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Kalna stāsts cauri gadsimtiem
turpinās...
Smiltenes tehnikuma 95 gadu
jubileja godam nosvinēta! Paldies
visiem, kas ar savu darbu, idejām
un labajām domām palīdzēja, lai
svētki izdotos! Paldies ikvienam,
kurš atbrauca, lai būtu kopā ar
savējiem, ar skolotājiem un ieklausītos mums visiem tik īpašā
kalna stāstā!
Bija patiess prieks Kalnamuižā
dzirdēt tik daudz bērnu čalas, satikt
jauniešus un viņu vecākus, kuri šeit
atraduši dzīves aicinājumu un guvuši zināšanas, kas noderējušas, lai piepildītu savus sapņus! Un īpašs prieks
bija atkal satikt tos skolas darbiniekus
un absolventus, kuri tehnikumā strādāja un mācījās pirms vairāk nekā
divdesmit, trīsdesmit, četrdesmit un
vairāk gadiem! Kalns, kura skaistajā
stāstā 1922. gadā tika pāršķirta jauna lappuse, glabā vēl daudz skaistu
atmiņu, kuras noteikti turpināsim apkopot. Jo tieši tie veido Kalnamuižas
īpašo auru, kurā labi jūtas ne vien savējie, bet arī ciemiņi. Kalnam 95 gadi
ir nieks! Tā stāsts turpināsies, kamēr
vien būs cilvēki, kuri neskaitot darbā
pavadītās stundas, būs gatavi darīt
visu iespējamo, lai skola augtu un attīstītos. Lai arī ikviens Kalnamuižas
ciemiņš šeit justos no sirds gaidīts un
vēlētos atgriezties vēl un vēl. Līdzi
ņemot bērnus, mazbērnus, draugus
un paziņas, no kuriem kāds, iespējams, izvēlēsies šo skolu par savējo.
Smiltenes tehnikuma skolotāji ļoti
cenšas, lai ne vien tuvāko novadu
skolēni, bet arī jaunieši, kas uz tehnikumu atbraukuši no otras Latvijas

Kad bites steidz ceriņziedu medu vākt, naktis paliek garākas, gaišākas – dabas
pilnbrieds, Jāņuguns mums visiem pretī steidz! Ar līkločiem no gada uz gadu –
laika rats izripojis cauri Smiltenes novadam, izskandinot svētkus katrā pagastā.
Lai skan, lai sirds gavilē! Lai Smiltenes un Brantu pagastos šogad rakstu raksti
izraksta un uzmet laika rituma noslēdzošo valdziņu novada svētkiem! Mūsu
novadā, kur Smiltenes sirds – gribas ziedēt balti! Aicinām dvēselē visus ziedēt,
balti un līksmi ielīgot Smiltenes novada svētkus 2017. Līgo!
Ieva Klāva Bunga,
Smiltenes un Brantu pagasta kultūras darba organizatore

malas vai citām Eiropas valstīm, ātri
iejustos un skolā pavadītos gadus
atcerētos kā skaistākos savā dzīvē.
Neviltots bija skolotāju prieks, salidojuma dienā dzirdot, ka daudziem
tas tā arī ir...
Paldies visiem, kuri dalījās ar
mums savā Kalna stāstā! Kā lielu
dāvanu uztvērām iespēju tikties ar
bijušo skolas direktoru Kārkli Ķauni
un dzirdēt skanīgo skolotāju ansambli! Vissirsnīgākais paldies skolotājai Vinetai Roskošai, ar kuras gādību tapa Kalnamuižas brīnišķīgais
svētku noformējums! Tik daudz magones tehnikuma kalnā vienlaikus
uzziedēja pirmoreiz! Paldies pasākuma režisorei, skolas ārpusklases
darba organizatorei Anitai Bērziņai
un pasākuma vadītājiem – 4. veterinārmedicīnas kursa audzēknei Artai
Veldrei un viņas tētim, vienmēr atsaucīgajam skolas interešu atbalstītājam un šarmantajam Smiltenes TV

diktoram Aigaram Veldrem! Paldies
tehnikuma kora vadītājai Baibai Žēbinai un mūsu dziedātājiem, kuri,
aizmirstot par auksto vēju, balti un
skaisti pieskandināja Kalnamuižu
ar savām daudzkrāsainajām balsīm!
No sirds lepojamies ar skolas deju
kolektīvu „Amatnieki” un viņu enerģisko skolotāju Andu Kalniņu! Vairāki jaunieši uz koncertu atbrauca
no prakses vietām – paldies viņiem
par mīlestību uz savu skolu!
Kopā 3. jūnijā „salidoja” ap
1000 tehnikumam piederīgo... Turpinām kavēties salidojuma dienas
skaistākajos brīžos, atcerēties brīnišķīgo svētku gājienu „Cauri gadsimtiem”. Bet firmas „Impex Smiltene”
dāvinātā skudriņa tagad ikvienam
skolas darbiniekam un audzēknim
atgādinās – tehnikumā visiem jābūt
čakliem kā skudriņām!
Baiba Vahere
Foto: Guntis Viļums

Izveidots jauns velo maršruts
Sākoties aktīvai tūrisma
sezonai, aicinām doties un izbaudīt jaunu velo maršrutu
Smiltenes novadā – „Izriteņo
Dienvidkalni”. Tas ir 40 km
garš, apļveida velo maršruts,
kas ved pa Launkalnes kalnaino apvidu.
Velo maršruts ir piemērots
braukšanai laikā no maija līdz
oktobrim. Tas ved gan pa asfalta, gan grants seguma ceļiem ar
mazu satiksmes intensitāti.
Maršruts ir īpašs ar daudzajiem,
mazajiem pakalniem, skaisto reljefu un dabas biotopu daudzveidību
tā laikā. Tas ved gar interesantiem
Smiltenes novada tūrisma apskates
objektiem – Cērtenes pilskalnu, Launkalnes muižu, mūra tiltu pār Ruņģupi Launkalnē, mini zoo „Ezerlejas”, atpūtas kompleksu „Silmači”,
senlietu privātkolekciju un Kleperu
osi lauku mājā „Lejas Kleperi”, Rai-

bo stabu, Mežoles liegumu, Kapusilu un Vecsautiņu avotiem.
Šo maršrutu var mērot arī divu
dienu laikā, jo maršruta vidusdaļā
tas ved gar kempingu „Ezerlejas” un
atpūtas kompleksu „Silmači”, kur
ir iespējams pārnakšņot un uzņemt
spēkus nākamajai dienai. Kempingā
„Ezerlejas” ir iespēja aplūkot mini
zoo, makšķerēt, peldēties, iegādāties
saimniecībā ražotu kosmētiku un

suvenīrus. Atpūtas komplekss
„Silmači” piedāvā plašus sporta
un atpūtas laukumus, dažādas
ūdens atrakcijas, kā arī velosipēdu nomu.
Brauciena laikā ir jāvadās
pēc marķējuma dabā – zilas velo
maršruta zīmes ar numuru 140
un virziena rādītāju (izvietotas
pirms pagriezieniem).
Velo maršruta kartes ir pieejamas Smiltenes novada Tūrisma informācijas centrā, Dārza
ielā 3, Smiltenē, kā arī Smiltenes
novada tūrisma mājas lapā visit.
smiltene.lv, kur ir pieejama drukātāā
karte un GPS fails lejupielādei.
Patīkamu un aktīvu atpūtu
Smiltenes novadā!
Lelde Sprancmane,
Smiltenes novada Tūrisma
informācijas centra vadītāja
vietniece

Smiltenes novada dome ielūdz uz 7. Smiltenes novada svētkiem, kas notiks 22. un 23. jūnijā
Smiltenes un Brantu pagastos, noslēdzot Smiltenes novada svētku rīkošanas tradīciju katrā
pagastā!
Svētku rīkošanas tradīcija aizsākās 2010. gadā, kad katru gadu novada svētku organizēšana,
nododot ceļojošo māli krūzi, tika uzticēta kādam no pagastiem. Katru gadu šie svētki ir īpaši
gan vietējiem ļaudīm, gan ikvienam ciemiņam, jo tā ir iespēja, kad pagasts var padižoties.
Noslēdzoties šai tradīcijai, laiks iepazīt Smiltenes un Brantu pagastus. Šogad novada svētkus
svinēsim gada skaistākajā laikā – vasaras saulgriežos, Līgo dienā! Aicinām uz lustīgu līgošanu
Smiltenes novadā!

22. jūnijā
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21.00 Smiltenes pagasta „Līgo
L kalnā” svētku ieskandināšana „Noriet saule
vakarā” ar folkloras kopu „Egle” (no Medņevas) un igauņu folkloras un danču kopu
(no Muhu salas)

23. jūnijā
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1. daļa „Līgo rīts” Smiltenes pagasta Kalnamuižā
(Smiltenes tehnikuma teritorijā)

9.00 Amatnieku tirdziņš (iepretī jaunajai un vecajai sporta hallei)
9.30 –15.00 3 dimensiju „Orbitron” karuseļa un segveju (līdzsvara braucamrīku)
darbība
10.00 gaidīs biedrības „Pūra lāde” prasmīgās meitenes, piesaistot un aizraujot skatītājus
darināt katram savu Līgo svētku prieku – radošā darbnīca „Dari pats”
10.00 –14.00 piepūšamā atrakcija bērniem
10.00 – 15.00 „Brīnumu kalēji” – atrakcijas bērniem kopā ar Mikipeli
10.30 meistarklase „Līgo dienas zāļu vainadziņš”, vada Dzintra Sābule
11.00 Novada svētku atklāšana
Pasākumu vada firsts Pauls Līvens un Natālija fon Taubes kundze
11.10 uzstājas vokālais ansamblis „Undīnes”, D.Purvlīces Smiltenes novada himna
11.15 Svētku koncerts – piedalās Smiltenes novada amatiermākslas kolektīvi: vidējās
paaudzes deju kolektīvs „Sanācēji”, senioru deju kolektīvs „Smiltesele”, Smiltenes
pagasta vokālais ansamblis „Undīnes”, apvienotais Smiltenes un Brantu pagastu kantri
un līnijdeju kolektīvs, Variņu pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs „Varis”, Launkalnes
pagasta vokālais ansamblis „Anemones”, Smiltenes jauktais koris „Pakalni”, Grundzāles
pagasta jauniešu deju kolektīvs „Riedēni”, Smiltenes folkloras kopa „Rudzupuķe”
14.00 igauņu folkloras kopas priekšnesums no Muhu salas
14.30 lielo ziepju burbuļu atrakcija kopā ar Mārtiņa burbuļiem un līdzdarbošanās
(lūgums bērniem līdzi ņemt savus mazos burbuļtrauciņus, kurus būs iespēja piepildīt uz
vietas)
No 11.00 apskatāma biedrības „Abulas lauku partnerība” jauno fotogrāfu darbu izstāde
un iepazīšanās ar jaunākajiem īstenotajiem projektiem
12.00 meistarklase viesnīcā „Kalnaligzda” – izcep Līgo dienas pīrādziņu! (vada Inese
Bediķe)

2. daļa „Līgo vakars” Brantu pagasta Vidzemes ciemā (stadionā)

19.00 Ielīgošana – piedalās Smiltenes novada amatiermākslas kolektīvi: Palsmanes
pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs „Cīrulis”, Bilskas pagasta jauniešu deju
kolektīvs „Piesitiens”, Grundzāles pagasta vokālais ansamblis „Prieks, kur tu
rodies?!”, Brantu pagasta amatierteātris un „Kultūras dāmu ansamblis”.
20.00 – 03.00 Līgo balle – uzstājas Smiltenes pūtēju orķestris, „Sestā jūdze”,
ūdze ,
ax Raxti”, „Pērkons” un „Z-Scars”. Ieeja uz balli 5,00 eiro
„Raxtu
00.00 S
Svētku salūts

Lielā jāņuguns visas nakts garumā!

