekusuši 
un priecīgi devāmies mājās. 

Ieguvām jaunus draugus, redzējām skaisto un plašo 
Zemgali, veicām dažādus uzdevumus. Pasākums bija 
pārdomāts un izdevies.

Vija Sokolova, ekoskolas koordinatore

Seko EKO…
Izgl�t�ba

27.aprīlī Valmierā norisinājās ikgadējā ZZ Žempio-
nāta pusfināls, kurā piedalījās 60 klases no Vidzemes 
un Latgales, starp kurām bija arī Smiltenes ģimnāzijas 
11.b klase. 

Jauniešiem sacensības notika vairākās disciplīnās, 
kas bija jāveic konkrētos laikos. Disciplīnā “Spēle” 
komandas veica 4 safetes etapus ar rezultāta kontroli. 
Jaunieši par grūtāko atzina spēli “Mugurķeris”, jo bijis 
ļoti grūti noorientēties, lai uz muguras esošajā grozā 
varētu noķert milzīgo piepūšamo bumbu, kuras virzienu
vēl mainīja vējš. Orientēšanās etaps bija sadalīts 5 
līmeņos, kuros bija dažādi kontrolpunkti un jautājumi. 
Vislielākās grūtības sagādāja Dzeltenais līmenis, jo tajā 
bija daudz matemātiski jautājumi. Sarkanā līmeņa jautā-
jumi bija saistīti ar mākslu un mūziku, zilais ar dabas-
zinībām, bet oranžais ar mobilo ierīču – viedtelefonu 
izmantošanu. Īpašu prieku sagādāja jautājumi, kuros 
bija kaut kas jānofotografē vai arī jāizveido akrobātiskās 
piramīdas. Tāpēc arī melnā līmeņa konstrukcijas uzde-
vums ģimnāzistu komandai šķita viegls. Dienas noslē-
gumā katrai komandai bija jāveic lielā stafete. Vien-
laicīgi to veica 6 komandas. Savā aplī ģimnāzisti bija 
visātrākie. 

Kad tika paziņoti kopējie rezultāti, tie nesa lielu 
pārsteigumu – 5. vieta pusfināla kopvērtējumā un 
ceļazīme uz lielo finālu Jūrmalā 28.maijā. Kā atzīst paši 
dalībnieki – liela nozīme bija tieši komandas sadarbības 
prasmēm. 

Inga Savicka, 11.b klases audzinātāja

Smiltenes 
�imn�zija 

ZZ �empion�t�

Mēs nevaram ietekmēt pasauli ar savu spēku, bet 
mēs varam to ietekmēt ar savu domu. (Egils Levits)

Trešdien, 20. aprīlī Smiltenes tehnikuma aktu zālē 
noslēdzās Smiltenes novada jauniešu dzejas un īsprozas 
konkurss “Vienoti daudzveidībā”. Pavisam konkursam 
tika iesniegti 25 jauniešu darbi.

Konkursa uzdevums bija sacerēt dzeju vai īsprozu 
par tēmām (pēc izvēles) – “Vārdi, kas dzimst sirdī”, 
“Domai robežu nav” vai “Domu putniem vārdu spārni”. 

Visus dalībniekus vērtēja žūrijas komisija, ņemot vērā 
tādus kritērijus, kā, piemēram, dzejas un prozas literāro 
valodu, kompozīcju, māksliniecisko noformējumu, uz-
stāšanās  izteiksmīgumu utt.

Žūrijas komisijā darbojās dzejnieces no Smiltenes 
– Mārīte Pommere, Līga Bruņiniece, Eva Kozlovska, 
dzejniece no Ogres, bijusī Smiltenes tehnikuma absol-
vente Līga Kleinberga, kā arī Smiltenes novada domes 
priekšsēdētājs Gints Kukainis.

Tika paziņoti pārsteidzošākā, ironiskākā, aizkusti-
nošākā, jautrākā, īsākā, garākā, radošākā, romantiskākā 
dzejoļa vai īsprozas autori. Diplomus un pārsteiguma 
balviņas ieguva:

• “Pārsteidzošākais dzejolis/īsproza” – Reinis Alberts 
Miders no Smiltenes tehnikuma.

• “Ironiskākais dzejolis/īsproza” – Valdis Vilks no 
Palsmanes pamatskolas 7. klases.

• “Aizkustinošākais dzejolis/īsproza” – Anete Trijēce 
no Smiltenes ģimnāzijas 11.a klases.

• “Jautrākais dzejolis/īsproza” – Kārlis Sīmanis no 
Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas 6.a klases.

• “Īsākais dzejolis/īsproza” – Evita Rīdere no Smiltenes 
ģimnāzijas 12. klases.

• “Garākais dzejolis/īsproza” – Justīne Sīkā no 
Palsmanes pamatskolas 8. klases.

• “Radošākais dzejolis/īsproza” – Miķelis Lapiņš no 
Smiltenes ģimnāzijas 8.a klases.

• “Romantiskākais dzejolis/īsproza” – Līga Kainaize 
no Palsmanes pamatskolas 8. klases.

Atzinības ieguva: Rūdolfs Vahers (Smiltenes Trīs 
pakalnu pamatskolas 5.a klase), Annija Albertiņa (Smil-
tenes ģimnāzijas 12.klase) un Elza Bekmane (Smiltenes 
Centra vidusskolas 8.b klase).

Muzikālajās pauzēs uzstājās – flautu trio no Smil-
tenes Centra vidusskolas (Ance Bole, Laura Marija 
Skujiņa un Sabīne Marta Grēviņa), skaņdarbs klavierēm 
– Madara Vikmane no Palsmanes pamatskolas, flautas
solo – Justīne Sīkā no Palsmanes pamatskolas, Smil-
tenes tehnikuma ansamblis un Reinis Alberts Miders no 
Smiltenes tehnikuma.

Pasākumu vadīja Smiltenes tehnikuma audzēkņi – 
Estere Arbidāne un Ernests Raudulis.

Starpbrīdī skatītājiem tika piedāvāts noskatīties 
Smiltenes tehnikuma teātra pulciņa uzvedumu “Mežonīgā 
kaķene”, kā arī piedalīties radošajās darbnīcās kopā ar 
mākslinieci Anitu Mencendorfu.

Par skaistu skatuves noformējumu bija parūpējies 
Smiltenes tehnikuma audzēknis Andis Apkalns.

Paralēli konkursam bija apskatāma arī izstāde ar 
konkursa dalībnieku un Smiltenes tehnikuma audzēkņu 
radošajiem darbiem.

Pasākuma organizatori – biedrība “Smiltenes Māks-
linieku apvienība” izsaka pateicību par atbalstu un 
sadarbību Smiltenes tehnikumam un Smiltenes novada 
domei.

Elīna Kubuliņa – Vilne 

Nosl�dzas Smiltenes novada 
jauniešu dzejas un �sprozas 

konkurss “Vienoti daudzved�b�”
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Smiltenes novada dome 2016. gada 7.jūnijā 
plkst. 11:00, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes 
novadā, rīko pašvaldības kustamās mantas – 

vieglās pasažieru automašīnas Škoda Fabia, valsts 
reģistrācijas numurs FT-7134, 2006. izlaiduma 

gads, atkārtotu mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Ar atsavināmās kustamās mantas sīkāku 

raksturojumu var iepazīties izsoles noteikumos.
Izsoles sākumcena (arī kustamās mantas nosacītā 
cena) ir noteikta – 1687,27 euro (viens tūkstotis 
seši simti astoņdesmit septiņi euro un 27 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 – 168,73 euro (viens simts 

sešdesmit astoņi euro un 73 cents) ar maksājuma 
mērķi “Nodrošinājuma maksa kustamās mantas – 

automašīnas Škoda Fabia izsolei”.
Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv
 un Smiltenes novada domē, Pils ielā 2, Smiltenē, 

Smiltenes novadā, pie Kancelejas nodaļas 
sekretāres darba dienās no plkst. 8:00 līdz 12:00 

un no 13:00 līdz 17:00. 
Par izsolāmās kustamās mantas apskates vietu 
un laiku sazināties ar Smiltenes novada domes 
Saimnieciskās darbības nodaļas darbiniekiem 

(tel.29194723, e-pasts: ingars.veismanis@smiltene.lv).
Izsoles dalībnieku reģistrācija saskaņā ar 

izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada 
domē, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā, 

pie Kancelejas nodaļas sekretāres darba dienās no 
plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00 

līdz 2016.gada 6.jūnijam plkst.17:00 (ieskaitot).

Lielveikalos reizēm ir akcijas: “Ņem divus, trešais 
nāks līdzi!” Tā jau vairākus gadus notiek arī Smiltenes 
novada sākumskolas skolēnu olimpiādes – trīs vienā 
dienā. 

Ceturtdien, 21. aprīlī, Smiltenes Trīs pakalnu sākum-
skolā pa dažādiem ceļiem un dažādos veidos saradās paši 
spicākie pirmklasnieki, gudrākie otrklasnieki un dabas 
jautājumos zinošākie ceturtklasnieki. Uz grūtiem un ne 
tik grūtiem jautājumiem atbildēja un dažādas pakāpes 
uzdevumus veica 52 skolēni.

Pirmās klases skolēniem pavasara tauriņi uzdeva āķīgus 
jautājumus, lika veikt uzdevumus par dabas norisēm un 
izdomāt, kā sauc mājdzīvnieku mazuļus. Pārskatot mazāko
skolēnu uzrakstītās atbildes, bija interesanti uzzināt, ka 
aitas bērnus sauc par aitēniem, bet cūkas mazuļi ir rukši. 
Grūtības gudrinieku pārīšiem sagādāja Latvijas robežas 
iezīmēšana kartē un sapratne, kur tad ap savu dzimto 
zemi atrodas jūra, ja karte ir melnbalta.

Savukārt otrās klases skolēnu pāru zināšanas pār-
baudīja cālēni, kuri gribēja noskaidrot ūdens riņķojumu 
dabā, ikdienā vairāk vai mazāk dzirdētu izteicienu skaid-
rojumus,  dzīvnieku pēdu nospiedumu pazīšanu un citus 
uzdevumus.

Ceturto klašu skolēniem sešdesmit minūšu laikā bija
jāparāda savas zināšanas dabaszinību jautājumos. Nepa-
visam viegli bija atpazīt koku lapas, atcerēties un sameklēt 
burtu jūklī Latvijas dabas rezervātu nosaukumus vai pēc
kontūras pazīt kontinentus.

Olimpiādēs kūsāja sacensības gars un katrs vēlējās 
tikt pie uzvaras. Tomēr uzvarēja labākie!

Pirmo klašu pāru Zināšanu konkursā 1. vietu ieguva 
skolotājas Dzintras Vaivodes sagatavotie “Gudrīši – 3” 
Katrīna Anna Putrāle un Pauls Grabovskis no Trīs 
pakalniem. Arī otrā vieta šīs pašas skolas “Bārbijām” no 
1.b klases Kristai Dancei un Esterei Stūrei (skolotāja 
Inta Purgale). Trešo vietu ar vienādu punktu skaitu 

ieņem Smiltenes Centra vidusskolas “Gudrīši – 1” no 1.a 
klases Estere Anna Strazdiņa un Mārtiņš Dombrovskis
(audzinātāja Regīna Zariņa) un skolotājas Dainas Muiž-
nieces pirmklasnieki Keita Vaitkuna un Valters Roķis
no Palsmanes pamatskolas. Viņu nosaukums – “Taurenīši”.
Bērni pārī varēja paļauties uz sava drauga zināšanām un 
erudīciju, tādēļ jo īpaši vēlos izcelt Launkalnes sākums-
kolas skolēnu Kārli Brozi, kuram konkursa uzdevumu 
smagums bija jāpaceļ vienam.