Lai gada īsākās nakts ugunskurs silda Jūsu
sirdis! Līgodziesmas dod spēku un ozollapu
vainags nes veiksmi!
Smiltenes novada dome novēl tradīcijām
bagātus šos vasaras saulgriežus un lustīgu
līgošanu!
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Smiltenes novada Domes lēmumi
2017. gada 31. maijā notika kārtējā domes sēdē, kurā tika pieņemti 77 lēmumi,
t.sk.:
1. Lai nodrošinātu projekta „Mācību vides
uzlabošana Smiltenes vidusskolā” tehniskā
projekta izstrādes finansēšanu, ņemt aizņēmumu līdz EUR 147 000 (viens simts četrdesmit
septiņi tūkstoši euro un 00 centu) apmērā no
Latvijas Republikas Valsts kases.
2. Lai nodrošinātu projekta „Aktīvās atpūtas takas izveidošana ap Bilskas ezeru 2. kārta” finansēšanu, ņemt aizņēmumu līdz EUR
24 071 (divdesmit četri tūkstoši septiņdesmit
viens euro un 00 centu) apmērā no Latvijas
Republikas Valsts kases.
3. Lai nodrošinātu projekta „Smiltenes pilsētas Gaujas ielas posmā no Audēju līdz Raiņa
ielai pārbūve” finansēšanu, ņemt aizņēmumu
līdz EUR 464 310 (četri simti sešdesmit četri
tūkstoši trīs simti desmit euro un 00 centu) apmērā no Latvijas Republikas Valsts kases.
4. Lai nodrošinātu projekta „Ielu seguma atjaunošana pēc kanalizācijas tīklu izbūves” finansēšanu, ņemt aizņēmumu līdz
EUR 375 000 (trīs simti septiņdesmit pieci
tūkstoši euro un 00 centu) apmērā no Latvijas Republikas Valsts kases.
5. Lai nodrošinātu projekta „Smiltenes
pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija,
II.kārta” būvprojekta „Rūpnieciskās ražošanas ēku būvniecība Valkas ielā 5, Smiltenē”
izstrādes finansēšanu, ņemt aizņēmumu EUR
32 670 (trīsdesmit divi tūkstoši seši simti septiņdesmit euro un 00 centu) apmērā no Latvijas Republikas Valsts kases.
6. Lai nodrošinātu projekta „Smiltenes
pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, I
kārta” būvprojekta „Rūpnieciskās ražošanas
ēku būvniecība Limbažu ielā 8, Smiltenē”
izstrādes finansēšanu, ņemt aizņēmumu EUR
26 620 (divdesmit seši tūkstoši seši simti divdesmit euro un 00 centu) apmērā no Latvijas
Republikas Valsts kases.
7. Apstiprināt Nolikumu Nr. 10/17 „Grozījumi Smiltenes novada domes 2010. gada
28. janvāra Smiltenes novada domes licencēšanas komisijas nolikumā”.
8. Apstiprināt konkursa „Smiltenes novada sakoptākais īpašums 2017” nolikumu. Apstiprināt konkursa komisiju sekojošā sastāvā:
1.1. Deputāts Aigars Veldre,
1.2. Domes Sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Mūze,
1.3. Daiļdārza īpašniece Una Eglīte,
1.4. Domes Saimnieciskās darbības nodaļas teritorijas apsaimniekošanas speciāliste
Agija Kukaine,
1.5. SIA „Smiltenes NKUP” ainavu tehniķe Elīna Aģe.
9. Piekrist grozīt 2007. gada 15. maijā
ar SIA „Mežvalde AD” (reģistrācijas numurs
44101022385) noslēgtā Nekustamā īpašuma
pirkuma līguma 3.1.4. apakšpunktu, pagarināt
pircēja saistību, kas atrunātas Līguma 3.1.4.
apakšpunktā noteikto termiņu līdz 2022. gada
1. novembrim.
10. Piekrist veikt samaksu daudzdzīvokļu mājas ar adresi Silva 1A, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, apsaimniekotājam
– biedrībai „SILVA 1A” (vienotās reģistrācijas 40008261077), pašvaldības īpašumā esošā
dzīvokļa īpašumu Nr. 5 uzturēšanas izdevumu
– mājas apsaimniekošanas izdevumu un izdevumu par saņemtajiem pakalpojumiem, kas
saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu, segšanai
4305,05 (četri tūkstoši trīs simti pieci euro 5
centi) par laika posmu no 2009. gada 1. aprīļa
līdz 2017. gada 30. aprīlim.
11. Slēgt ar J.V. bezatlīdzības zemes nomas (apsaimniekošanas) līgumu par zemes
vienības „Jāņasēta”, Smiltenes pagastā, kadastra apzīmējums 9480 003 0123, daļas 240 m2
platībā nomāšanu (apsaimniekošanu).
12. Apstiprināt maksu par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Smiltenes novada deju

kolektīvu radošās dienas „Danči zaļā pļavā”
dalībniekiem Palsmanes pamatskolā EUR
10,65 dienā (četras ēdienreizes) ar PVN vienam cilvēkam.
13. Smiltenes tehnikuma iesnieguma izskatīšana.
14. Piekrist Saeimas Valsts pārvaldes un
pašvaldības komisijas uzaicinājumam un deleģēt sešus pašvaldības pārstāvjus darba vizītei uz Vācijas Federatīvo Republiku no 2017.
gada 1. jūlija līdz 2017. gada 8. jūlijam.
15. Atļaut atsavināt transportlīdzekli VW
Transporter (valsts reģistrācijas Nr. FF-6241)
virsbūves Nr.WV2ZZZ70ZSH109323, izlaiduma gads 1995., par brīvu cenu, nosakot
automašīnas brīvu cenu 1000,00 euro (viens
tūkstotis euro un 00 centi) ieskaitot PVN.
16. Atļaut atsavināt transportlīdzekli Ford
Focus (valsts reģistrācijas Nr. HL-6245) virsbūves Nr. WFNXXGCDN3U82440, izlaiduma gads 2003., par brīvu cenu, nosakot automašīnas brīvu cenu 2000,00 euro (divi tūkstoši
euro un 00 centi) ieskaitot PVN.
17. Atļaut atsavināt transportlīdzekli PEUGEOT 307 (valsts reģistrācijas Nr. EJ-7075)
virsbūves Nr. WFNXXGCDN3U82440, izlaiduma gads 2001., par brīvu cenu, nosakot
automašīnas brīvu cenu 1700,00 euro (viens
tūkstotis septiņi simti euro un 00 centi) ieskaitot PVN.
18. Piešķirt Smiltenes novada domes līdzfinansējumu 3000,00 euro (trīs tūkstoši euro)
apmērā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pils
ielā 7, Smiltenē iesniegtā pieteikumu par projekta „Dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošana” ieceres realizēšanai.
19. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē ar
augšupejošu soli, Smiltenes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Kalējiņi
2”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā (kadastra numurs 9444 003 0071), kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
9444 003 0071 2,72 ha platībā.
20. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Kalējiņi 2”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā
pirmās izsoles sākuma cenu 4750 euro (četri
tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro).
21. Atsavināt, pārdodot atklātā izsolē ar
augšupejošu soli, Smiltenes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Rībenes”,
Bilskas pagastā, Smiltenes novadā (kadastra
numurs 9444 002 0001), kas sastāv no divām
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 9444
002 0095 0,91 ha un 9444 002 0096 2.1 ha
platībā.
22. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Rībenes”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā
pirmās izsoles sākuma cenu 5700 euro (pieci
tūkstoši septiņi simti euro).
23. Apstiprināt nekustamā īpašuma Gaujas iela 12, Smiltenē, kadastra numurs 9415
008 1104, 1/3 domājamās daļas zemes brīvo
cenu 950 euro (deviņi simti piecdesmit euro).
Atsavināt A.L. nekustamā īpašuma Gaujas
iela 12, Smiltenē 1/3 domājamo daļu no zemes. Zemes kopējā platība 1818 m2.
24. Apstiprināt nekustamā īpašuma Peldu
iela 23A, Smiltenē, kadastra numurs 9415 002
0217, brīvo cenu 1100 euro (viens tūkstotis
viens simts euro). Atsavināt G.T. nekustamo
īpašumu Peldu iela 23A, Smiltenē, Smiltenes
novadā, kadastra numurs 9415 002 0217 0,0609
ha platībā, kas sastāv no vienas zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 9415 002 0217.
25. Uzsākt nekustamā īpašuma „Birztalas”, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā,
kadastra numurs 9458 009 0036, kas sastāv
no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9458 009 0036 1,52 ha platībā, dzīvojamās mājas un 4 palīgēkām, atsavināšanas
procedūru.
26. Uzsākt nekustamā īpašuma „Atvases”,
Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra
numurs 9480 002 0053, kas sastāv no vienas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9480