Otro klašu pāru Zināšanu turnīrā pirmās divas vietas 
izcīnīja skolotājas Antras Alksnes sagatavotie Centra 
vidusskolas otrīši. “Ātrie” – Kristians Vilkasts un Lukas 
Krīgers ieguva pirmo vietu, bet par 3 punktiem atpalika 
“Gudrās” – Paula Šmulāne un Meldra Mūrmane. Trešā 
vieta komandai ar nosaukumu “Pārgalvīgie gudrinieki” no 
Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas 2.b klases Matīsam 
Kalējam un Armandam Šveicāram, kurus sagatavojusi 
skolotāja Baiba Dreimane.

Ceturto klašu olimpiādē dominēja stiprā dzimuma 
pārstāvji. Piedalījās tikai 5 meitenes. Tādēļ arī likumsa-
karīgi, ka uzvarētāju pjedestālu aizņem zēni. Pirmajā vietā
Trīs pakalnu sākumskola 4.a klases skolnieks Eduards 
Dāvis Putrālis, otrajā viņa klasesbiedrs Rūdolfs Rudzītis
(skolotāja Maija Cinkus), trešajā vietā Centra vidus-
skolas dabas lietu pārzinātājs Marks Sdobnikovs. Viņa 
dabaszinību skolotāja ir Inita Marksa.

Kā visu olimpiāžu organizatore vēlos izteikt lielu 
pateicību skolēnu vecākiem un pedagogiem par bērnu 
sagatavošanu, skolu vadībām un dažādu transporta 
līdzekļu vadītājiem par radīto iespēju bērniem un skolo-
tājiem piedalīties olimpiādē unnokļūt tās norises vietā, 
kā arī Smiltenes novada domei un Izglītības pārvaldei 
par atbalstu šo pasākumu organizēšanā un norisē!

Vita Leite,
Smiltenes novada sākumskolas skolotāju metodiskās 

apvienības vadītāja

Tr�s vien�

23.martā Grundzāles pamatskolā nākamā projektu 
diena “Galda spēles”, kas ir Erasmus+ projekta “Spēles – 
tilts starp trim paaudzēm” marta aktivitāte. Gan skolēni, 
gan arī vecāki un vecvecāki ar lielu interesi gaidīja šo 
dienu, kad varēs nākt uz skolu un kopīgi iemācīties kādu 
jaunu galda spēli, padalīties zināšanās par kādu senāku 
spēli vai parādīt kādas spēles trikus.

Kopā skolā bija ieradušies 25 vecāki un vecvecāki. 
Visvairāk pieaugušo, kā ierasts, bija 1.klasē, veseli  seši 
un turklāt no tiem 3 bija tēti, par ko neviltotu prieku 
izrādīja arī bērni. Vislabāk sākumskolā patika spēlēt 
“Riču raču”, “Cirku”, “Uno” un “Krītošos mērkaķus”, 
daudzi pirmo reizi spēlēja “Skrable” un “Uzmini, kurš”. 
Bērni bija sajūsmā, ka var spēlēt kopā ar vecākiem un 
vecvecākiem, jo ikdienā tomēr tam atliek maz laika; 
kādam radās vēlēšanās iegādāties jaunas galda spēles.

Lielāko klašu skolēni sastādīja arī sarakstu ar spēlēm,
kuras prot spēlēt, un atklājās, ka daudzām spēlēm ir 
atšķirīgi nosaukumi. Skolēni varēja nosaukt vismaz 40 
dažādas spēles. Arī pamatskolas vecuma skolēni min tās 
pašas spēles, ko sākumskolas bērni. No 5.līdz 8.kla-
sei katrai klasei bija jāizgatavo arī sava spēle: 5.klase 
radīja “Cirku ar Sprīdīša elementiem”, 6.klase veidoja 
izzinošas spēles: loto “Eiropas valstu karogi”, “Svarī-
gākais par 8 projekta valstīm”, 7.klase bija ķērušies pie 
slavenību loto, 8.klase radīja ““Monopolu” ar Smiltenes 
novada vietām. Skolēniem īpašu interesi izraisīja vecāku

un skolotāju bērnības spēles, dažāda veida domino, arī 
stratēģiskās spēles kā Monopols, “Sabotieris”, “Kartupelis”
vai “Kuģi”. 

Arī pirmsskolas grupiņās mīļi sagaidīja 5 vecākus un 
1 vecmāmiņu un 1 vecvecmāmiņu. Kopā ar pieauguša-
jiem galda spēļu noslēpumos ienira mazie bērni: uzstājās 
ar pirkstiņleļļu izrādi “Skumjā princese”, nodejoja deju 
ar vardītēm, lika puzles, izgatavoja jaunu galda spēli 
“Baloni”, viesi saņēma bērnu darinātas dāvaniņas – 
“ziedošus” ābeļu zarus. Nav nekā jaukāka kā redzēt ko-
pīgi darbojamies vairākas paaudzes, tā sajūtot tik svarīgo 
saikni, kas notur visu pasauli kustībā.

Projekta koordinatore Dace Kalniņa

Galda sp�les – prieks, azarts, 
jautr�ba un atjaut�ba

Smiltenes novada dome 2016. gada 7.jūnijā 
plkst. 11:30, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes 
novadā, rīko pašvaldības kustamās mantas – 

vieglās pasažieru automašīnas Volvo S80, valsts 
reģistrācijas numurs FD-9224, 2001. izlaiduma 

gads, atkārtotu mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Ar atsavināmās kustamās mantas sīkāku 

raksturojumu var iepazīties izsoles noteikumos.
Izsoles sākumcena (arī kustamās mantas nosacītā 
cena) ir noteikta – 1440,00 euro (viens tūkstotis 

četri simti četrdesmit euro un 00 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 – 144,00 euro (viens simts 

četrdesmit četri 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, Pils ielā 2, Smiltenē, 

Smiltenes novadā, pie Kancelejas nodaļas 
sekretāres darba dienās no plkst. 8:00 līdz 12:00

 un no 13:00 līdz 17:00. 
Par izsolāmās kustamās mantas apskates vietu 
un laiku sazināties ar Smiltenes novada domes 

Saimnieciskās darbības nodaļas darbinieku 
(tel.29194723, e-pasts: ingars.veismanis@smiltene.lv).

Izsoles dalībnieku reģistrācija saskaņā ar 
izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada 

domē, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā,
 pie Kancelejas nodaļas sekretāres darba dienās no 

plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00 
līdz 2016.gada 6.jūnijam plkst.17:00 (ieskaitot).
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Ceturtdien, 5. maija pēcpusdienā Smiltenes Centra 
vidusskolā tika sveikti novada, starpnovada un valsts 
olimpiāžu uzvarētāji.

Svinīgajā pasākumā bija aicināti piedalīties arī sko-
lēnu vecāki un skolotāji.

SCV direktore Ilze Vergina savā uzrunā pateicās 
skolēniem, skolotājiem un bērnu vecākiem par ieguldīto 
darbu, atgādinot, ka panākumi nenāk bez grūtībām, bet 
katrs panākums tiek pamanīts un novērtēts, jo ir svarīgs 
mūsu novada nākotnes izaugsmei, kā arī pasniedza 
īpašus pateicības rakstus un pildspalvas ar skolas logo-
tipu.

No Smiltenes Centra vidusskolas šajā mācību 
gadā 102 mācību olimpiādēs piedalījušies pavisam 61 
skolēns.

Gan skolēniem, gan viņu vecākiem bija interesanti 
tikties ar slavenajiem latviešu kamaniņu braucējiem – 
Andri Šicu un Ināru Kivlenieku. Netrūka gribētāju no-
fotografēties ar populārajiem sportistiem.

Ar muzikāliem priekšnesumiem uzstājās SCV 
audzēkņi.

Pasākums tiek vērtēts kā ļoti sirsnīgs un gaišs, daudzi 
vecāki atzīst, ka būtu gribējies vēl ilgāk pavadīt laiku 
kopā, parunāties par sasniegumiem, par ieguldīto darbu 
un skolēnu motivāciju papildus darboties.

Vēlam veiksmi visiem olimpiāžu dalībniekiem arī 
turpmāk! Lai augsti mērķi un gribasspēks to sasnieg-
šanā! 

Elīna Kubuliņa – Vilne 

Sveic m�c�bu olimpi�žu 
uzvar�t�jus

Sadraudzības pasākumā 29. aprīlī piedalījās divas
mūsu skolas 5.-6. klašu komandas. Šis bija jau 2. Eko-
skolu sadraudzības pasākums, kurā darbojāmies un guvām 
jaunus draugus. Mēs bijām viesos uz Jelgavas novada 
Aizupes pamatskolu. Šī skola ir viena no vecākajām 
ekoskolām. 

Mums bija interesanti iepazīties kā darbojas skolēni 
tur. Sākumā iepazināmies ar Jelgavu. Bijām Baznīcas 
tornī, tur gide mums pastāstīja Jelgavas vēsturi. Uz-
zinājām, ka četri mūsu valsts prezidenti ir nākuši no 
Zemgales. Bijām 9. Stāvā un vērojām Jelgavu no 
augšas. Izspēlējām spēli un ieguvām diplomu par labām 
zināšanām. 

Tad devāmies uz Aizupes pamatskolu, kur pēc pus-
dienām sākās aktivitātes. Iesākām šo pasākumu ar aktīvu 
vingrošanu, mūs visus pamatīgi iesildīja turpmākām ak-
tivitātēm.

Mūs sadalīja pa komandām un patstāvīgi veicām 
uzdevumus, piemēram, aktivitātes ar acīm ciet, salikām 
uztura piramīdu no pašu gatavotām kastēm; cepām picas 
un citus.

Laiks aizritēja nemanot, diena bija tik piesātināta 
ar dažādām aktivitātēm, ka nemanot pienāca vakars 
un jautrā ballīte. Noslēgumā apbalvojumus guva visi 
dalībnieki. Vislabāk veicās Bebru komandai. Piekusuši 
un priecīgi devāmies mājās. 

Ieguvām jaunus draugus, redzējām skaisto un plašo 
Zemgali, veicām dažādus uzdevumus. Pasākums bija 
pārdomāts un izdevies.

Vija Sokolova, ekoskolas koordinatore

Seko EKO…
Izgl�t�ba

27.aprīlī Valmierā norisinājās ikgadējā ZZ Žempio-
nāta pusfināls, kurā piedalījās 60 klases no Vidzemes 
un Latgales, starp kurām bija arī Smiltenes ģimnāzijas 
11.b klase. 