002 0053, atsavināšanas procedūru.
27. Noteikt dalīto nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Smiltenes pagasta zemes vienībai
„Ziedi”, kadastra apzīmējums 9480 005 0426:
1) zemes vienības daļai 2,2 ha platībā
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība (kods 0101);
2) zemes vienības daļai 5,5 ha platībā saglabāt esošo zemes lietošanas mērķi – pārējo
sabiedriskās nozīmes objektu apbūve (kods
0908).
28. Mainīt nekustamā īpašuma „Voldemāri”, Launkalnes pagastā zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 9470 014 0113 3,7 ha
platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
no zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101), uz zemi,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
29. Noteikt dalīto nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi Smiltenes pilsētas zemes vienībai Mežoles iela 10, kadastra apzīmējums
9415 005 0512 (pielikumā skice):
29.1. zemes vienības daļai 0,48 ha platībā
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
transporta līdzekļu garāžu apbūve (kods 1104);
29.2. zemes vienības daļai 0,35 ha platībā saglabāt esošo zemes lietošanas mērķi
– dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās
atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma
pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas
mērķa (kods 0501).
30. Mainīt nekustamā īpašuma „Birztalas”, Grundzāles pagastā, zemes vienībai ar
kadastra apzīmējumu 9458 009 0036 1,52 ha
platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
no zemes, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201), uz zemi,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
31. Mainīt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Oktobra iela 3A, Variņos, telpu grupai ar
kadastra apzīmējumu 9490 003 0319 001 012
adresi no Oktobra iela 3A-14, Variņi, Variņu
pagasts, Smiltenes novads, uz Oktobra iela 3A12, Variņi, Variņu pagasts, Smiltenes novads.
32. Piešķirt daudzdzīvokļu dzīvojamā
mājā Oktobra iela 3A, Variņos, šādas adreses:
31.1. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu
9490 003 0319 001 005 piešķirt adresi Oktobra iela 3A-5, Variņi, Variņu pagasts, Smiltenes
novads;
32.2. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 9490 003 0319 001 006 piešķirt adresi
Oktobra iela 3A-6, Variņi, Variņu pagasts,
Smiltenes novads;
32.3. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu
9490 003 0319 001 007 piešķirt adresi Oktobra iela 3A-7, Variņi, Variņu pagasts, Smiltenes
novads;
32.4. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu
9490 003 0319 001 013 piešķirt adresi Oktobra iela 3A-11, Variņi, Variņu pagasts, Smiltenes novads;
32.5. telpu grupai ar kadastra apzīmējumu
9490 003 0319 001 014 piešķirt adresi Oktobra iela 3A-14, Variņi, Variņu pagasts, Smiltenes novads.
33. Piešķirt ēkai – pirts, kas atrodas uz
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9474
004 0064, adresi „Strautiņi 1”, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads.
34. Grozīt zemes nomas līguma Nr.
170/2016 no 2016. gada 27. decembra 1.1.
punktu šādā redakcijā: „Iznomātājs nodod
un nomnieks pieņem nomas lietošanā zemes
vienības „Pie Priedes”, Grundzāles pagasts,
Smiltenes novads, kadastra apzīmējums 9458
008 0183, daļu 1,68 ha platībā”.
35. Iznomāt A.S. zemes vienības „Pašvaldības zemes gabals Nr. 4”, Launkalnes pagastā, kadastra apzīmējums 9470 010 0099, daļu
100 m2 platībā mazdārziņam līdz 2021. gada

31. decembrim.
36. Pārtraukt ar V.K. 2016. gada 28 .aprīlī
noslēgto Zemes nomas līgumu Nr. 97/2016.
37. Rīkot nekustamā īpašuma „Vīksnas
1”, Bilskas pagastā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9444 010 0274, 1,3 ha platībā,
t.sk. LIZ 0,8 ha, nomas tiesību izsoli. Nomas
līguma termiņu noteikt 5 (pieci) gadi. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Vīksnas 1”, Bilskas
pagastā, nomas tiesību izsoles sākumcenu
26,00 euro.
38. Pārtraukt ar Dz.P. 2013. gada 30. aprīlī
noslēgto Zemes nomas līgumu Nr. 29/2013.
39. Pārtraukt ar G.P. 2013. gada 29. aprīlī
noslēgto Zemes nomas līgumu Nr. 9/2013.
40. Pārtraukt ar I.O. 2009. gada 17. augustā noslēgto Lauku apvidus zemes nomas
līgumu Nr. 44/2009. Iznomāt I.Z. zemes vienību „Vecūsiņas”, Bilskas pagastā, kadastra
apzīmējums 9444 007 0122, 1,1551 ha platībā
lauksaimnieciskai izmantošanai.
41. Iznomāt SIA „Druva” zemes vienību „Skolas iela 3”, Bilskas pagastā, kadastra
apzīmējums 9444 003 0084, 17,45 ha platībā
lauksaimnieciskai izmantošanai. Nomas līguma termiņu noteikt 5 (pieci) gadi.
42. Rīkot zemes vienības „Skolas iela 3”,
Bilskas pagastā, kadastra apzīmējums 9444
003 0212, 1,7894 ha platībā, t.sk. LIZ 1,7477
ha, nomas tiesību izsoli. Nomas līguma termiņu noteikt 5 (pieci) gadi. Apstiprināt zemes
vienības „Skolas iela 3”, Bilskas pagastā, kadastra apzīmējums 9444 003 0212, nomas tiesību izsoles sākumcenu 35,00 euro.
43. Iznomāt SIA „Druva” nekustamo
īpašumu „Druvas Kalna-Dzeņi”, kadastra
numurs 9444 006 0159, kas sastāv no vienas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9444
006 0157, 0,1287 ha platībā līdz 2027. gada
31. decembrim.
44. Iznomāt A.Z. zemes vienības „Pagasta
nams”, Palsmanes pagastā, kadastra apzīmējums 9474 004 0216, daļu 600 m2 platībā mazdārziņam līdz 2021. gada 31. decembrim.
45. Grozīt zemes nomas līguma Nr.
9/2014 no 2014. gada 20. marta 1.1. punktu
šādā redakcijā: „Iznomātājs nodod un nomnieks pieņem nomas lietošanā zemes vienības
„Pie Priedes”, Grundzāles pagasts, Smiltenes
novads, kadastra apzīmējums 9458 008 0183,
daļu 12,3 ha platībā.
46. Iznomāt bez apbūves tiesībām Smiltenes novada pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma Atmodas iela 4A, Smiltenē, kadastra
apzīmējums 9415 004 0005, daļu 340 m2 platībā. Izmantošanas mērķis – automašīnu tirdzniecība. Nomas termiņš 2 gadi.
47. Atļaut no Variņu pagasta nekustamā
īpašuma SIA „Palsa”, kadastra numurs 9490
005 0063, atdalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 9490 003 0247 1,1 ha platībā un
mainīt nosaukumu no SIA „Palsa” uz „Pagrabs”, Variņu pagasts, Smiltenes novads.
48. Atļaut no Palsmanes pagasta nekustamā īpašuma „Kalējiņi”, kadastra numurs 9474
004 0127, atdalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 9474 004 0431 7,2 ha platībā un
mainīt nosaukumu no „Kalējiņi” uz „Lauka
Kalējiņi”, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads.
49. Atļaut no Blomes pagasta nekustamā
īpašuma „Noras”, kadastra numurs 9446 003
0007, atdalīt trīs zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9446 001 0206 10,0 ha; 9446
002 0002 7,0 ha un 9446 003 0008 7,95 ha
platībā un mainīt nosaukumu no „Noras” uz
„Piebalgu Noras”, Blomes pagasts, Smiltenes
novads.
50. Atļaut no Variņu pagasta nekustamā
īpašuma „Liepas”, kadastra numurs 9490 002
0053, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9490 002 0052 5,0 ha platībā un mainīt nosaukumu no „Liepas” uz „Jaunliepas”,
Variņu pagasts, Smiltenes novads.
51. Mainīt nekustamajam īpašumam
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2017. gada 16. jūnijs
„Vīksnas 1”, Bilskas pagastā, kadastra numurs 9444 010 0274, nosaukumu no „Vīksnas
1” uz „Vīksniņas”. Pievienot zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 9444 010 0274 1,3 ha
platībā zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
9444 010 0376 0,3 ha platībā, veidojot īpašumu ar nosaukumu „Vīksniņas”, Bilskas pagasts. Likvidēt nekustamo īpašumu „Vīksnas
3” ar kadastra numuru 9444 010 0376.
52. Atļaut no Blomes pagasta nekustamā
īpašuma „Robežnieki”, kadastra numurs 9446
002 0026, atdalīt zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 9446 001 0115 3,2 ha platībā un
mainīt nosaukumu no „Robežnieki” uz „Līčupes”, Blomes pagasts, Smiltenes novads.
53. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no dzīvojamās mājas un
saimniecības ēkām, kuras atrodas uz zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 9470 004
0093, piešķirt nosaukumu „Lejas Kainaiži 1”,
Launkalnes pagasts, Smiltenes novads.
54. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar kadastra
apzīmējumu 9415 007 0540 003, kura atrodas
uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
9415 007 0540, piešķirt nosaukumu Valmieras
iela 11 k-19, Smiltene, Smiltenes novads.
55. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no ēkas ar kadastra apzīmējumu 9448 001 0073 001, kura atrodas uz
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9448
001 0073, piešķirt nosaukumu „Mazstrantes”,
Brantu pagasts, Smiltenes novads.
56. Apstiprināt zemes ierīcības projektu
„Galajaunzemi”, Variņu pagasts, Smiltenes
novads, zemes vienības kadastra apzīmējumu
9490 003 0129.
56.1. Zemes vienībai (projektā apzīmēta
ar Nr. 1, kadastra apzīmējums 9490 003 0442),
kas projektēta 53,9 ha platībā, saglabāt nosaukumu „Galajaunzemi”, Variņu pagasts, Smiltenes novads. Zemes vienībai 53,9 ha platībā
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība (kods 0101).
56.2. Zemes vienībai (projektā apzīmēta
ar Nr. 2, kadastra apzīmējums 9490 003 0443),
kas projektēta 6,9 ha platībā piešķirt nosaukumu „Pipari”, Variņu pagasts, Smiltenes novads. Zemes vienībai 6,9 ha platībā noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).
57. Apstiprināt zemes ierīcības projektu
„Vecruikas”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads, zemes vienības kadastra apzīmējumu
9444 002 0002.
57.1. Zemes vienībai (projektā apzīmēta

ar Nr.1, kadastra apzīmējums 9444 002 0026),
kas projektēta 0,7 ha platībā, saglabāt nosaukumu „Vecruikas”, Bilskas pagasts, Smiltenes
novads. Zemes vienībai 0,7 ha platībā noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
57.2. Zemes vienībai (projektā apzīmēta ar Nr. 2, kadastra apzīmējums 9444 002
0027), kas projektēta 50,2 ha platībā piešķirt
nosaukumu „Ruikas”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads. Zemes vienībai 50,2 ha platībā
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība (kods 0101).
58. Apstiprināt zemes ierīcības projektu
„Kaikas iela 6,11”, Smiltene, Smiltenes novads, zemes vienības kadastra apzīmējumu
9415 007 0801.
58.1. Zemes vienībai (projektā apzīmēta ar Nr. 1, kadastra apzīmējums 9415 007
0055), kas projektēta 1,1 ha platībā, piešķirt
nosaukumu Kaikas iela 6, Smiltene, Smiltenes novads. Zemes vienībai 1,1 ha platībā
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja
tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta
lietošanas mērķa (kods 0501).
58.2. Zemes vienībai (projektā apzīmēta
ar Nr. 2, kadastra apzīmējums 9415 007 0056),
kas projektēta 0,9752 ha platībā, piešķirt nosaukumu Kaikas iela 8, Smiltene, Smiltenes
novads. Zemes vienībai 0,9752 ha platībā
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās
atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma
pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas
mērķa (kods 0501).
59. Apstiprināt zemes ierīcības projektu
„Guntas”, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, zemes vienības kadastra apzīmējumu
9470 005 0001.
59.1. Zemes vienībai (projektā apzīmēta
ar Nr.1, kadastra apzīmējums 9470 005 0087),
kas projektēta 6,8 ha platībā, saglabāt nosaukumu „Guntas”, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads. Zemes vienībai 6,8 ha platībā
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība (kods 0101).
59.2. Zemes vienībai (projektā apzīmēta
ar Nr. 2, kadastra apzīmējums 9470 005 0088),
kas projektēta 0,2 ha platībā piešķirt nosaukumu „Ceļš Jautrais ods – Rauznieki”, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads. Zemes vienībai

0,2 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).
60. Apstiprināt zemes ierīcības projektu
„Lejasgrīvas” un „Kalnagrīvas”, Palsmanes
pagasts, Smiltenes novads, zemes vienību
kadastra apzīmējumi 9474 004 0047 un 9474
004 0026.
60.1. Zemes vienībai (projektā apzīmēta ar Nr. 1, kadastra apzīmējums 9474 004
0047), kas projektēta 3,1 ha platībā, saglabāt
nosaukumu „Lejasgrīvas”, Palsmanes pagasts,
Smiltenes novads. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101) – 2,4 ha un lauksaimnieciska rakstura
uzņēmumu apbūve (kods 1003) – 0,7 ha.
60.2. Zemes vienībai (projektā apzīmēta ar
Nr. 2, kadastra apzīmējums 9474 004 0026), kas
projektēta 2,5 ha platībā saglabāt nosaukumu
„Kalnagrīvas”, Palsmanes pagasts, Smiltenes
novads. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (kods 0101).
61. Slēgt medību tiesību nomas līgumu
ar mednieku biedrību „Vidzeme” par šādām
Smiltenes novada pašvaldībai piederošām zemes vienībām:
61.1. 9470 004 0111 „Dāmi” 8,07 ha;
61.2. 9470 004 0110 „Jaundāmi” 10,32 ha;
61.3. 9448 004 0068 „Jaunītes” 22,459 ha;
61.4. 9470 010 0115 „Lejas Brālīši” 2,38 ha;
61.5. 9470 010 0116 „Lejas Brālīši” 6,86 ha;
61.6. 9470 010 0117 „Meža Brālīši” 9,81 ha;
61.7. 9448 004 0058 „Kaudzītes” 4,3 ha;
61.8. 9448 001 0092 „Strantes ezers un Strantes mežs” 4,6 ha;
91.9. 9448 004 0135 „Brantu ezers” 4,99 ha;
61.10. 9448 004 0111 „Vanagi” 1,17 ha;
61.11. 9448 004 0078 „Palejas” 4,1462 ha.
62. Slēgt medību tiesību nomas līgumu ar
mednieku biedrību „Vidzeme” par šādām zemes vienībām, kuras paredzētas zemes reformas pabeigšanai:
62.1. 9448 003 0280 2,3 ha;
62.2. 9448 004 0052 5,2 ha.
63. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
64. Piešķirt biedrībai „Mednieku klubs
„Blome”” nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 50% apmērā par nekustamā īpašuma
„Izgāztuve”, Blomes pagastā par zemi, par
2017. gadu.
65. Par dzīvojamo telpu: Audēju iela 1-11,
Smiltene, Smiltenes novads, īres līguma noslēgšanu.
66. Par dzīvojamo telpu „Tīles” dzīv. 4,
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Blomes pagastā, Smiltenes novadā, īres līguma pārslēgšanu.
67. Atļaut I.S. savienot valsts amatpersonas amatu – Smiltenes novada domes Sociālā
dienesta vadītājas amatu ar atbildīgā darbinieka
amatu SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca”, vienotās reģistrācijas Nr. 40003189328.
68. Piedalīties projekta 8.3.2.2./16/I/001
„Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
attīstībai” sagatavošanā un īstenošanā kā sadarbības partnerim.
69. Piedalīties projekta Nr. 8.3.4.0/16/
I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” sagatavošanā un
īstenošanā kā sadarbības partnerim.
70. Piedalīties projekta „Pašvaldības
klientu informācijas pārvaldības risinājums”
sagatavošanā un īstenošanā kā sadarbības
partnerim.
71. Atcelt Smiltenes novada domes 2017.
gada 24. februāra lēmumu (sēdes protokols Nr.
4. 2.§.) „Par saistošo noteikumu Nr. 5/17 „Grozījumi Smiltenes novada domes 2011.gada 29.
decembra saistošajos noteikumos Nr. 19/11
„Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi
Smiltenes novadā”” projekta apstiprināšanu”.
72. Apstiprināt Smiltenes novada domes
noteikumus Nr. 5/17 „Kārtība, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm”.
73. Apstiprināt Smiltenes novada domes
noteikumus Nr. 6/17 „Dokumentu un arhīva
pārvaldības kārtība Smiltenes novada pašvaldībā”.
74. Par grozījumiem Smiltenes novada
domes 2017. gada 26. aprīļa lēmumā „Par telpas „Noliktava” adresē Tilta iela 5, Grundzāle,
Grundzāles pagasts, Smiltenes novads, patapinājuma līgumu” (sēdes protokols Nr. 5, 6.§.).
75. Par grozījumiem 2015. gada 28. oktobra lēmumā „Par atbalstu potenciāli realizējamam projektam „Jaunu kanalizācijas tīklu un ar
to saistītās infrastruktūras izbūve Smiltenes aglomerācijai”” (sēdes protokols Nr. 15., 23.§.).
76. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības 2016. gada pārskatu:
76.1. bilances kopsumma pārskata perioda beigās EUR 40 941 550;
76.2. pārskata gada budžeta izpildes rezultāts EUR -3 128 590.
77. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.
7/17 „Grozījumi Smiltenes novada domes
2017. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos
Nr. 2/17 „Smiltenes novada pašvaldības 2017.
gada pamatbudžets” projektu.
Sagatavoja:
Evita Sirmā,
Kancelejas nodaļas vadītāja

Tūrisma informācijas centrā
Ar rekordlielu dalībnieku skaitu
tika atklāta aktīvā tūrisma sezona

Pasākums tapis projekta
„Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes
novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/052) ietvaros.

20. maijā ar velobraucienu „Ieriteņo vasarā” tika atklāta aktīvā tūrisma sezona Smiltenes novadā. Pasākumā piedalījās rekordliels
dalībnieku skaits (127), kuri devās 24 vai 38
km garajos velo maršrutos.
Dalībniekus lutināja siltie un saulainie
laika apstākļi, varēja sajust pavasarīgu aromātu, jo visapkārt ziedēja pienenes un ievas.
Maršruts veda Launkalnes un Brantu pagastu
virzienā, tas bija paugurains ar izteiktu reljefu
un šauriem, līkumainiem meža ceļiem.
Pirmo maršruta daļu dalībnieki mēroja kopā, apmēram 24. kilometrā nonākot
dzirkstošo bērzu sulu BIRZĪ ražotnē, kur visus sagaidīja viegla pusdienu maltīte un iespēja kopā ar saimniekiem doties ekskursijā
pa ražotni un degustēt dzirkstošās bērzu sulas.
Pēc pusdienu pauzes īsākās distances dalībnieki tika nogādāti atpakaļ uz Smilteni, savukārt

informācijas centrs saka lielu paldies
ikvienam dalībniekam, kas pārstāvēja
un prezentēja Smiltenes novadu!

pārējie devās tālāk, gar Strantes vējdzirnavām, atpakaļ Smiltenes virzienā.
Pasākuma organizatori saka lielu
paldies visiem dalībniekiem un sadarbības partneriem – maršruta veidotājiem
STK „Zaļā pēda”, dzirkstošo bērzu sulu
BIRZĪ ražotnes saimniekiem, z/s „Buliņi” saimniekiem un kafejnīcai „River”.

Smiltenes novada TIC darba
laiks vasaras sezonā

Dalība Vidzemes uzņēmēju
dienās Valmierā un Brīvdabas
muzeja gadatirgū Rīgā
19. un 20. maijā Valmierā norisinājās Vidzemes reģionā lielākā uzņēmēju
un amatnieku izstāde „Vidzemes uzņēmēju dienas 2017”, savukārt 3. un 4. jūnijā
Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā
norisinājās divu dienu gadatirgus. Abos šajos
pasākumos Smiltenes novada TIC piedalījās
kopā ar Raunas, Apes un Alūksnes novadiem
zem kopīgā nosaukuma „Vidzemes šosejas
pieturas”.
Abos pasākumos Vidzemes šosejas pieturas stendā bija iespējams uzzināt par visu četru novadu daudzveidīgo tūrisma piedāvājumu,
kas ir apkopots vienā, kopīgā tūrisma kartē, kā
arī par šīs vasaras tūrisma akciju „Apceļo Vi-

dzemes šosejas pieturas”.
Smiltenes novada TIC savukārt vairāk
iz cēla aktīvo atpūtu brīvā dabā – Smiltenes
novada velo takas. Kā uzsvars tika likts uz
jaunizveidoto ainavisko maršrutu „Izriteņo
Dienvidkalni”, kas ir 40 km garš apļveida velo
maršruts un tas ved pa Launkalnes kalnaino
apvidu.
Gan Vidzemes uzņēmēju dienās, gan
Brīvdabas muzeja gadatirgū piedalījās Smiltenes novada amatnieki, mājražotāji un uzņēmēji, tādēļ Smiltenes novada Tūrisma

Sākoties aktīvā tūrisma sezonai,
no 1. jūnija līdz 31. augustam mainās
Smiltenes novada Tūrisma informācijas
centra (TIC) darba laiks.
Jūnijā, jūlijā un augustā TIC apmeklētājiem būs atvērts septiņas dienas
nedēļā:
Pirmdiena – piektdiena: 9.00 –
13.00, 14.00 – 18.00;
Sestdien, svētdien: 10.00 – 15.00.
Laipni gaidīsim Smiltenes novada Tūrisma informācijas centrā, Dārza ielā 3, Smiltenē!
Informāciju sagatavoja:
Lelde Sprancmane,
Smiltenes novada Tūrisma informācijas
centra vadītāja vietniece
E-pasts: tic@smiltene.lv,
Seko mums:
www.twitter.com/visitSmiltene
www.facebook.com/visitSmiltene
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Smiltenes novada Domes Vēstis

Pašvaldībā
Valsts un pašvaldības vienotais
klientu apkalpošanas centrs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 7/17
APSTIPRINĀTI ar Smiltenes novada domes 31.05.2017. lēmumu (protokols Nr. 6, 26.§.)