Jauniešiem sacensības notika vairākās disciplīnās, 
kas bija jāveic konkrētos laikos. Disciplīnā “Spēle” 
komandas veica 4 safetes etapus ar rezultāta kontroli. 
Jaunieši par grūtāko atzina spēli “Mugurķeris”, jo bijis 
ļoti grūti noorientēties, lai uz muguras esošajā grozā 
varētu noķert milzīgo piepūšamo bumbu, kuras virzienu
vēl mainīja vējš. Orientēšanās etaps bija sadalīts 5 
līmeņos, kuros bija dažādi kontrolpunkti un jautājumi. 
Vislielākās grūtības sagādāja Dzeltenais līmenis, jo tajā 
bija daudz matemātiski jautājumi. Sarkanā līmeņa jautā-
jumi bija saistīti ar mākslu un mūziku, zilais ar dabas-
zinībām, bet oranžais ar mobilo ierīču – viedtelefonu 
izmantošanu. Īpašu prieku sagādāja jautājumi, kuros 
bija kaut kas jānofotografē vai arī jāizveido akrobātiskās 
piramīdas. Tāpēc arī melnā līmeņa konstrukcijas uzde-
vums ģimnāzistu komandai šķita viegls. Dienas noslē-
gumā katrai komandai bija jāveic lielā stafete. Vien-
laicīgi to veica 6 komandas. Savā aplī ģimnāzisti bija 
visātrākie. 

Kad tika paziņoti kopējie rezultāti, tie nesa lielu 
pārsteigumu – 5. vieta pusfināla kopvērtējumā un 
ceļazīme uz lielo finālu Jūrmalā 28.maijā. Kā atzīst paši 
dalībnieki – liela nozīme bija tieši komandas sadarbības 
prasmēm. 

Inga Savicka, 11.b klases audzinātāja

Smiltenes 
�imn�zija 

ZZ �empion�t�

Mēs nevaram ietekmēt pasauli ar savu spēku, bet 
mēs varam to ietekmēt ar savu domu. (Egils Levits)

Trešdien, 20. aprīlī Smiltenes tehnikuma aktu zālē 
noslēdzās Smiltenes novada jauniešu dzejas un īsprozas 
konkurss “Vienoti daudzveidībā”. Pavisam konkursam 
tika iesniegti 25 jauniešu darbi.

Konkursa uzdevums bija sacerēt dzeju vai īsprozu 
par tēmām (pēc izvēles) – “Vārdi, kas dzimst sirdī”, 
“Domai robežu nav” vai “Domu putniem vārdu spārni”. 

Visus dalībniekus vērtēja žūrijas komisija, ņemot vērā 
tādus kritērijus, kā, piemēram, dzejas un prozas literāro 
valodu, kompozīcju, māksliniecisko noformējumu, uz-
stāšanās  izteiksmīgumu utt.

Žūrijas komisijā darbojās dzejnieces no Smiltenes 
– Mārīte Pommere, Līga Bruņiniece, Eva Kozlovska, 
dzejniece no Ogres, bijusī Smiltenes tehnikuma absol-
vente Līga Kleinberga, kā arī Smiltenes novada domes 
priekšsēdētājs Gints Kukainis.

Tika paziņoti pārsteidzošākā, ironiskākā, aizkusti-
nošākā, jautrākā, īsākā, garākā, radošākā, romantiskākā 
dzejoļa vai īsprozas autori. Diplomus un pārsteiguma 
balviņas ieguva:

• “Pārsteidzošākais dzejolis/īsproza” – Reinis Alberts 
Miders no Smiltenes tehnikuma.

• “Ironiskākais dzejolis/īsproza” – Valdis Vilks no 
Palsmanes pamatskolas 7. klases.

• “Aizkustinošākais dzejolis/īsproza” – Anete Trijēce 
no Smiltenes ģimnāzijas 11.a klases.

• “Jautrākais dzejolis/īsproza” – Kārlis Sīmanis no 
Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas 6.a klases.

• “Īsākais dzejolis/īsproza” – Evita Rīdere no Smiltenes 
ģimnāzijas 12. klases.

• “Garākais dzejolis/īsproza” – Justīne Sīkā no 
Palsmanes pamatskolas 8. klases.

• “Radošākais dzejolis/īsproza” – Miķelis Lapiņš no 
Smiltenes ģimnāzijas 8.a klases.

• “Romantiskākais dzejolis/īsproza” – Līga Kainaize 
no Palsmanes pamatskolas 8. klases.

Atzinības ieguva: Rūdolfs Vahers (Smiltenes Trīs 
pakalnu pamatskolas 5.a klase), Annija Albertiņa (Smil-
tenes ģimnāzijas 12.klase) un Elza Bekmane (Smiltenes 
Centra vidusskolas 8.b klase).

Muzikālajās pauzēs uzstājās – flautu trio no Smil-
tenes Centra vidusskolas (Ance Bole, Laura Marija 
Skujiņa un Sabīne Marta Grēviņa), skaņdarbs klavierēm 
– Madara Vikmane no Palsmanes pamatskolas, flautas
solo – Justīne Sīkā no Palsmanes pamatskolas, Smil-
tenes tehnikuma ansamblis un Reinis Alberts Miders no 
Smiltenes tehnikuma.

Pasākumu vadīja Smiltenes tehnikuma audzēkņi – 
Estere Arbidāne un Ernests Raudulis.

Starpbrīdī skatītājiem tika piedāvāts noskatīties 
Smiltenes tehnikuma teātra pulciņa uzvedumu “Mežonīgā 
kaķene”, kā arī piedalīties radošajās darbnīcās kopā ar 
mākslinieci Anitu Mencendorfu.

Par skaistu skatuves noformējumu bija parūpējies 
Smiltenes tehnikuma audzēknis Andis Apkalns.

Paralēli konkursam bija apskatāma arī izstāde ar 
konkursa dalībnieku un Smiltenes tehnikuma audzēkņu 
radošajiem darbiem.

Pasākuma organizatori – biedrība “Smiltenes Māks-
linieku apvienība” izsaka pateicību par atbalstu un 
sadarbību Smiltenes tehnikumam un Smiltenes novada 
domei.

Elīna Kubuliņa – Vilne 

Nosl�dzas Smiltenes novada 
jauniešu dzejas un �sprozas 

konkurss “Vienoti daudzved�b�”
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Smiltenes novada dome 2016. gada 7.jūnijā 
plkst. 11:00, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes 
novadā, rīko pašvaldības kustamās mantas – 

vieglās pasažieru automašīnas Škoda Fabia, valsts 
reģistrācijas numurs FT-7134, 2006. izlaiduma 

gads, atkārtotu mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Ar atsavināmās kustamās mantas sīkāku 

raksturojumu var iepazīties izsoles noteikumos.
Izsoles sākumcena (arī kustamās mantas nosacītā 
cena) ir noteikta – 1687,27 euro (viens tūkstotis 
seši simti astoņdesmit septiņi euro un 27 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 – 168,73 euro (viens simts 

sešdesmit astoņi euro un 73 cents) ar maksājuma 
mērķi “Nodrošinājuma maksa kustamās mantas – 

automašīnas Škoda Fabia izsolei”.
Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.smiltene.lv
 un Smiltenes novada domē, Pils ielā 2, Smiltenē, 

Smiltenes novadā, pie Kancelejas nodaļas 
sekretāres darba dienās no plkst. 8:00 līdz 12:00 

un no 13:00 līdz 17:00. 
Par izsolāmās kustamās mantas apskates vietu 
un laiku sazināties ar Smiltenes novada domes 
Saimnieciskās darbības nodaļas darbiniekiem 

(tel.29194723, e-pasts: ingars.veismanis@smiltene.lv).
Izsoles dalībnieku reģistrācija saskaņā ar 

izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada 
domē, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā, 

pie Kancelejas nodaļas sekretāres darba dienās no 
plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00 

līdz 2016.gada 6.jūnijam plkst.17:00 (ieskaitot).

Lielveikalos reizēm ir akcijas: “Ņem divus, trešais 
nāks līdzi!” Tā jau vairākus gadus notiek arī Smiltenes 
novada sākumskolas skolēnu olimpiādes – trīs vienā 
dienā. 

Ceturtdien, 21. aprīlī, Smiltenes Trīs pakalnu sākum-
skolā pa dažādiem ceļiem un dažādos veidos saradās paši 
spicākie pirmklasnieki, gudrākie otrklasnieki un dabas 
jautājumos zinošākie ceturtklasnieki. Uz grūtiem un ne 
tik grūtiem jautājumiem atbildēja un dažādas pakāpes 
uzdevumus veica 52 skolēni.

Pirmās klases skolēniem pavasara tauriņi uzdeva āķīgus 
jautājumus, lika veikt uzdevumus par dabas norisēm un 
izdomāt, kā sauc mājdzīvnieku mazuļus. Pārskatot mazāko
skolēnu uzrakstītās atbildes, bija interesanti uzzināt, ka 
aitas bērnus sauc par aitēniem, bet cūkas mazuļi ir rukši. 
Grūtības gudrinieku pārīšiem sagādāja Latvijas robežas 
iezīmēšana kartē un sapratne, kur tad ap savu dzimto 
zemi atrodas jūra, ja karte ir melnbalta.

Savukārt otrās klases skolēnu pāru zināšanas pār-
baudīja cālēni, kuri gribēja noskaidrot ūdens riņķojumu 
dabā, ikdienā vairāk vai mazāk dzirdētu izteicienu skaid-
rojumus,  dzīvnieku pēdu nospiedumu pazīšanu un citus 
uzdevumus.

Ceturto klašu skolēniem sešdesmit minūšu laikā bija
jāparāda savas zināšanas dabaszinību jautājumos. Nepa-
visam viegli bija atpazīt koku lapas, atcerēties un sameklēt 
burtu jūklī Latvijas dabas rezervātu nosaukumus vai pēc
kontūras pazīt kontinentus.

Olimpiādēs kūsāja sacensības gars un katrs vēlējās 
tikt pie uzvaras. Tomēr uzvarēja labākie!

Pirmo klašu pāru Zināšanu konkursā 1. vietu ieguva 
skolotājas Dzintras Vaivodes sagatavotie “Gudrīši – 3” 
Katrīna Anna Putrāle un Pauls Grabovskis no Trīs 
pakalniem. Arī otrā vieta šīs pašas skolas “Bārbijām” no 
1.b klases Kristai Dancei un Esterei Stūrei (skolotāja 
Inta Purgale). Trešo vietu ar vienādu punktu skaitu 

ieņem Smiltenes Centra vidusskolas “Gudrīši – 1” no 1.a 
klases Estere Anna Strazdiņa un Mārtiņš Dombrovskis
(audzinātāja Regīna Zariņa) un skolotājas Dainas Muiž-
nieces pirmklasnieki Keita Vaitkuna un Valters Roķis
no Palsmanes pamatskolas. Viņu nosaukums – “Taurenīši”.
Bērni pārī varēja paļauties uz sava drauga zināšanām un 
erudīciju, tādēļ jo īpaši vēlos izcelt Launkalnes sākums-
kolas skolēnu Kārli Brozi, kuram konkursa uzdevumu 
smagums bija jāpaceļ vienam.

Otro klašu pāru Zināšanu turnīrā pirmās divas vietas 
izcīnīja skolotājas Antras Alksnes sagatavotie Centra 
vidusskolas otrīši. “Ātrie” – Kristians Vilkasts un Lukas 
Krīgers ieguva pirmo vietu, bet par 3 punktiem atpalika 
“Gudrās” – Paula Šmulāne un Meldra Mūrmane. Trešā 
vieta komandai ar nosaukumu “Pārgalvīgie gudrinieki” no 
Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas 2.b klases Matīsam 
Kalējam un Armandam Šveicāram, kurus sagatavojusi 
skolotāja Baiba Dreimane.

Ceturto klašu olimpiādē dominēja stiprā dzimuma 
pārstāvji. Piedalījās tikai 5 meitenes. Tādēļ arī likumsa-
karīgi, ka uzvarētāju pjedestālu aizņem zēni. Pirmajā vietā
Trīs pakalnu sākumskola 4.a klases skolnieks Eduards 
Dāvis Putrālis, otrajā viņa klasesbiedrs Rūdolfs Rudzītis
(skolotāja Maija Cinkus), trešajā vietā Centra vidus-
skolas dabas lietu pārzinātājs Marks Sdobnikovs. Viņa 
dabaszinību skolotāja ir Inita Marksa.

Kā visu olimpiāžu organizatore vēlos izteikt lielu 
pateicību skolēnu vecākiem un pedagogiem par bērnu 
sagatavošanu, skolu vadībām un dažādu transporta 
līdzekļu vadītājiem par radīto iespēju bērniem un skolo-
tājiem piedalīties olimpiādē unnokļūt tās norises vietā, 
kā arī Smiltenes novada domei un Izglītības pārvaldei 
par atbalstu šo pasākumu organizēšanā un norisē!

Vita Leite,
Smiltenes novada sākumskolas skolotāju metodiskās 

apvienības vadītāja

Tr�s vien�

23.martā Grundzāles pamatskolā nākamā projektu 
diena “Galda spēles”, kas ir Erasmus+ projekta “Spēles – 
tilts starp trim paaudzēm” marta aktivitāte. Gan skolēni, 
gan arī vecāki un vecvecāki ar lielu interesi gaidīja šo 
dienu, kad varēs nākt uz skolu un kopīgi iemācīties kādu 
jaunu galda spēli, padalīties zināšanās par kādu senāku 
spēli vai parādīt kādas spēles trikus.

Kopā skolā bija ieradušies 25 vecāki un vecvecāki. 
Visvairāk pieaugušo, kā ierasts, bija 1.klasē, veseli  seši 
un turklāt no tiem 3 bija tēti, par ko neviltotu prieku 
izrādīja arī bērni. Vislabāk sākumskolā patika spēlēt 
“Riču raču”, “Cirku”, “Uno” un “Krītošos mērkaķus”, 
daudzi pirmo reizi spēlēja “Skrable” un “Uzmini, kurš”. 
Bērni bija sajūsmā, ka var spēlēt kopā ar vecākiem un 
vecvecākiem, jo ikdienā tomēr tam atliek maz laika; 
kādam radās vēlēšanās iegādāties jaunas galda spēles.

Lielāko klašu skolēni sastādīja arī sarakstu ar spēlēm,
kuras prot spēlēt, un atklājās, ka daudzām spēlēm ir 
atšķirīgi nosaukumi. Skolēni varēja nosaukt vismaz 40 
dažādas spēles. Arī pamatskolas vecuma skolēni min tās 
pašas spēles, ko sākumskolas bērni. No 5.līdz 8.kla-
sei katrai klasei bija jāizgatavo arī sava spēle: 5.klase 
radīja “Cirku ar Sprīdīša elementiem”, 6.klase veidoja 
izzinošas spēles: loto “Eiropas valstu karogi”, “Svarī-
gākais par 8 projekta valstīm”, 7.klase bija ķērušies pie 
slavenību loto, 8.klase radīja ““Monopolu” ar Smiltenes 
novada vietām. Skolēniem īpašu interesi izraisīja vecāku

un skolotāju bērnības spēles, dažāda veida domino, arī 
stratēģiskās spēles kā Monopols, “Sabotieris”, “Kartupelis”
vai “Kuģi”. 

Arī pirmsskolas grupiņās mīļi sagaidīja 5 vecākus un 
1 vecmāmiņu un 1 vecvecmāmiņu. Kopā ar pieauguša-
jiem galda spēļu noslēpumos ienira mazie bērni: uzstājās 
ar pirkstiņleļļu izrādi “Skumjā princese”, nodejoja deju 
ar vardītēm, lika puzles, izgatavoja jaunu galda spēli 
“Baloni”, viesi saņēma bērnu darinātas dāvaniņas – 
“ziedošus” ābeļu zarus. Nav nekā jaukāka kā redzēt ko-
pīgi darbojamies vairākas paaudzes, tā sajūtot tik svarīgo 
saikni, kas notur visu pasauli kustībā.

Projekta koordinatore Dace Kalniņa

Galda sp�les – prieks, azarts, 
jautr�ba un atjaut�ba

Smiltenes novada dome 2016. gada 7.jūnijā 
plkst. 11:30, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes 
novadā, rīko pašvaldības kustamās mantas – 

vieglās pasažieru automašīnas Volvo S80, valsts 
reģistrācijas numurs FD-9224, 2001. izlaiduma 

gads, atkārtotu mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Ar atsavināmās kustamās mantas sīkāku 

raksturojumu var iepazīties izsoles noteikumos.
Izsoles sākumcena (arī kustamās mantas nosacītā 
cena) ir noteikta – 1440,00 euro (viens tūkstotis 

četri simti četrdesmit euro un 00 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 – 144,00 euro (viens simts 

četrdesmit četri 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, Pils ielā 2, Smiltenē, 

Smiltenes novadā, pie Kancelejas nodaļas 
sekretāres darba dienās no plkst. 8:00 līdz 12:00

 un no 13:00 līdz 17:00. 
Par izsolāmās kustamās mantas apskates vietu 
un laiku sazināties ar Smiltenes novada domes 

Saimnieciskās darbības nodaļas darbinieku 
(tel.29194723, e-pasts: ingars.veismanis@smiltene.lv).

Izsoles dalībnieku reģistrācija saskaņā ar 
izsoles noteikumiem tiek veikta Smiltenes novada 

domē, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā,
 pie Kancelejas nodaļas sekretāres darba dienās no 

plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00 
līdz 2016.gada 6.jūnijam plkst.17:00 (ieskaitot).
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Melioratoru Em�lu
V��eli atceroties

(turpin�jums)
Viņš labi zināja nosusināto zemju izmantošanas un 

sistēmu ekspluatācijas senas patiesības un tās realizēja 
dabā:

1) Drenu sistēmas, uzturot tās kārtībā ar regulāru 
kopšanu un pareizu ekspluatāciju, var darboties piecdes-
mit un vairāk gadu un dot lielu labumu saimniecībām.

2) Problemātiska ir arī cīņa ar nezālēm, īpaši usnēm, 
kuras visvairāk aug un vairojas uz drenu tranšejām, jo tur 
ir irdenāka augsne un tam ir vieglāk iespiesties dziļākos 
slāņos. Lai pēc iespējas novērstu drenu aizsērējumus ar 
ušņu saknēm, drenētos laukos iespējami vairāk jālieto 
dažādi nezāļu apkarošanas paņēmieni.

3) Pavasarī ir jāizdara drenēto platību apsekošana, 
jāatzīmē tās bojājumu vietas un jāparedz to remonts. 
Vispirms jāpārbauda, kādā stāvoklī ir drenu kolektora 
iztekas novadgrāvī.

4) Vajadzības gadījumā arī jāpadziļina grāvis, lai 
izteka varētu normāli funkcionēt. Tāpat jāpārbauda 
drenu kontrolakas, ja tajās ir saskalotas smiltis vai citi 
aizsērējumi, tās jāizsmeļ, jāiztīra, lai netraucētu drenu 
noteču cirkulāciju. Drenu akām tāpat jāatjauno un jā-
uzliek vāki, lai pasargātu no liekiem aizsērējumiem un 
lai tās ziemā tik stipri neaizsaltu.

5) Agri pavasarī var labi redzēt, kur darbojas un kur 
nedarbojas drenu zari, jo to bojājumu vietās augsne pa-
rasti ir mitrāka un nereti pat sakrājas peļķes. Šādas vie-
tas vajag pavasarī atzīmēt un vēlāk, atrokot tranšejas, tās 
jāizlabo. Citādi aizsērējums var izveidoties vēl plašāks 
un sabojāt visu drenu sistēmu. To nedrīkst pieļaut.

6) Uz vienu lielāku drenu sistēmu (ar segto vadu) 
nereti ir izveidojušās vairākas nelielas zemnieku saim-
niecības. Šajā ziņā vispareizāk ir savstarpēji vienoties, 
kas ko darīs un cik liels ieguldījums un atlīdzība par to 
būs zemes apsaimniekotājiem. Šāda vienošanās katrā
ziņā ir jāpanāk, un vajadzīgie remontdarbi jāveic sav-
laicīgi, jo nedrīkst pieļaut, ka lielie kapitālieguldījumi 
zemes ielabošanai, kas jau ir priekšnoteikums sekmīgai 
tās apsaimniekošanai, aizieto bojā sīku neizdarību dēļ.

7) Arī starpsaimniecību novadgrāvji un upītes ik 
gadus ir jāpārskata. Sanesumi grāvju dibenos regulāri jā-
iztīra, izskalotās nogāzes jāpielabo, vajadzības gadījumā 
arī ar velēnām jāpiesedz.

8) Lai grāvji neaizaugtu ar nezālēm, tie ik gadus 
vasarā jāizpļauj, bet, ja sāk augt krūmi, tie jāizcērt ar 
saknēm un jāaizvāc prom.

9) Drenu sistēmai jānodrošina liekā mitruma un augstā 
gruntsūdens līmeņa pazemināšana, lai tas netraucētu 
augsnes apstrādāšanu pavasaros, augu augšanu un ražas 
novākšanu rudeņos.

Tādējādi, pareizi organizējot meliorācijas sistēmas 
kopšanu un ekspluatāciju, tās var labi un ilgstoši kalpot 
ražu kāpināšanai un, līdz ar to, arī zemniecības labklā-
jībai.

Turpinājums sekos nākamajā “Smiltenes Novada 
Domes Vēstis” numurā.

Vilis Poga, 
Latvijas Melioratoru biedrības

Valkas rajona melioratoru vārdā

Kult�ra, t�risms

Izstādes:
• No 05. – 16.05.Krūzīšu kolekcija no Eiropas Savienības valstīm; 
• Līdz 14.05. mākslinieku Ligitas Mazītes (eļļa) un Andra Jērcēna (akvarelis)
  darbu izstāde “Mūsu krāsu prieks”;
• No 18.05. Iritas Stepītes rokdarbu izstāde;
• Visu mēnesi apskatāma Birutas Žurovskas 85 gadu jubilejai veltīta piemiņas izstāde

“Sirds šūpojas baltajos mākoņos”.

Bērnu apkalpošanas nodaļā (Gaujas ielā 1)
• 13.05 Valsts valodas dienai veltīta Zib akcija ”Klusie telefoni”.

Piedāvājums:
Datu bāzes news.lv, NAIS, letonika.lv
Valkas, Smiltenes, Strenču novadu bibliotēku kopkatalogs – grāmatu rezervēšana un lasīšanas termiņa 
pagarināšana internetā http://valka.biblioteka.lv/Alise/lv/4/home.aspx.
Par jaunākajām grāmatām un pasākumiem bibliotēkā skatieties – http://www.smiltenesbiblio.blogspot.com/
http://www.smiltene.lv/bibliotekas/open/37

Smiltenes novada bibliot�k�

Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķisir stip-
rināt Latvijas sabiedrības valstsgribu, piederības sajūtu 
savai valstij un mīlestību pret savu zemi, rosinot paš-
organizējošus procesus un sadarbību.