Smiltenes Valsts un pašvaldības vienotais
klientu apkalpošanas centrs informē:

VPVKAC apmeklētājus pieņem un sniedz interesējošo informāciju katru darba dienu
Darba laiks:
P
8.00 – 18.00;
O, T, C 8.00 – 17.00;
Pk
8.00 – 16.00
Domes administrācijai pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz
13.00.
Klientu apkalpošanas centrs
strādā bez pusdienu pārtraukuma.
SPECIALISTU PIEŅEMŠANAS
LAIKI:
VSAA speciālisti klātienē pieņem:
Otrdienās
9:00 – 12:30 13:00 – 16:00.
VZD speciālisti klātienē pieņem:
Pirmdienās
9:00 – 12:00 13:00 – 17:00.
VID speciālisti klātienē pieņem:
Pirmdienās
9:00 – 12:00 12:30 – 18:00.
Otrdienās un Ceturtdienās
9:00 – 12:00 12:30 –17:00.

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI:
Valsts ieņēmumu dienesta
Smiltenes VID speciālists no 3.
jūlija līdz 30. jūlijam būs ikgadējā atvaļinājumā un apmeklētāji
netiks pieņemti.
Jau iepriekš atvainojamies
par sagādātajām neērtībām!
Informāciju un konsultācijas
var saņemt:

vēršoties personīgi Dārza ielā 3,
Smiltenē

zvanot 64707588, 20022348

sūtot elektronisko pastu uz:
 dome@smiltene.lv
 smiltene@pakalpojumucentri.lv
(par valsts iestāžu pakalpojumiem)
 iesniegt e-iesniegumu, izmantojot
portālu www.latvija.lv;
Smiltenes Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas
centrs sniedz palīdzību un atbalstu
darbā ar Valsts ieņēmumu dienesta
e- pakalpojumiem portālā www.
latvija.lv.

Informējam, ka VID iestādes
pakalpojumus nodokļu maksātāji
var saņemt izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS)
un portālā www.latvija.lv.
Lai autorizētos www.latvija.lv
vai www.eds.vid.gov.lv sistēmās,
nepieciešams izmantot drošas piekļuves līdzekļus:
internetbankas piekļuves datus
elektronisko parakstu vai elektronisko identifikācijas karti (eID).
Portālā latvija.lv ir iespēja iepazīties ar VID sniegtajiem e-pakalpojumiem. Informācija ir apkopota kataloga formā, kas ļauj interesentiem
atrast nepieciešamo informāciju par
valsts un pašvaldību iestāžu sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem,
to pieprasīšanas un saņemšanas
veidiem, ar pakalpojumiem saistītajiem maksājumiem un pakalpojumu
aprakstiem, elektronizēti pakalpojumi ietver saiti uz pakalpojuma saņemšanas resursu.
Sagatavoja: Jūlija Egle,
VPVKAC vadītāja

Aicina Smiltenes novada amatniekus un
mājražotājus piedalīties
Hanzas dienu pasākumā Tartu
Smiltenes novada amatniekiem
un mājražotājiem ir iespēja pieteikties dalībai Hanzas dienu gadatirgū,
kas norisināsies no 8. līdz 9. jūlijam
Tartu, Igaunijā.
Dalība gadatirgū notiek Igaunijas – Latvijas pārrobežu projekta Nr. Est-Lat14 „COOP Local”
(„Pārrobežu sadarbības veicināšana
vietējiem pārtikas produktu ražotājiem un amatniekiem pierobežā”)
ietvaros. Pasākumā var piedalīties
amatnieki un mājražotāji tikai ar

viduslaiku stilam
atbilstošu produkciju un vizuālo noformējumu. Vietu
skaits ierobežots.
Pieteikšanās un plašāka informācija par dalību rakstot e-pastu
projekta aktivitāšu vadītājam Modrim Apsītim – modris.apsitis@smiltene.lv vai zvanot +371 29395200
līdz 22. jūnijam.
Projektu „COOP Local” līdzfinansē Igaunijas – Latvijas pārrobežu

Pabeigti būvdarbi projektā
„Aktīvās atpūtas laukuma
izveidošana Launkalnes ciemā”
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

26. maijā pabeigti darbi pie aktīvās atpūtas laukuma izveidošanas
Launkalnes ciemā. Būvdarbus veica
SIA „ASE”. Projekta rezultātā tika
labiekārtots sporta laukums Launkalnes ciemā. Projekta ietvaros tika
atjaunots basketbola laukums un
volejbola laukums, kuram uzbērtas jaunas smiltis un uzstādīts jauns
tīkls. Sporta laukumam izveidots arī
žogs, kā arī uzstādīta pārvietojamā
tualete.
Projekta „Aktīvās atpūtas laukuma izveidošana Launkalnes ciemā” Nr. 16-09-AL10-A019.2203000001 mērķis bija Launkalnes
ciemā attīstīt un labiekārtot aktīvās
atpūtas dabā infrastruktūru. Projekta mērķa sasniegšana ir vērsta uz
iedzīvotāju līdzdalības, savstarpējās
sadarbības veicināšanu, kas dotu
iespēju iedzīvotājiem kļūt saliedētākiem, draudzīgākiem un uzturēt

savu ķermeni labā fiziskā formā.
Projekta realizācija kļuva iespējama, piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas
2014. – 2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzekļus. Projekta
kopējās izmaksas ir EUR 9870,83,
no kurām Lauku atbalsta dienests
līdzfinansē EUR 8883,75 un pašvaldības finansējums plānots EUR
987,08.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku
attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://
ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.
Zelma Mičule,
Attīstības un plānošanas nodaļas
Projektu vadītāja

2017. gada 16. jūnijs

sadarbības programma. Smiltenes
novada pašvaldības kopējais projekta
budžets ir EUR 61 104,00, t.sk. programmas finansējums ir 85% jeb EUR
51 938,40 un pašvaldības līdzfinansējums ir 15% jeb EUR 9165,60.
Zelma Mičule,
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja

Dzimtsarakstu
nodaļas
informācija
Maija mēnesī dzimtsarakstu
nodaļā reģistrēti 6 jaundzimušie,
noslēgtas 8 laulības un reģistrēti
15 miršanas reģistri.
Maija mēnesī reģistrēta 1
meitene un 5 zēni. Emīlija – Bilskas pagastā, Gustavs – Launkalnes
pagastā, Marks – Smiltenes pagastā, Henriks, Martins un Reinis –
Smiltenes pilsētā.
Nodaļā reģistrēti 15 miršanas
reģistri. Aizsaulē aizgājuši 4 vīrieši un 11 sievietes. Miruši 6 – Smiltenes pilsētas iedzīvotāji un pa
vienam – Bilskas, Blomes, Grundzāles, Palsmanes, Smiltenes, Variņu, Jaunpiebalgas, Ošupes un
Staiceles pagasta iedzīvotājs.
Kopumā līdz 2017. gada 1.
jūnijam Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 50 jaundzimušie, noslēgtas 15 laulības un
reģistrēti 75 miršanas reģistri.
Dace Ērģele,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

„Grozījumi Smiltenes novada domes
2017. gada 31. janvāra saistošajos noteikumos
Nr. 2/17 „Smiltenes novada pašvaldības
2017. gada pamatbudžets””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, 46. pantu un
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 6., 7., 30. pantu

1. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžetu 2017. gadam ieņēmumos
15 836 952 euro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu.
2. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības pamatbudžetu 2017. gadam
izdevumos
19 005 716 euro apmērā saskaņā ar 2. pielikumu.
3. Finansēšana 3 168 764 euro saskaņā ar 2. pielikumu:
1.1. naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 1 895 110 euro;
1.2. naudas līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās 35 560 euro;
1.3. aizņēmums no Valsts kases īstenojamo projektu finansēšanai
1 725 183 euro;
1.4. aizņēmumu pamatsummas atmaksa 415 969 euro.
4. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par budžeta līdzekļu efektīvu un racionālu izlietojumu. Izdevumi pēc naudas plūsmas nedrīkst pārsniegt attiecīgajai
programmai tāmē apstiprinātos, plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.
5. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā.

1. pielikums
Smiltenes novada domes 2017. gada 31. maija
Saistošajiem noteikumiem Nr. 7/17
1. KOPĒJIE IEŅĒMUMI EURO

15 836 952

tajā skaitā:
Klasifikācijas
Budžeta ieņēmumu klasifikācijas kodu
kods
nosaukumi
NODOKĻU IEŅĒMUMI
1.01110.00
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
1.04110.00
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
1.04120.00
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām
1.04130.00
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem
1.05410.00
Azartspēļu nodoklis
NENODOKĻU IEŅĒMUMI
1.08000.00
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma
Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas
1.09000.00
nodevas
1.10000.00
Naudas sodi un sankcijas
1.12000.00
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma
iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu
1.13000.00
pamatparāda kapitalizācijas
TRANSFERTU IEŅĒMUMI
1.18000.00
Valsts budžeta transferti
1.19000.00
Pašvaldību budžetu transferti
IESTĀDES IEŅĒMUMI
1.21000.00

euro
7 717 924
6 890 253
540 493
156 648
70 530
60 000
110 097
33 413
23 185
2 807
440
50 252
7 532 468
7 392 886
139 582
476 463

2. pielikums
Smiltenes novada domes 2017. gada 31. maija
Saistošajiem noteikumiem Nr. 7/17
2. KOPĒJIE IZDEVUMI EURO

19 005 716

tajā skaitā:
Funkciju
klasif. kods
2.01.000.00
2.03.000.00
2.04.000.00
2.05.000.00
2.06.000.00
2.07.000.00
2.08.000.00
2.09.000.00
2.10.000.00

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām
kategorijām
Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Veselība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība

3. Finansēšana 3 168 764 euro, tai skaitā:
3.1. budžeta līdzekļu atlikums gada sākumā
3.2. budžeta līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās
3.3. aizņēmumi no Valsts kases īstenojamo
projektu finansēšanai
3.4. aizņēmumu pamatsummas atmaksa

euro
1 645 774
181 873
3 188 238
503 818
2 133 028
69 546
2 377 075
8 087 525
818 839
1 895 110
35 560
1 725 183
415 969