Simts gadi ir liels skaitlis, nozīmīgs periods mūsu 
valstij. Mēs varam ar cieņu un godu svinēt šo notikumu.
Latvijas simtgades svinību ietvaru simboliski var salī-
dzināt ar dzimšanas dienas svinēšanas ciklu. Dzimšanas 
dienā atceramies savus radītājus – vecākus, vecvecākus, 
apskatāmies bērnības fotogrāfijas. Arī Latvijas simtgadē 
mēs atcerēsimies, kas ir mūsu valsts dibinātāji, kas ir 
mūsu senči. Tāpēc pirmais svētku programmas virziens 
ir saistīts ar Latvijas ciltstēviem un ciltsmātēm – mudi-
nām meklēt tos cilvēkus, kas dibinājuši mūsu valsti, kas 
devuši ieguldījumu valstisku notikumu attīstībā, taut-
saimniecībā, kas ir garīgā mantojuma nesēji. Mudināsim 
ikvienu domāt par ciltsmātēm un ciltstēviem arī savā 
dzīvē.

Smiltenes novadā svētku programma tiek veidota 3 
gadiem –

2018.gads – Latvijas valsts simtgade
2019.gads – Smiltenes novada desmitgade
2020.gads – Smiltenes pilsētas simtgade
Mums jādzīvo patiesi latviski. Mēs paši maizi cepam, 

sieru sienam, ceļus taisām, tautas tērpus šujam, savu 
himnu dziedam un svētkus svinam. Paši darām, citiem 
mācām,visiem rādām – lai visi  redz, ka mēs ēdam un 
dzeram to labāko, ko dod miers. Un skaistu gaitu stai-
gājam. Lai visi ierauga – kāds ir latvietis šodien, redz un 
pievienojas.

Lai veiksmīgi un daudzpusīgi izstrādātu svinību 
sagatavošanas programmu aicinām katru no mums 
padomāt un dot padomu, kā un ar kādām aktivitātēm 
atzīmēt mūsu svētkus!

Es esmu Latvija!

MAIJS
LĪBIETIS KĀRLIS (1846. g. 9. maijs – 1904. g. 12. 
maijs) – no 1875. – 1877.  gadam ārsts Smiltenē. 
KRŪMALS JĀNIS (1936. g. 9. maijs – 2004. g. 
23. apr.) – Smiltenes slimnīcas galvenais ārsts. 1995. 
gadā apbalvots ar Triju Zvaigžņu V šķiras ordeni, 
2000. gadā apbalvots ar Smiltenes pilsētas Goda 
medaļu. 
HERMANOVSKIS GUNTIS (1936. g. 9. maijs – 
1969. g. 25. maijs) – sportists. Uzbūvējis Smiltenē 
pirmo kartingu. Uzvarot daudzās sacensībās, ieguva 
meistarkandidāta titulu un iekļuva republikas izlases 
komandā. Mācījies un strādājis Smiltenē.

Novadnieku 
kalend�rs

1. Kuru Smiltenes novada personību, kolektīvu, uzņēmumu, panākumu (vēsturisku vai mūsdienu) vajadzētu 
godināt svētku ietvaros? Ar kādu notikumu?

2. Kas Smiltenes novadā ir latviskākā lieta vai vieta, kāpēc?

3. Kas un kur līdz svētkiem ir jāizdara vides sakopšanā un labiekārtošanā, lai radītu svētku sajūtu?

4. Ko es pats esmu gatavs darīt, lai palīdzētu, lai sapostu Smiltenes novadu svētkiem?

5. Ko es gribu dāvināt Latvijai un Smiltenei dzimšanas dienā?

6. Kā es vēlos svinēt Latvijas un Smiltenes simtgadi?

7. Es gribētu, lai …

Izgrieztu aptaujas anketu aicinām iesniegt Smiltenes pilsētas Kultūras centrā, Tūrisma informācijas centrā 
vai pagastu pārvaldēs līdz 2016.gada 3.jūnijam!

Smiltenes novads – vieta, kur ir spoži svētki un neticama uzdrīkstēšanās. Vieta, kur ir izcili talantīgi cilvēki, 
kuri līdzdarbojas novada attīstībā, tādejādi pilnveido sevi, novadu un Latviju. Kopā mums izdosies!

112016. gada 13. maijs

Svētdien, 8. maijā, īsti vasarīgos apstākļos vairāk 
nekā 2000 riteņbraucēju baudīja kalnu riteņbraukšanas 
sacensības skaistajā Vidzemes mazpilsētā Smiltenē, bet 
prestižākajā “Toyota Hybrid” distancē atkal nepārspēti 
bija “Rietumu Delfin” sportisti Dmitrijs Sorokins un 
Lelde Ardava.

Gan Sorokinam, gan Ardavai tās bija kārtējās uz-
varas šajā sezonā kalnu riteņbraukšanas sacensībās. 
Abi līdz šim uzvarējuši visās sacensībās Latvijā, kurās 
piedalījušies.

Pēc ne pārāk labvēlīgos laika apstākļos aizvadītās 
klasikas Cēsis-Valmiera Latvijas prestižākais kalnu 
riteņbraukšanas seriāls SEB MTB pārcēlās uz Vidzemes 
skaistuli Smilteni, kas jau no rīta sagaidīja ar īsti vasa-
rīgiem laika apstākļiem. Dienas laikā gaisa temperatūra 
sasniedza pat 25 grādus pēc Celsija, tāpēc sportistus 
Smiltenes posma distancē pļavas posmā gaidīja īsta 
svelme, padarot sacensības arī par izturības pārbaudi. 
Vidzemes skaisto dabu baudīt īsti vasarīgos laika 
apstākļos dažādās distancēs izvēlējās vairāk nekā 2000 
dalībnieku, kuri startēja “Toyota Hybrid” distancē (59 
km), “Virši-A” distancē (38,6 km) un “Mammadaba” 
Veselības braucienā (29 km). Paši mazākie braucēji veica 
dažāda garuma distances pa Smiltenes ielām “Rasēns” 
Bērnu brauciena sacensībās.

“Toyota Hybrid” 59 kilometru garajā distancē uz 
starta devās gandrīz 200 dalībnieku, kuriem rīkotāji bija 
sagatavojuši aizraujošu un interesantu trasi. Pirmajā aplī 
izveidojās aptuveni astoņu sportistu grupa, kuras braucēji 
arī izteica savas pretenzijas uz uzvaru Smiltenē. Otrajā 
aplī sākotnēji no grupas aizbēga SEB MTB pašreizējais 
čempions Andris Vosekalns (Rietumu Delfin) un igaunis 
Peters Tarviss (Sportlife.lv). Lai gan līderu pārsvars 
sasniedza pat vienu minūti, sekotāji turēja Vosekalnu 
un Tarvisu redzes lokā, nedodot tiem iespēju palielināt 
pārsvaru. Vēlāk vadošajiem duetam pievienojās Sorokins, 
kurš vienā no smilšainajiem kāpumiem aizbēga un vie-
natnē, augsti paceltām rokām, triumfēja Smiltenes sirdī. 
Pēdējos kilometros Tarviss aizbēga no Vosekalna, tādē-
jādi labāko trijnieks bija noskaidrots jau pirms finiša.

Labāko sešiniekā vēl iekļuva Māris Bogdanovičs 
(Rietumu Delfin), Oskars Muižnieks (Sportlife.lv) un 
Ivars Prokofjevs (ZZK).

Dmitrijs Sorokins, Rietumu Delfin: Ļoti intere-
santa sacensība. Atšķirībā no pirmā posma, šoreiz trase 
bija daudz tehniskāka, kas tikai palielināja intrigu. Kad 
aizbēga Vosekalns un Tarviss, visu laiku turējām viņus 
redzeslokā. Grupā visi uz to strādāja. Kad braucām jau 
kopā, izmantoju niansi vienā no kāpumiem. Viņi izvēlējās 
braukt pa malu, bet es smilšainajā daļā aizbēgu. Tālāk 

jau nosargāt nebija grūti. Jā, pēc uzvaras Valmierā teicu, 
ka man vairāk patīk braukt vēsos laika apstākļos, bet arī 
šodien nebija ne vainas. Tehniski labi nostrādāju.

Sievietēm “Toyota Hybrid” distancē labāko trijnieks 
identisks Cēsu-Valmieras sacensībām – jau no sākuma 
stabili priekšā brauca Lelde Ardava (Rietumu Delfin), 
kas konkurentēm sacensībās nedod nekādas cerības. Otrā 
finišēja Ingrīda Šmite (Sportlife.lv), bet trešā bija Madara 
Fūrmane (BeloCyclingProject/SKANSTE).

Tikmēr “Virši-A” distancē vīriem uzvaras laurus 
plūca Jānis Bērziņš (Sportilfe.lv), tikai par divām sekun-
dēm apsteidzot Gintu Jakovelu (Volkswagen-Veloprofs.
lv) un par piecām sekundēm Lauri Purniņu (MySport 
Veikals). Sievietēm “Virši-A” distancē otro posmu pēc 
kārtas ātrākā bija Lāsma Ozola (Patria-Bottecchia).

Kalnu riteņbraukšanas seriālu SEB MTB maratons 
jau 15. sezonu rīko “Igo Japiņa sporta aģentūra”. 
Sacensību ilggadējais ģenerālsponsors ir SEB banka. 
SEB MTB sacensību galvenais auto – “Toyota Hybrid”. 
Sacensības rīkot palīdz uzticamie partneri “Virši-A”, 
“Mammadaba”, “Rasēns” un “Lakto PRO”. Balvas uz-
varētājiem nodrošina “Sportland”, sacensību enerģijas 
dzēriens “Isostar”, sportistu oficiālais ūdens – “Zaķu-
muiža”.

Sacensību trasē dalībniekus tradicionāli atspirdzināja 
“Zaķumuižas” ūdens, bet pēc sacensībām finišā visi 
dalībnieki spēku atgūšanai kopā ar spēcinošo maltīti 
saņema arī jaunos Lakto PRO produktus. 

Sacensību detalizētus rezultātus var aplūkot mājas
lapā velo.lv.

Uldis Strautmanis,
Igo Japiņa Sporta aģentūras preses sekretārs

SEB MTB vasar�gaj� Smiltenes posm� 
dominanci turpina Sorokins un Ardava

Sports

Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas svētkos 
4. maijā, kā jau katru gadu, ar OK Ogre rīkoto “Daugavas
kausu” tika atklāta 2016. gada Latvijas stafešu kausa 
izcīņa. 

Azimuts OK – Smiltenes BJSS sacensībās pārstāvēja 
tikai viena komanda, jo paraleli stafetēm Priekuļos no-
risinājas Jaunsargu sacensības. 

Orientieristes Agnese Jaunmuktāne, Madara Celma 
un Anda Jaunmuktāne cīnījas par goda pjedestālu ar 
Madonas BJSS/OK Arona un Ogre OK/SC komandām. 
1.etapā Agnese finišēja kopā ar Madonas un Ogres 
orientieristēm. 2.etapā devās Madara, kura stabili veica 
savu distanci un finišēja ar 8 minūšū pārsvaru no kon-
kurentēm, tas ļāva Andai mierīgi veikt 3.etapu un finišēt 
1.vietā, aiz sevis atstājot madonietes.  

Nākamais Latvijas stafešu kausa izcīņas posms 
norisināsies 22. maijā OK Ozons rīkotajās sacensībās 
“Rīgas čempionāts”.

Daugavas kaus� 
stafet�s uzvar 
Azimuts OK – 

Smiltenes BJSS 
orientieristes

Pirms vieglatlētikas sacensībām stadionā, Smiltenes novada skolu sportisti sacentās augstlēkšanā telpās. Pirmo 
reizi šajās sacensībās startēja kaimiņu novada – Jaunpiebalgas vidusskolas augstlēcēji.

19.aprīlī Smiltenes sporta hallē startēja 144 augstlēcēji, par 45 vairāk kā iepriekšējā gadā, un sacentās 4 vecuma 
grupās. Vērtējot rezultātus, vidēji tie ir augstāki, jo gandrīz visās skolās ir iegādāts augstlēkšanas inventārs un ir 
iespēja trenēties. Arī sporta hallē būtu vēlams otrs augstlēkšanas inventāra komplekts, jo sacensības notiek divos 
sektoros. Tagad trūkstošais inventārs ir jāmeklē apkārtējās skolās.

Sacensības bija interesantas, jo vairākās grupās, uzrādot vienādu rezultātu, vajadzēja skaitīt nesekmīgo lēcienu 
skaitu. Pacīnīties nācās puišiem 2000.-2002.gadā dzimušo grupā, jo uzvarētāju varēja noskaidrot tikai pārlēcienos. 

Sacensību uzvarētāji saņēma medaļas un, Sporta centra sarūpētās, skaistas piemiņas balvas.

Uzvarētāji pa grupām:
2005.-2006. g.dz. – Agnija Kalēja 1,20 (Grundzāle, skolotājs Māris Stabiņš), Paula Rudīte 1,15 (SCV, skolotāja

Margarita Mikarta), Laura Andersone 1,10 (Grundzāle); Regnārs Tamms 1,30; Jorens Miķelsons 1,25; Tomass 
Veismanis 1,25  (visi TPS, skolotāja Laila Cīrule).

2003.-2004. g.dz. – Ramona Rubņikoviča 1,45; Daniela Karazieja 1,40 (abas Grundzāle), Keita Šiliņa 1,35 
(Bilska, skolotājs Leons Peļņa),  Matīss Ābols 1,40 (SCV), Ronalds Kalniņš 1,40 (Grundzāle), Mareks Baumanis 
1,40 (SCV).

2000.-2002. g.dz. – Ieva Ābola 1,45 (SCV), Daniela Šakociņa 1,40 (Grundzāle), Sindija Fjodorova 1,30  (SCV); 
Artis Peilāns 1,63 (Jaunpiebalga, skolotāja Sarmīte Vlodare), Klāvs Ozoliņš 1,60 (Grundzāle), Salvis Lazda 1,60 
(Jaunpiebalga). 

1996.-1999. g.dz. – Liena Zazerina 1,35 (ST, skolotājs Leons Peļņa), Lauma Melece 1,20, Elizabete Kokarēviča 
1,20 (abas SCV, skolotāja Liene Brūvele); Edgars Alksnis 1,60 (ST), Elvis Fridrihsons 1,55 (SCV, skolotājs Ivars 
Joksts), Ilmārs Fridrihsons 1,45 (Bilska).

Smiltenes BJSS metodiķe K.Klempnere

Augstl�kšanas sacens�bas telp�s

Laikā no 6. līdz 8.jūnijam un no 13.līdz 14.jūnijam 
Latviju šķērsos ASV 2.kavalērijas pulka mācību maršs 
“DragoonRide II”, kas no Vilsekas Vācijā un dosies uz 
Tapu Igaunijā, lai piedalītos starptautiskajās mācībās 
“Saber Strike 2016”.

Mācību maršs dosies uz Igauniju divos dažādos 
maršrutos, katrā pārvietojoties 200 tehnikas vienībām, 
tai skaitā kājnieku kaujas mašīnām “Stryker”, kas veiks 
vairāk nekā 2400 kilometru, šķērsojot sešas valstis – 
Vāciju, Čehiju, Poliju, Lietuvu, Latviju un Igauniju.
“DragoonRide II” mērķis ir pārbaudīt sabiedroto spējas 
ātri pārvietoties Alianses teritorijā un uzlabot starptau-
tisko sadarbību.

Mācību maršs laikā no 6.līdz 8.jūnijam šķērsos Zemgali, 
Latgali un Vidzemi, savukārt 13. un 14.jūnijā kolonnas 
pārvietosies pa Zemgali un Vidzemi. Tā ietvaros notiks 
arī tehnikas izstāde, kas dos iespēju sabiedrībai iepazīties 
ar Nacionālo bruņoto spēku un sabiedroto militāro teh-
niku, kā arī uzzināt vairāk par mācību maršu. Militāro 
tehniku Smiltenē būs iespējams apskatīt 8.jūnijā.

“DragoonRide II” laikā no 6. līdz 8. jūnijam no-
risināsies Latvijā izvietotās NATO spēku integrācijas 
vienības darbības izvērtēšana. Latvija kā uzņemošā 
valsts sadarbībā ar NATO pārstāvjiem izvērtēs vienības 
līdzšinējo darbību un gatavību īstenot tai dotos uzdevu-
mus. Vienības pamatuzdevums ir veicināt ātru un koordi-
nētu alianses paaugstinātas gatavības spēku izvēršanu 
Latvijā. Daina Ozoliņa,

AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļas vecākā referente

Smilten� b�s 
apskat�ma 

milit�r� tehnika

Kult�ra, t�risms
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Melioratoru Em�lu
V��eli atceroties

(turpin�jums)
Viņš labi zināja nosusināto zemju izmantošanas un 

sistēmu ekspluatācijas senas patiesības un tās realizēja 
dabā:

1) Drenu sistēmas, uzturot tās kārtībā ar regulāru 
kopšanu un pareizu ekspluatāciju, var darboties piecdes-
mit un vairāk gadu un dot lielu labumu saimniecībām.

2) Problemātiska ir arī cīņa ar nezālēm, īpaši usnēm, 
kuras visvairāk aug un vairojas uz drenu tranšejām, jo tur 
ir irdenāka augsne un tam ir vieglāk iespiesties dziļākos 
slāņos. Lai pēc iespējas novērstu drenu aizsērējumus ar 
ušņu saknēm, drenētos laukos iespējami vairāk jālieto 
dažādi nezāļu apkarošanas paņēmieni.

3) Pavasarī ir jāizdara drenēto platību apsekošana, 
jāatzīmē tās bojājumu vietas un jāparedz to remonts. 
Vispirms jāpārbauda, kādā stāvoklī ir drenu kolektora 
iztekas novadgrāvī.

4) Vajadzības gadījumā arī jāpadziļina grāvis, lai 
izteka varētu normāli funkcionēt. Tāpat jāpārbauda 
drenu kontrolakas, ja tajās ir saskalotas smiltis vai citi 
aizsērējumi, tās jāizsmeļ, jāiztīra, lai netraucētu drenu 
noteču cirkulāciju. Drenu akām tāpat jāatjauno un jā-
uzliek vāki, lai pasargātu no liekiem aizsērējumiem un 
lai tās ziemā tik stipri neaizsaltu.

5) Agri pavasarī var labi redzēt, kur darbojas un kur 
nedarbojas drenu zari, jo to bojājumu vietās augsne pa-
rasti ir mitrāka un nereti pat sakrājas peļķes. Šādas vie-
tas vajag pavasarī atzīmēt un vēlāk, atrokot tranšejas, tās 
jāizlabo. Citādi aizsērējums var izveidoties vēl plašāks 
un sabojāt visu drenu sistēmu. To nedrīkst pieļaut.

6) Uz vienu lielāku drenu sistēmu (ar segto vadu) 
nereti ir izveidojušās vairākas nelielas zemnieku saim-
niecības. Šajā ziņā vispareizāk ir savstarpēji vienoties, 
kas ko darīs un cik liels ieguldījums un atlīdzība par to 
būs zemes apsaimniekotājiem. Šāda vienošanās katrā
ziņā ir jāpanāk, un vajadzīgie remontdarbi jāveic sav-
laicīgi, jo nedrīkst pieļaut, ka lielie kapitālieguldījumi 
zemes ielabošanai, kas jau ir priekšnoteikums sekmīgai 
tās apsaimniekošanai, aizieto bojā sīku neizdarību dēļ.

7) Arī starpsaimniecību novadgrāvji un upītes ik 
gadus ir jāpārskata. Sanesumi grāvju dibenos regulāri jā-
iztīra, izskalotās nogāzes jāpielabo, vajadzības gadījumā 
arī ar velēnām jāpiesedz.

8) Lai grāvji neaizaugtu ar nezālēm, tie ik gadus 
vasarā jāizpļauj, bet, ja sāk augt krūmi, tie jāizcērt ar 
saknēm un jāaizvāc prom.

9) Drenu sistēmai jānodrošina liekā mitruma un augstā 
gruntsūdens līmeņa pazemināšana, lai tas netraucētu 
augsnes apstrādāšanu pavasaros, augu augšanu un ražas 
novākšanu rudeņos.

Tādējādi, pareizi organizējot meliorācijas sistēmas 
kopšanu un ekspluatāciju, tās var labi un ilgstoši kalpot 
ražu kāpināšanai un, līdz ar to, arī zemniecības labklā-
jībai.

Turpinājums sekos nākamajā “Smiltenes Novada 
Domes Vēstis” numurā.

Vilis Poga, 
Latvijas Melioratoru biedrības

Valkas rajona melioratoru vārdā

Kult�ra, t�risms

Izstādes:
• No 05. – 16.05.Krūzīšu kolekcija no Eiropas Savienības valstīm; 
• Līdz 14.05. mākslinieku Ligitas Mazītes (eļļa) un Andra Jērcēna (akvarelis)
  darbu izstāde “Mūsu krāsu prieks”;
• No 18.05. Iritas Stepītes rokdarbu izstāde;
• Visu mēnesi apskatāma Birutas Žurovskas 85 gadu jubilejai veltīta piemiņas izstāde

“Sirds šūpojas baltajos mākoņos”.

Bērnu apkalpošanas nodaļā (Gaujas ielā 1)
• 13.05 Valsts valodas dienai veltīta Zib akcija ”Klusie telefoni”.

Piedāvājums:
Datu bāzes news.lv, NAIS, letonika.lv
Valkas, Smiltenes, Strenču novadu bibliotēku kopkatalogs – grāmatu rezervēšana un lasīšanas termiņa 
pagarināšana internetā http://valka.biblioteka.lv/Alise/lv/4/home.aspx.
Par jaunākajām grāmatām un pasākumiem bibliotēkā skatieties – http://www.smiltenesbiblio.blogspot.com/
http://www.smiltene.lv/bibliotekas/open/37

Smiltenes novada bibliot�k�

Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķisir stip-
rināt Latvijas sabiedrības valstsgribu, piederības sajūtu 
savai valstij un mīlestību pret savu zemi, rosinot paš-
organizējošus procesus un sadarbību.