G. Kukainis,
Domes priekšsēdētājs
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Smiltenes novada Domes Vēstis

2017. gada 16. jūnijs

Apstiprināti 2017. gada
3. jūnija Smiltenes novada
domes vēlēšanu rezultāti

Stiprinot ģimeniskās vērtības
Smiltenes novadā

Pirmdien, 5. jūnijā, notika Smiltenes novada Vēlēšanu komisijas sēde, kurā tika apstiprināti
2017. gada 3. jūnija Smiltenes novada domes vēlēšanu rezultāti.
Smiltenes novadā kopumā nobalsojuši 5079 jeb 49,19% no visiem balsstiesīgajiem iedzīvotājiem. Salīdzinot ar 2013. gada pašvaldību vēlēšanām, Smiltenes novada iedzīvotāju aktivitāte
šajās pašvaldību vēlēšanās ir bijusi par 6,49% lielāka.
Visvairāk balsu ieguva saraksts „Nacionālā apvienības „Visu Latvijai!” – Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” – 3206 balsis, partija „Vienotība” – 700 balsis, Latvijas reģionu apvienība, Vidzemes partija – 587 balsis un Zaļo un Zemnieku savienība 525 balsis.
Jauno domes sastāvu veidos 9 deputāti no saraksta „Nacionālā apvienības „Visu Latvijai!”
– Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” – Gints Kukainis, Aigars Dudelis, Aija Cunska, Jānis Sīklēns,
Vairis Tralla, Jānis Pērle, Andis Rozītis, Aigars Veldre, Ināra Grundāne; 2 deputāti no partijas
„Vienotība” – Ilze Vergina, Tija Zaļkalne; 2 deputāti no saraksta „Latvijas reģionu apvienība, Vidzemes partija” – Edgars Avotiņš, Zigeta Vīķele un 2 deputāti no „Zaļo un Zemnieku savienība”
saraksta – Ivars Ādamsons un Kaspars Markss.

Smiltenes novada domē ievēlētie deputāti:

Vārds, uzvārds

Nr.
Vietas
Plusi Mīnusi Balsis*
sarakstā
Nr.

Saraksts

Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” –
„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” –
Aigars Dudelis
„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” –
Aija Cunska
„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” –
Jānis Sīklēns
„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” –
Vairis Tralla
„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” –
Jānis Pērle
„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” –
Andis Rozītis
„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” –
Aigars Veldre
„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” –
Ināra Grundāne
„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
Ilze Vergina
Partija „VIENOTĪBA”
Tija Zaļkalne
Partija „VIENOTĪBA”
Ivars Ādamsons Zaļo un Zemnieku savienība
Latvijas Reģionu Apvienība,
Edgars Avotiņš
VIDZEMES PARTIJA
Latvijas Reģionu Apvienība,
Zigeta Vīķele
VIDZEMES PARTIJA
Kaspars Markss Zaļo un Zemnieku savienība
Gints Kukainis

1

2046

134

5118

1

2

519

294

3431

2

7

502

305

3403

3

16

314

284

3236

4

4

388

378

3216

5

8

309

303

3212

6

6

345

401

3150

7

3

468

583

3091

8

9

157

282

3081

9

1
2
2

294
241
176

94
62
57

900
879
644

1
2
1

12

85

56

616

1

2

122

96

613

2

1

152

68

609

5

2

* Piezīme: balsis aprēķina no kandidātu saraksta derīgajām zīmēm atņemot kandidāta svītrojumus un pieskaitot plusus.
Normatīvie akti paredz, ne agrāk kā 10 dienas un ne vēlāk kā 20 dienas pēc vēlēšanu rezultātu paziņošanas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs uzaicina jaunievēlētos deputātus uz
pirmo domes sēdi. Smiltenes novada Vēlēšanu komisija pirmo sēdi plāno sasaukt 16. jūnijā.
Informāciju sagatavoja:
Smiltenes novada Vēlēšanu komisija

Lai atbalstītu ģimenes un ģimeniskās
vērtības, godinātu novadā dzimušos bērnus,
Smiltenes novada dome turpināja pagājušā
gada tradīciju dāvināt pāriem svinīgo laulību
ceremoniju, savukārt aizsāka jaunu – bronzas
monētas pasniegšanu novada jaundzimušajiem bērniem.
Starptautiskajā ģimenes dienā, 13. maijā,
viens otram „Jā“ vārdu teica un par likumīgi
reģistrētu ģimeni kļuva 5 pāri, 2016. gadā šo
iespēju izmantoja 7 pāri. Smiltenes novada
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Dace Ērģele stāsta, ka laulībām pieteicās pāri, kuri jau
vairākus gadus dzīvo kopā, ka arī pāri, kuru
ģimenē aug kopīgs bērns. Par atmiņu no šīs
dienas pašvaldība jaunajiem pāriem pasniedza
dāvanu un ziedus, vēlot sargāt savu mīlestību,
laulību un ģimeni!
Savukārt 14. maijā noslēdzās bronzas monētas pasniegšana novada jaundzimušajiem
bērniem. Šogad septiņos svinīgos pasākumos
Smiltenes pilsētā un Palsmanes, Variņu, Bilskas, Grundzāles, Launkalnes un Blomes pagastos tika pasniegtas pirmās monētas ar bērna
rociņu nospiedumu un tekstu “vieta, kur augt!”
aversā un Smiltenes novada ģerboni reversā,
kuras kalpos kā piederības zīme novadam.
Rociņu nospiedums monētā simbolizē novada
attīstību, izaugsmi, jo rokas nekad darba nebaidās. Kopumā svinīgajos pasākumos šogad
tika sveikti 153 2016.gada jaundzimušie un
viņu vecāki (Bilskas pagastā – 19, Blomes pagastā – 14, Brantu pagastā – 5, Grundzāles pagastā – 7, Launkalnes pagastā – 17, Palsmanes
pagastā – 10, Smiltenes pagastā – 8, Variņu
pagastā – 7, Smiltenes pilsētā – 66).
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Dace Ērģele stāsta, ka no vecākiem saņēma tikai pozi-

tīvas atsauksmes, vairums vecāki bija patiesi
priecīgi par šādu pašvaldības iedibināto tradīciju, dāvāto skaisto mirkli un dāvanām.
Dace Ērģele saka paldies visiem, kas
palīdzēja pasākuma rīkošanā, kā arī mazajiem, dziedošajiem „Cāļiem”, kuri pasākumu
piepildīja ar savām skanīgajām balstiņām un
dziedošajai ģimenei no Gulbenes. Smiltenes
novada dome novēl, lai ikviens vecāks savam
bērniņam sniedz tikai to labāko un savu atvasi pasargā no visa sliktā – sāpēm, likstām, lai
bērniņš augtu laimīgs, vesels un gudrs!
Ļoti ceram, ka šīs būs brīnišķīgas un ilggadīgas tradīcijas Smiltenes novadā!
Atgādinām, ka par fotogrāfijām aicinām
interesēties Smiltenes novada Dzimtsarakstu
nodaļā, tālrunis 64707572, e-pasts: dace.ergele@smiltene.lv. Tās ģimenes, kuras nevarēja ierasties uz pasākumu, aicinātas saņemt
piemiņas monētu Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļā.
Sagatavoja:
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Smiltenes novada
Pašvaldības policijas informācija
Smiltenes novada Pašvaldības policija
(SNPP) 2017. gada maija mēnesī sastādījusi 11
administratīvo pārkāpumu protokolus, no kuriem 7 par Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa, bet 4 par Smiltenes novada domes
saistošo noteikumu pārkāpumiem.
Par Latvijas APK paredzētajiem pārkāpumiem:
171. panta pirmā daļa – alkoholisko dzērienu lietošana sabiedriskā vietā – 2;
1711. panta pirmā daļa – alkoholisko
dzērienu lietošana, ja to izdarījis nepilngadīgais – 5;

Par Smiltenes novada domes saistošos noteikumos paredzētiem pārkāpumiem:
21.1. punkts – atrašanās publiskā vietā ar
atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu – 4;
Smiltenes novada Pašvaldības policija
informē, ka par jebkuru sabiedriskās kārtības
pārkāpumu vai personu tiesību un brīvību apdraudējumu Jūs variet ziņot zvanot pa tālruni:
28 65 99 33 vai 110
Mums IR svarīga Jūsu drošība!
Normunds Liepa,
SNPP priekšnieks

Sociālā dienesta sniegtie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi
5. jūnijā ļoti veiksmīgi darbu ir noslēgušās Smiltenes novada Sociālā dienesta
veidotās divas atbalsta grupas novada iedzīvotājiem, kuri bija izteikuši vēlmi apgūt zināšanas un prasmes vardarbīgas uzvedības
mazināšanai savas ģimenes locekļu starpā,
arī audzinot pusaudzi savā ģimenē.
Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centra telpās 2017. gada 20. martā 8
personām no Smiltenes novada, kuras bija
atzinuši sevi par vardarbīgām, tika uzsākts un
pabeigts sociālās rehabilitācijas pakalpojums
pieaugušām personām. Šīs personas sevi atzinušas kā vardarbīgas attiecībā uz saviem
nepilngadīgajiem bērniem, arī partneri. Atbalsta grupas Smiltenes novadā vada kvalificēti,
apmācīti speciālisti – Mag. psych. psiholoģe
Dace Gailīte un sociālā darbiniece ģimenēm
ar bērniem Arnita Freiberga. Sociālā dienesta
sniegtais, valsts apmaksātais pakalpojums vieš
cerību, ka pakalpojuma saņēmēji spēs izmainīt uzvedību partnerattiecībās, attiecībās pret
saviem nepilngadīgajiem bērniem. Pieprasītā
pakalpojuma uzdevumi un mērķis ir papildināt zināšanas savstarpēju attiecību veidošanā
ar bērniem, izzināt un izprast savu grūtību cē-

loņus, atpazīt savu izturēšanos – domas, jūtas,
emocijas, rīcības sekas. Pielietotās metodes ir
diskusijas, uzdevumi, saskarsmes vingrinājumi, lomu spēles, situāciju analīze, asociatīvās
kārtis.
Lai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vardarbību veikušai pieaugušai personai varētu saņemt, ir jāvēršas savas dzīvesvietas Sociālajā dienestā. Sociālais dienests