Simts gadi ir liels skaitlis, nozīmīgs periods mūsu 
valstij. Mēs varam ar cieņu un godu svinēt šo notikumu.
Latvijas simtgades svinību ietvaru simboliski var salī-
dzināt ar dzimšanas dienas svinēšanas ciklu. Dzimšanas 
dienā atceramies savus radītājus – vecākus, vecvecākus, 
apskatāmies bērnības fotogrāfijas. Arī Latvijas simtgadē 
mēs atcerēsimies, kas ir mūsu valsts dibinātāji, kas ir 
mūsu senči. Tāpēc pirmais svētku programmas virziens 
ir saistīts ar Latvijas ciltstēviem un ciltsmātēm – mudi-
nām meklēt tos cilvēkus, kas dibinājuši mūsu valsti, kas 
devuši ieguldījumu valstisku notikumu attīstībā, taut-
saimniecībā, kas ir garīgā mantojuma nesēji. Mudināsim 
ikvienu domāt par ciltsmātēm un ciltstēviem arī savā 
dzīvē.

Smiltenes novadā svētku programma tiek veidota 3 
gadiem –

2018.gads – Latvijas valsts simtgade
2019.gads – Smiltenes novada desmitgade
2020.gads – Smiltenes pilsētas simtgade
Mums jādzīvo patiesi latviski. Mēs paši maizi cepam, 

sieru sienam, ceļus taisām, tautas tērpus šujam, savu 
himnu dziedam un svētkus svinam. Paši darām, citiem 
mācām,visiem rādām – lai visi  redz, ka mēs ēdam un 
dzeram to labāko, ko dod miers. Un skaistu gaitu stai-
gājam. Lai visi ierauga – kāds ir latvietis šodien, redz un 
pievienojas.

Lai veiksmīgi un daudzpusīgi izstrādātu svinību 
sagatavošanas programmu aicinām katru no mums 
padomāt un dot padomu, kā un ar kādām aktivitātēm 
atzīmēt mūsu svētkus!

Es esmu Latvija!

MAIJS
LĪBIETIS KĀRLIS (1846. g. 9. maijs – 1904. g. 12. 
maijs) – no 1875. – 1877.  gadam ārsts Smiltenē. 
KRŪMALS JĀNIS (1936. g. 9. maijs – 2004. g. 
23. apr.) – Smiltenes slimnīcas galvenais ārsts. 1995. 
gadā apbalvots ar Triju Zvaigžņu V šķiras ordeni, 
2000. gadā apbalvots ar Smiltenes pilsētas Goda 
medaļu. 
HERMANOVSKIS GUNTIS (1936. g. 9. maijs – 
1969. g. 25. maijs) – sportists. Uzbūvējis Smiltenē 
pirmo kartingu. Uzvarot daudzās sacensībās, ieguva 
meistarkandidāta titulu un iekļuva republikas izlases 
komandā. Mācījies un strādājis Smiltenē.

Novadnieku 
kalend�rs

1. Kuru Smiltenes novada personību, kolektīvu, uzņēmumu, panākumu (vēsturisku vai mūsdienu) vajadzētu 
godināt svētku ietvaros? Ar kādu notikumu?

2. Kas Smiltenes novadā ir latviskākā lieta vai vieta, kāpēc?

3. Kas un kur līdz svētkiem ir jāizdara vides sakopšanā un labiekārtošanā, lai radītu svētku sajūtu?

4. Ko es pats esmu gatavs darīt, lai palīdzētu, lai sapostu Smiltenes novadu svētkiem?

5. Ko es gribu dāvināt Latvijai un Smiltenei dzimšanas dienā?

6. Kā es vēlos svinēt Latvijas un Smiltenes simtgadi?

7. Es gribētu, lai …

Izgrieztu aptaujas anketu aicinām iesniegt Smiltenes pilsētas Kultūras centrā, Tūrisma informācijas centrā 
vai pagastu pārvaldēs līdz 2016.gada 3.jūnijam!

Smiltenes novads – vieta, kur ir spoži svētki un neticama uzdrīkstēšanās. Vieta, kur ir izcili talantīgi cilvēki, 
kuri līdzdarbojas novada attīstībā, tādejādi pilnveido sevi, novadu un Latviju. Kopā mums izdosies!

112016. gada 13. maijs

Svētdien, 8. maijā, īsti vasarīgos apstākļos vairāk 
nekā 2000 riteņbraucēju baudīja kalnu riteņbraukšanas 
sacensības skaistajā Vidzemes mazpilsētā Smiltenē, bet 
prestižākajā “Toyota Hybrid” distancē atkal nepārspēti 
bija “Rietumu Delfin” sportisti Dmitrijs Sorokins un 
Lelde Ardava.

Gan Sorokinam, gan Ardavai tās bija kārtējās uz-
varas šajā sezonā kalnu riteņbraukšanas sacensībās. 
Abi līdz šim uzvarējuši visās sacensībās Latvijā, kurās 
piedalījušies.

Pēc ne pārāk labvēlīgos laika apstākļos aizvadītās 
klasikas Cēsis-Valmiera Latvijas prestižākais kalnu 
riteņbraukšanas seriāls SEB MTB pārcēlās uz Vidzemes 
skaistuli Smilteni, kas jau no rīta sagaidīja ar īsti vasa-
rīgiem laika apstākļiem. Dienas laikā gaisa temperatūra 
sasniedza pat 25 grādus pēc Celsija, tāpēc sportistus 
Smiltenes posma distancē pļavas posmā gaidīja īsta 
svelme, padarot sacensības arī par izturības pārbaudi. 
Vidzemes skaisto dabu baudīt īsti vasarīgos laika 
apstākļos dažādās distancēs izvēlējās vairāk nekā 2000 
dalībnieku, kuri startēja “Toyota Hybrid” distancē (59 
km), “Virši-A” distancē (38,6 km) un “Mammadaba” 
Veselības braucienā (29 km). Paši mazākie braucēji veica 
dažāda garuma distances pa Smiltenes ielām “Rasēns” 
Bērnu brauciena sacensībās.

“Toyota Hybrid” 59 kilometru garajā distancē uz 
starta devās gandrīz 200 dalībnieku, kuriem rīkotāji bija 
sagatavojuši aizraujošu un interesantu trasi. Pirmajā aplī 
izveidojās aptuveni astoņu sportistu grupa, kuras braucēji 
arī izteica savas pretenzijas uz uzvaru Smiltenē. Otrajā 
aplī sākotnēji no grupas aizbēga SEB MTB pašreizējais 
čempions Andris Vosekalns (Rietumu Delfin) un igaunis 
Peters Tarviss (Sportlife.lv). Lai gan līderu pārsvars 
sasniedza pat vienu minūti, sekotāji turēja Vosekalnu 
un Tarvisu redzes lokā, nedodot tiem iespēju palielināt 
pārsvaru. Vēlāk vadošajiem duetam pievienojās Sorokins, 
kurš vienā no smilšainajiem kāpumiem aizbēga un vie-
natnē, augsti paceltām rokām, triumfēja Smiltenes sirdī. 
Pēdējos kilometros Tarviss aizbēga no Vosekalna, tādē-
jādi labāko trijnieks bija noskaidrots jau pirms finiša.

Labāko sešiniekā vēl iekļuva Māris Bogdanovičs 
(Rietumu Delfin), Oskars Muižnieks (Sportlife.lv) un 
Ivars Prokofjevs (ZZK).

Dmitrijs Sorokins, Rietumu Delfin: Ļoti intere-
santa sacensība. Atšķirībā no pirmā posma, šoreiz trase 
bija daudz tehniskāka, kas tikai palielināja intrigu. Kad 
aizbēga Vosekalns un Tarviss, visu laiku turējām viņus 
redzeslokā. Grupā visi uz to strādāja. Kad braucām jau 
kopā, izmantoju niansi vienā no kāpumiem. Viņi izvēlējās 
braukt pa malu, bet es smilšainajā daļā aizbēgu. Tālāk 

jau nosargāt nebija grūti. Jā, pēc uzvaras Valmierā teicu, 
ka man vairāk patīk braukt vēsos laika apstākļos, bet arī 
šodien nebija ne vainas. Tehniski labi nostrādāju.

Sievietēm “Toyota Hybrid” distancē labāko trijnieks 
identisks Cēsu-Valmieras sacensībām – jau no sākuma 
stabili priekšā brauca Lelde Ardava (Rietumu Delfin), 
kas konkurentēm sacensībās nedod nekādas cerības. Otrā 
finišēja Ingrīda Šmite (Sportlife.lv), bet trešā bija Madara 
Fūrmane (BeloCyclingProject/SKANSTE).

Tikmēr “Virši-A” distancē vīriem uzvaras laurus 
plūca Jānis Bērziņš (Sportilfe.lv), tikai par divām sekun-
dēm apsteidzot Gintu Jakovelu (Volkswagen-Veloprofs.
lv) un par piecām sekundēm Lauri Purniņu (MySport 
Veikals). Sievietēm “Virši-A” distancē otro posmu pēc 
kārtas ātrākā bija Lāsma Ozola (Patria-Bottecchia).

Kalnu riteņbraukšanas seriālu SEB MTB maratons 
jau 15. sezonu rīko “Igo Japiņa sporta aģentūra”. 
Sacensību ilggadējais ģenerālsponsors ir SEB banka. 
SEB MTB sacensību galvenais auto – “Toyota Hybrid”. 
Sacensības rīkot palīdz uzticamie partneri “Virši-A”, 
“Mammadaba”, “Rasēns” un “Lakto PRO”. Balvas uz-
varētājiem nodrošina “Sportland”, sacensību enerģijas 
dzēriens “Isostar”, sportistu oficiālais ūdens – “Zaķu-
muiža”.

Sacensību trasē dalībniekus tradicionāli atspirdzināja 
“Zaķumuižas” ūdens, bet pēc sacensībām finišā visi 
dalībnieki spēku atgūšanai kopā ar spēcinošo maltīti 
saņema arī jaunos Lakto PRO produktus. 

Sacensību detalizētus rezultātus var aplūkot mājas
lapā velo.lv.

Uldis Strautmanis,
Igo Japiņa Sporta aģentūras preses sekretārs

SEB MTB vasar�gaj� Smiltenes posm� 
dominanci turpina Sorokins un Ardava

Sports

Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas svētkos 
4. maijā, kā jau katru gadu, ar OK Ogre rīkoto “Daugavas
kausu” tika atklāta 2016. gada Latvijas stafešu kausa 
izcīņa. 

Azimuts OK – Smiltenes BJSS sacensībās pārstāvēja 
tikai viena komanda, jo paraleli stafetēm Priekuļos no-
risinājas Jaunsargu sacensības. 

Orientieristes Agnese Jaunmuktāne, Madara Celma 
un Anda Jaunmuktāne cīnījas par goda pjedestālu ar 
Madonas BJSS/OK Arona un Ogre OK/SC komandām. 
1.etapā Agnese finišēja kopā ar Madonas un Ogres 
orientieristēm. 2.etapā devās Madara, kura stabili veica 
savu distanci un finišēja ar 8 minūšū pārsvaru no kon-
kurentēm, tas ļāva Andai mierīgi veikt 3.etapu un finišēt 
1.vietā, aiz sevis atstājot madonietes.  

Nākamais Latvijas stafešu kausa izcīņas posms 
norisināsies 22. maijā OK Ozons rīkotajās sacensībās 
“Rīgas čempionāts”.