pieņem iesniegumu no pakalpojuma pieprasītājiem, organizē atzinuma sniegšanu pakalpojuma 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.
Paralēli vardarbīgas uzvedības pakalpojumam 3. aprīlī tika uzsākta sociālā dienesta
finansēta atbalsta grupa – sociālais pakalpojums 7 cilvēku sastāvā Smiltenes novadā
dzīvojošajiem pusaudžu vecākiem ,,CEĻVEDIS AUDZINOT PUSAUDZI”. Mag.
psych. psiholoģe Dace Gailīte un sociālā darbiniece ģimenēm ar bērniem Arnita Freiberga
nodrošinājušas pakalpojuma sniegšanā labu
kvalitāti. Nodarbību ciklā no 03.04.2017. līdz
05.06.2017. notika 10 nodarbības par šādām
tēmām:
 ievads CAP programmā;
 pusaudžu un vecāku tiesības, pienākumi
un atbildība;
 vecāku un pusaudžu sasvstarpējās attie-

cības un komunikācija;
veselīgs dzīvesveids;
pusaudžu seksualitāte;
pusaudžu sociālā kompetence;
emociju pašregulācija;
rūpes par sevi;
disciplinēšana;
dzīves prasmes.
Nodarbībās vecākiem tika sniegta informācija par bērnu spēju attīstību, audzināšanas
principiem un stratēģijām, kā mainīt bērna
uzvedību. Šajā programmā vecāki saņēma arī
konkrētus ieteikumus audzināšanas problēmsituāciju risināšanai. Ir cerības, ka pakalpojuma
saņēmēji spēs izmainīt uzvedību partnerattiecībās un attiecībās pret saviem nepilngadīgajiem bērniem. Atbalsta grupu pamata mācība
ir, ka cilvēks vienīgi pats ir atbildīgs par saviem darbiem, uzvedību, rīcību, cēloņu un
seku likumsakarību. Izsakām pateicību grupas
dalībniekiem, kuri noslēguma aptaujas anketās apliecināja par šo grupu nepieciešamību,
jaunu zināšanu apguvē.
Arnita Freiberga,
Sociālā dienesta darbiniece darbam
ar ģimenēm un bērniem
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Smiltenes novada Domes Vēstis
Pašvaldības līdzfinansējums
daudzdzīvokļu māju
energoefektivitātes pasākumu
veikšanai

Šā gada aprīlī stājās spēkā
Smiltenes novada domes saistošie
noteikumi Nr. 1/17 „Par Smiltenes
novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai”.
Smiltenes novada dome aicina
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
īpašniekus pieteikties pašvaldības
līdzfinansējuma saņemšanai.
Ar šo noteikumu palīdzību un
izstrādāto atbalsta programmu Smiltenes novada pašvaldība vēlas motivēt dzīvokļu īpašniekus sagatavoties
plānotajam valsts un Eiropas Savienības atbalstam energoefektivitātes
pasākumu īstenošanai ēkās, veicināt
energoefektivitātes paaugstināšanu,
viedu energovadību un atjaunojamo
energoresursu izmantošanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.
Pieaugot tarifiem siltuma un
energoapgādes jomā un aktualizējoties vides jautājumiem, arvien svarīgāk ir samazināt energopatēriņu, tāpēc viens no veidiem, kā to panākt,
ir veikt energoefektivitātes pasākumus, kas nākotnē palīdzēs samazināt
arī iedzīvotāju apkures izdevumus.
Uz pašvaldības līdzfinansējumu
var pretendēt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Smiltenes
novada administratīvajā teritorijā un
tajā, saskaņā ar kadastrālās uzmērīšanas lietu, ir ne mazāk kā četri dzīvokļi, energoefektivitātes pasākumu
veikšanai atbilstoši noteikumos mi-

nētajiem nosacījumiem.
Pašvaldības līdzfinansējuma kopējais apjoms vienas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumu veikšanai viena
kalendārā gada laikā ir ne lielāks
kā 3000 euro, un tiek piešķirts šādām aktivitātēm:
 energoaudita veikšanai –
70% no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā
500 euro;
 ēkas energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumu būvprojekta sagatavošanai – 20% procenti no kopējām izmaksām, bet ne
vairāk kā 2000 euro;
 sertificēta
speciālista
tehniskās apsekošanas atzinuma
sagatavošanai – 70% no projekta
kopējām atbalstāmajām izmaksām,
bet ne vairāk kā 500 euro.
Līdzfinansējuma saņemšanai
pretendentiem atbilstoši noteikumiem jāiesniedz pašvaldībai pieteikums un projekta iesniegums finansējuma saņemšanai. Lēmumu par
līdzfinansējuma piešķiršanu pieņems
Smiltenes novada domes Finanšu un
attīstības jautājumu pastāvīgā komiteja viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
Sīkāk par pieteikšanās kartību
skatīt www.smiltene.lv
Sagatavoja:
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Aicina pieteikties pašvaldības
līdzfinansējumam daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju piesaistīto
zemesgabalu labiekārtošanai
Smiltenes novada domes aicina pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam līdz 5000 euro apmērā daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.
Jau informējām, ka Smiltenes
novada dome ir apstiprinājusi noteikumus par pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas
kārtību dzīvojamo māju piesaistīto
zemesgabalu labiekārtošanai, kuru
mērķis ir veicināt novadā labiekārtot
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām
piesaistītos zemesgabalus, lai uzlabotu iedzīvotāju apkārtējo dzīves
vidi, transporta kustību, bērnu un
jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas, nodrošināt vides pieejamību.
Pašvaldības līdzfinansējums var
saņemt Smiltenes novada administratīvajā teritorijā esošās dzīvojamās
mājas dzīvokļu īpašnieki vai dzīvokļu īpašnieku kopība atbilstoši noteikumos minētajiem nosacījumiem.
Pašvaldības
līdzfinansējuma
kopējais apjoms vienas dzīvojamās
mājas piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai viena kalendārā gada laikā ir ne lielāks kā 5000 euro un tiks
piešķirts sekojošām aktivētām:
 projekta izstrādei (tajā
skaitā, topogrāfijas un inženierģeoloģijas izstrādei) – 75% no projekta
kopējām atbalstāmajām izmaksām,
bet ne vairāk kā 300 euro;
 mājas piebraucamo ceļu,
stāvlaukumu, iekšpagalmu un gājēju

celiņu seguma atjaunošanai un/vai
būvniecībai – 75% no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet
ne vairāk kā 3000 euro;
 bērnu rotaļu laukumu ierīkošanai vai esošo laukumu atjaunošanai – 75% no projekta kopējām
atbalstāmajām izmaksām, bet ne
vairāk kā 1600 euro;
 dzīvojamās mājas zaļās zonas labiekārtošanas darbiem – 75%
no projekta kopējām atbalstāmajām
izmaksām, bet ne vairāk kā 500 euro;
 labiekārtojuma elementu
uzstādīšanai vai esošo elementu atjaunošanai – 75% no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne
vairāk kā 600 euro;
 apgaismojuma atjaunošanai, pārbūvei un/vai būvniecībai –
75% no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā
1500 euro.
Līdzfinansējuma saņemšanai
pretendentiem atbilstoši noteikumiem jāiesniedz pašvaldībai pieteikums un projekta iesniegums finansējuma saņemšanai. Lēmumu par
līdzfinansējuma piešķiršanu pieņems
Smiltenes novada domes Finanšu un
attīstības jautājumu pastāvīgā komiteja viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
Sīkāk par pieteikšanās kartību
skatīt www.smiltene.lv
Sagatavoja:
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

2017. gada 16. jūnijs

Smiltenes NKUP ziņas
SIA „Smiltenes NKUP” aicina,
izmantojot mājas lapu www.smiltenesnkup.lv, (piezvanot pa tālruni
64707061, atsūtot e-pastu smiltenesnkup@gmail.com) reģistrēt savu
e-pastu un nodot savus ūdensskaitītāju rādījumus, kā arī saņemt informāciju par saviem maksājumiem
elektroniski.
Aicinām to izdarīt, jo uzņēmums
pāriet uz normatīvajos aktos noteikto
personu datu aizsardzības principu
ieviešanu, kas paredz, ka rakstiskajiem rēķiniem jābūt ievietotiem
aploksnēs, bet tas nozīmē papildu
samaksu par rēķinu sagatavošanu un
piegādi, bet „e kabineta” izmantošana ir bez maksas. Piegādājot rēķinu
ar Latvijas Pasta starpniecību, šobrīd tiek piemērota maksa par rēķina
nosūtīšanu (EUR 1,00, ar PVN).
Jau rakstījām, ka izmaiņas Dzīvokļu īpašuma likumā stājās spēkā ar
2017. gada 1. janvāri. Kas mainījies
Dzīvokļu īpašuma likumā? Būtiskas
izmaiņas ir daudz, piemēram:
 dzīvokļa īpašniekam ir pienākums iesniegt dzīvokļa īpašuma
tiesības apliecinošu dokumentu dzīvojamās mājas pārvaldniekam vai
personai, kura atbilstoši pārvaldīšanas līguma noteikumiem kārto mājas
lietu;
 personai, kura iegādājusies
dzīvokli izsolē, ir pienākums norēķināties par komunālajiem maksājumiem sākot ar dienu, kad stājies
spēkā tiesas nolēmums par izsoles
akta apstiprināšanu;
 dzīvokļa īpašuma atsavināšanas gadījumā darījuma dalībniekiem nekavējoties rakstveidā jāpaziņo dzīvojamās mājas pārvaldniekam
par dzīvokļa īpašnieka maiņu;
 dzīvokļa īpašnieks, atbilstoši viņa dzīvokļa īpašumā ietilpstošās
kopīpašuma domājamās daļas apmēram veic uz dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pamata noteiktos naudas

maksājumus uzkrājumu fondā;
 par atsevišķa īpašuma (dzīvokļa) robežās esošo dzīvojamās
mājas kopīpašuma elementu pārbūves un restaurācijas kārtību lēmumu
pieņem dzīvokļu īpašnieku kopība
(kopsapulce) ar 3/4 PAR;
 kopīpašumā esošās daļas
lietošanas kārtības noteikšanu dzīvokļu īpašnieku starpā pieņem dzīvokļu īpašnieku kopība (kopsapulce)
ar 3/4 PAR (iepriekš prasītās 100%
piekrišanas vietā);
 ja dzīvokļu īpašnieki lēmumu pieņem nesasaucot kopsapulci,
bet aptaujas veidā, par tās organizētāju drīkst būt ne tikai kāds no dzīvokļu īpašniekiem vai pārvaldnieks,
bet arī dzīvokļu īpašnieku kopības
noteikta persona.
Galvenais iedzīvotāju labā izdarītais grozījums Dzīvokļu īpašumu
likumā attiecas uz lēmuma pieņemšanu attiecībā uz kopīpašuma lietošanas kārtības noteikšanu. Iepriekš
prasītās simtprocentīgās piekrišanas
vietā, likums prasību ir mīkstinājis
līdz 3/4 PAR no kopējā dzīvokļu
īpašnieku skaita.
Šobrīd spēkā esošais mājas pārvaldīšanas līgums ar mūsu apsaimniekojamām mājām ir parakstīts
2011. gadā, tāpēc Smiltenes NKUP
ir izstrādājis jaunu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu atbilstoši
jaunajiem normatīvajiem aktiem. Ar
līguma saturu variet iepazīties mūsu
mājas lapā www.smiltensnkup.lv.
Jau jūnijā uzsāksim organizēt māju
kopsapulces, kurās iepazīstināsim tuvāk ar izmaiņām likumdošanā un apsprīdēsim līguma noteikumus, kā arī
parakstīsim jauno līgumu. Dzīvokļu
īpašniekiem uz māju kopsapulci būs
jāierodas ar Zemesgrāmatu un personu apliecinošu dokumentu.
Atgādinām, ka no 2016. gada 1.
janvāra ir stājies spēkā Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums un no