Daugavas kaus� 
stafet�s uzvar 
Azimuts OK – 

Smiltenes BJSS 
orientieristes

Pirms vieglatlētikas sacensībām stadionā, Smiltenes novada skolu sportisti sacentās augstlēkšanā telpās. Pirmo 
reizi šajās sacensībās startēja kaimiņu novada – Jaunpiebalgas vidusskolas augstlēcēji.

19.aprīlī Smiltenes sporta hallē startēja 144 augstlēcēji, par 45 vairāk kā iepriekšējā gadā, un sacentās 4 vecuma 
grupās. Vērtējot rezultātus, vidēji tie ir augstāki, jo gandrīz visās skolās ir iegādāts augstlēkšanas inventārs un ir 
iespēja trenēties. Arī sporta hallē būtu vēlams otrs augstlēkšanas inventāra komplekts, jo sacensības notiek divos 
sektoros. Tagad trūkstošais inventārs ir jāmeklē apkārtējās skolās.

Sacensības bija interesantas, jo vairākās grupās, uzrādot vienādu rezultātu, vajadzēja skaitīt nesekmīgo lēcienu 
skaitu. Pacīnīties nācās puišiem 2000.-2002.gadā dzimušo grupā, jo uzvarētāju varēja noskaidrot tikai pārlēcienos. 

Sacensību uzvarētāji saņēma medaļas un, Sporta centra sarūpētās, skaistas piemiņas balvas.

Uzvarētāji pa grupām:
2005.-2006. g.dz. – Agnija Kalēja 1,20 (Grundzāle, skolotājs Māris Stabiņš), Paula Rudīte 1,15 (SCV, skolotāja

Margarita Mikarta), Laura Andersone 1,10 (Grundzāle); Regnārs Tamms 1,30; Jorens Miķelsons 1,25; Tomass 
Veismanis 1,25  (visi TPS, skolotāja Laila Cīrule).

2003.-2004. g.dz. – Ramona Rubņikoviča 1,45; Daniela Karazieja 1,40 (abas Grundzāle), Keita Šiliņa 1,35 
(Bilska, skolotājs Leons Peļņa),  Matīss Ābols 1,40 (SCV), Ronalds Kalniņš 1,40 (Grundzāle), Mareks Baumanis 
1,40 (SCV).

2000.-2002. g.dz. – Ieva Ābola 1,45 (SCV), Daniela Šakociņa 1,40 (Grundzāle), Sindija Fjodorova 1,30  (SCV); 
Artis Peilāns 1,63 (Jaunpiebalga, skolotāja Sarmīte Vlodare), Klāvs Ozoliņš 1,60 (Grundzāle), Salvis Lazda 1,60 
(Jaunpiebalga). 

1996.-1999. g.dz. – Liena Zazerina 1,35 (ST, skolotājs Leons Peļņa), Lauma Melece 1,20, Elizabete Kokarēviča 
1,20 (abas SCV, skolotāja Liene Brūvele); Edgars Alksnis 1,60 (ST), Elvis Fridrihsons 1,55 (SCV, skolotājs Ivars 
Joksts), Ilmārs Fridrihsons 1,45 (Bilska).

Smiltenes BJSS metodiķe K.Klempnere

Augstl�kšanas sacens�bas telp�s

Laikā no 6. līdz 8.jūnijam un no 13.līdz 14.jūnijam 
Latviju šķērsos ASV 2.kavalērijas pulka mācību maršs 
“DragoonRide II”, kas no Vilsekas Vācijā un dosies uz 
Tapu Igaunijā, lai piedalītos starptautiskajās mācībās 
“Saber Strike 2016”.

Mācību maršs dosies uz Igauniju divos dažādos 
maršrutos, katrā pārvietojoties 200 tehnikas vienībām, 
tai skaitā kājnieku kaujas mašīnām “Stryker”, kas veiks 
vairāk nekā 2400 kilometru, šķērsojot sešas valstis – 
Vāciju, Čehiju, Poliju, Lietuvu, Latviju un Igauniju.
“DragoonRide II” mērķis ir pārbaudīt sabiedroto spējas 
ātri pārvietoties Alianses teritorijā un uzlabot starptau-
tisko sadarbību.

Mācību maršs laikā no 6.līdz 8.jūnijam šķērsos Zemgali, 
Latgali un Vidzemi, savukārt 13. un 14.jūnijā kolonnas 
pārvietosies pa Zemgali un Vidzemi. Tā ietvaros notiks 
arī tehnikas izstāde, kas dos iespēju sabiedrībai iepazīties 
ar Nacionālo bruņoto spēku un sabiedroto militāro teh-
niku, kā arī uzzināt vairāk par mācību maršu. Militāro 
tehniku Smiltenē būs iespējams apskatīt 8.jūnijā.

“DragoonRide II” laikā no 6. līdz 8. jūnijam no-
risināsies Latvijā izvietotās NATO spēku integrācijas 
vienības darbības izvērtēšana. Latvija kā uzņemošā 
valsts sadarbībā ar NATO pārstāvjiem izvērtēs vienības 
līdzšinējo darbību un gatavību īstenot tai dotos uzdevu-
mus. Vienības pamatuzdevums ir veicināt ātru un koordi-
nētu alianses paaugstinātas gatavības spēku izvēršanu 
Latvijā. Daina Ozoliņa,

AM Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļas vecākā referente

Smilten� b�s 
apskat�ma 

milit�r� tehnika

Kult�ra, t�risms
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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

Pas�kumi Smiltenes pils�tas 
Kult�ras centr�

MAIJĀ
15.maijā plkst.19.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra lielajā zālē “Sun 
Dome” modernās deju grupas “Valgepuu” dejas uzvedums “Sākums”. Autors, 
režisors un horeogrāfs Indrek Varik. Ieeja: 3,00 EUR. Īpašais piedāvājums 
skolām-dodoties uz izrādi kopā ar klasi, ieeja 2,00 EUR.
21.maijā Vasaras sezonas atklāšana Smiltenē. No plkst.11.00 Baznīcas 
laukumā “Ghetto Games”. Plkst.19.00 Jāņukalna estrādē koncerts “Vasara 
sauc!”. Piedalās Smiltenes nov. amatiermākslas kolektīvi un Valters Frīden-
bergs. Ieeja: 2,00EUR. No plkst.22.00 nakts balle ar grupā “Stradivari”,
“Z-Scars” un DJ Demyjan.Ieeja:3,00 EUR.
26.maijā plkst.19.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centrā izrāde pēc Tijas 
Bangas lugas motīviem “7 vecmeitas”. Lomās: Olga Dreģe, Velta Straume, 
Raimonda Vazdika, Laila Kirmuška, Jūlija Ļaha, Dace Makovska, Ginta 
Krievkalna vai Liene Šomase, Maija Romaško un vienīgais vīrietis rožu dārzā 
– Juris Jope vai Emīls Kivlenieks. Pie klavierēm Gints Žilinskis vai Ēriks 
Avotiņš. Biļetes iepriekšpārdošanā “Biļešu Paradīze” un Smiltenes pilsētas 
KC kasēs: 8,00 EUR, 10,00 EUR, 12,00 EUR.

JŪNIJĀ
1.jūnijā no plkst.12.00 līdz 16.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centrā bērnu 
apģērbu, apavu, rotaļlietu u.c. mantu tirdziņš “Andelīte-Sandelīte”. Pieteik-
šanās, rakstot uz e-pastu kulturascentrs@smiltene.lv. Sīkāka informācija pa 
tālruni 26709560 (Kristīne) un www.smiltene.lv.
1.jūnijā no plkst.14.00 Smiltenes rotaļlaukumā, Gaujas ielā 1, labdarības 
pasākums “Balta, balta mana sirds” – labdarības tirdziņš, radošās darbnīcas, 
stafetes, pankūku cepšana, jumiķu paraugdemonstrējumi, rotaļāšanās ar 
“Vudii” eko rotaļlietām, koncerts “No manas sirds uz tavējo…”, pucēšanās u.c.
1.jūnijā plkst.18.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra lielajā zālē Jaunatnes 
teātra izrāde “Un atkal Pifs”. Lomās: Jānis Kirmuška, Laila Kirmuška, Jūlija 
Ļaha, Edgars Lipors, Pēteris Šogolovs, Jānis Mūrnieks. Ieeja par ziedojumiem 
akcijai “Balta, balta mana sirds”.
4.jūnijā plkst.17.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centrā Madaras Kalniņas 
autorkoncerts.
14.jūnijā pie pieminekļa “Sašķeltā ģimene” Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas brīdis. 
21.jūnijā Smiltenes pilsētas Kultūras centra pagalmā vasaras saulgriežu 
svinības. 
23.jūnijā plkst.22.00 Jāņukalna estrādē Līgo nakts zaļumballe kopā ar grupu 
“Lustīgais blūmīzers”.

Kult�ras pas�kumi Smiltenes novad�
3.jūnijs – Grundzāles brīvdabas estrāde, Grundzāles pagasts:
19.00 Vasaras sezonas atklāšanas koncerts “Mēs sauli ratos iejūgsim”. Piedalās 
Grundzāles pag. k/n amatiermākslas kolektīvi un pamatskolas audzēkņi. Ieeja: 
bez maksas.
22.00 Zaļumballe ar grupu “Kantoris 04”. Ieejas maksa: 3,00 eiro
11.jūnijs – Palsmanes kultūras nams, Palsmanes pagasts:
18.00 Palsmanes pamatskolas izlaidums, svinīgā daļa un balle. Ieeja: bez mak-
sas.
21.jūnijs – Līgo kalns, Smiltenes pagasts:
21.00 Vasaras Saulgriežu svinēšana. Ieeja: bez maksas.
22.jūnijs – Bilskā pie ezera, Bilskas pagasts:
20.30 Līgo svētki “Sauli pinu vainagā”. Līgosim kopā ar JDK “Piesitiens”; Jaukto
vokālo ansambli “Sabalsis”, ugunskura iedegšana, zīlēšana, zaķīšu pirtiņa ar 
atdzesēšanos ezerā, daiļākā vainadziņa konkurss, skaistuma meklēšana rīta rasā, 
brīvais mikrofons un dejošana līdz saullēktam! Ieejas maksa: zāļu vainadziņš.
23.jūnijs – Palsmane, Palsmanes pagasts:
“Stipro Līgu un Jāņu skrējiens” Palsmanē. Netradicionālas aktivitātes komandām. 
Ieeja: bez maksas.
21.00 Koncerts Palsmanes estrādē. Ieeja: bez maksas.
22.00 Balle ar grupu “Deficīts”. Ieeja: bez maksas.

Blomes pagasta pārvaldes vadītājs, š.g. 22.jūnijā, aicina visus interesentus 
piedalīties II Blomes pagasta vecās tehnikas svētkos.

Aicināti piedalīties jebkādi transporta līdzekļi ne vecāki par 1991.gada ražošanas 
laiku (t.sk. velosipēdi, motobloki, dažāda veida traktortehnika  u.c.).

Tiks pasniegta balva par labāk noformēto Līgo 
svētku transporta līdzekli.

Sīkāka informācija būs ievietota jūnija “Smiltenes
Novada Domes Vēstīs”. Interesentiem zvanīt pa tāl. 
26420044.

Blomes pagasta vec�s tehnikas sv�tki