1. aprīļa MK noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu. Arī
Smiltenes Novada dome ir pieņēmusi sasitošos noteikumus „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtība
Smiltenes novadā”. Tātad mums un
mūsu klientiem ir visas iespējas sakārtot ūdenssaimniecības pakalpojumus likumiski. Šobrīd tas ir aktuāli
tiem, kuriem nepieciešams izbūvēt
komercuzskaites mēraparāta mezglu – ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja īpašumā vai valdījumā
esoša ūdenssaimniecības sistēmas
daļa (cauruļvadu, noslēgarmatūras
un citu veidgabalu sistēma), kas paredzēta komercuzskaites mēraparāta
uzstādīšanai un izbūvēta piederības
robežā vai — normatīvajos aktos
noteiktos gadījumos — ārpus piederības robežas.
Lūdzam savlaicīgi iepazīties ar
jaunajiem noteikumiem un pieprasīt
tehniskos noteikumus akas izbūvei.
Neskaidrību gadījumā lūdzam
personīgi sazināties ar Smiltenes
NKUP.
2016. gadā uzsākām sadarbību ar
AS „Kredītinformācijas birojs”. Tas
nozīmē, ka saistību neizpildes gadījumā ziņas par parādu tiek nodotas AS „Kredītinformācijas birojs”
informācijas apstrādei, lai saskaņā
ar Kredītinformācijas biroja likumu, nodotu informāciju trešajām
personām kredītspējas vērtēšanai
vai to kredītrisku pārvaldībai. Nu jau
KIB esam snieguši ziņas par gandrīz
80 personām, kuras nepilda solīto vai
nereaģē uz brīdinājumiem.
Informācija par AS „Kredītinformācijas birojs” ir atrodama šeit:
www.kib.lv
Informācija par Jūsu kredītvēsturi (2 atskaites gadā bez maksas)
pieejama šeit: www.manakreditvesture.lv.

Pabeigti būvdarbi projektā
„Labiekārtošanas darbi Palsmanes pamatskolā”
2017. gada 24. maijā pabeigti
Palsmanes pamatskolas labiekārtošanas būvdarbi. Būvdarbus veica
SIA „Evento”. Projekta mērķis bija
radīt gan skolēniem, gan pagasta iedzīvotājiem drošu un estētisku vidi.
Projekta ietvaros tika iegādāta sniega frēze/pūtējs un būvdarbu rezultātā tika uzstādīts žogs, kurš norobežos
sporta un aktīvās atpūtas zonu, kā arī
izbūvēta bruģa ietve.
Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

2014. – 2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” līdzekļus.
Projekta „Labiekārtošanas darbi
Palsmanes pamatskolā" (Nr. 16-09AL10-A019.2201-000002) Projekta
kopējās izmaksas ir EUR 18 826,86,
no kurām Lauku atbalsta dienests
līdzfinansē EUR 16 944,17 un paš-

valdības finansējums EUR 1882,69.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku
attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://
ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm
Zelma Mičule,
Attīstības un plānošanas nodaļas
Projektu vadītāja

Pārdod par brīvu cenu pašvaldības kustamo mantu –
vieglos pasažieru transportlīdzekļus
Smiltenes novada dome pārdod
par brīvu cenu pašvaldības kustamo
mantu:
• vieglo pasažieru transportlīdzekli VW Transporter, valsts
reģistrācijas nr. FF-6241, 1995.
izlaiduma gads. Atsavināmā
transportlīdzekļa nosacītā pārdošanas cena ir noteikta – 1000,00
euro (viens tūkstotis euro un 00
centi) ieskaitot PVN. Maksājumi

par objektu veicami 100% euro.
• vieglo pasažieru transportlīdzekli Ford Focus, valsts reģistrācijas Nr. HL-6245, 2003.
izlaiduma gads. Atsavināmā
transportlīdzekļa nosacītā pārdošanas cena ir noteikta – 2000,00
euro (divi tūkstoši euro un 00
centi) ieskaitot PVN. Maksājumi
par objektu veicami 100% euro.
• vieglo pasažieru transportlī-

dzekli PEUGEOT 307, valsts
reģistrācijas Nr. EJ-7075, 2001.
izlaiduma gads. Atsavināmā
transportlīdzekļa nosacītā pārdošanas cena ir noteikta – 1700,00
euro (viens tūkstotis septiņi simti
euro un 00 centi) ieskaitot PVN.
Maksājumi par objektu veicami
100% euro.
Par atsavināmās kustamās
mantas sīkāku raksturojumu, ap-
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2017. gada 16. jūnijs
skates vietu un laiku var sazināties
ar Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas darbiniekiem (mob. tel. 29194723, tel.
64707867, e-pasts:ingars.veismanis@smiltene.lv).
Personām, kuras vēlas iegādāties automašīnu, ir jāpiesakās Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3,
Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts
un pašvaldības vienotajā klientu
apkalpošanas centrā pirmdienās no
plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās,
trešdienās, ceturtdienās no plkst.
8:00 līdz 17:00, piektdienās no
plkst. 8:00 līdz 16:00. līdz 2017.
gada 30. jūnijam (ieskaitot).
Ja sludinājumā noteiktajā laikā
pieteiksies vairāki pircēji, starp šīm
personām tiks rīkota izsole.

Pasākumi jūnijā vietējās sabiedrības
veselības veicināšanai Smiltenes novadā
Smiltenes novada dome īsteno
projektu „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/052.
Aicinām Smiltenes novada iedzīvotājus piedalīties bezmaksas pasākumos. Jūnijā projekta ietvaros ir paredzētas šādas aktivitātes:
•
Nūjošanas nodarbības, lai
uzlabotu vispārējo veselību un apgūtu nūjošanas tehniku trenera vadībā.
Dalībniekiem ir iespēja piedalīties
nodarbībās ar savām nūjām, kā arī
izmantot piedāvātos nūjošanas inventāra komplektus. Nodarbības
notiek katru piektdienu, plkst. 10.00
un plkst. 19.00, izņemot 23.06.2017.
Pulcēšanās vieta ir pie Tepera ezera
āra trenažieriem.

•
Jogas nodarbības, kurās
tiks apgūtas jogas pamata pozas, elpošanas vingrinājumi, kā arī fizisku
vingrinājumu kompleksi (locītavu,
mugurkaula, gremošanas sistēmai),
elpošanas prakses. Nodarbības notiks
katru otrdienu, plkst. 18.00 Grundzāles kultūras namā, Tilta ielā 5.
Informējam, ka projekta ietvaros
tiek rīkota vasaras dienas nometne
bērniem. Nometnes mērķis – popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu
bērnu vidū, attīstīt patstāvību un pārliecību par savām spējām, pievērst
bērnu uzmanību veselīga dzīvesveida nozīmīgumam, veicināt veselīga
uztura paradumu veidošanos un informēt par dažādu atkarību ietekmi
uz turpmāko dzīvi. Nometne nori-

Eiropas Sociālais
fonds
Projekts 9.2.4.2/16/I/052 „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā „norisinās darbības
programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma
„Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā
fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

sināsies no 12.06.2017-22.06.2017,
Smiltenes vidusskolas telpās Rīgas
ielā 16 c, kurās piedalīsies 30 bērni
no mērķa grupas ģimenēm.
Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un
slimību profilakses pakalpojumiem
visiem Smiltenes novada iedzīvotajiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības
un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotajiem, īstenojot
vietēja mēroga pasākumus. Projekts

Izglītība
Izlaidums Smiltenes Mākslas skolā
Pēc salīdzinoši vēsā pavasara,
kas šogad skopi mūs lutinājis ar siltumu un saulīti, ir atnācis izlaidumu
laiks.
3. jūnijā Smiltenes Mākslas
skola, kopā ar ziediem, mīļiem vārdiem un laba vēlējumiem, izsniedza
apliecības par profesionālās ievirzes
izglītību „Vizuāli plastiskajā mākslā” 17 skolas absolventiem.
Šogad, skolā, kopā ar audzēkņu
vecākiem un pārējiem viesiem, tika
atklāta nu jau 20. Smiltenes Mākslas
skolas izlaiduma diplomandu izstāde
un nobaudīta vecāku sarūpētā, gardā
jubilejas izlaiduma torte.
Par diplomandu izstādi priecājās
un svinīgo pasākumu ar sirsnīgu uzrunu absolventiem, atklāja Izglītības
pārvaldes vadītāja Gunta Grigore.
Šoreiz svinīgā daļa izvērtās ļoti
emocionāli, jo pedagogi atdzīvināja
atmiņā un mēģināja vēlreiz izdzīvot
ar bērniem kopā pavadītos brīžus
mācību stundās un sadzīvē. Tie ir
bijuši tik daudzkrāsaini un dažādi
– gan nopietni, gan komiski, bet lielākoties – priecīgi, kas atnesuši gandarījumu par kopā paveikto darbu un
redzamo izaugsmi.
Lai rastos priekšstats par paveikto, turpināšu ar nelielu ieskatu
izstādē. Skolu beidzot, audzēkņi ir
izstrādājuši diplomdarbus dažādās
tehnikās un materiālos, tomēr, it kā
nejauši, bet varbūt tomēr likumsakarīgi, par visu darbu kopējo tēmu
ir kļuvusi ģimene un ar to saistītās
vērtības.
Šogad mākslas skolu pabeidz
daudz talantīgu bērnu un starp tiem
īpaša ir Ieva Marianna Šnē ar grafiski izstrādāto un emocionāli izjusto
diplomdarbu „Vismīļākie”, kas ir
sirsnīgs veltījums savas ģimenes
mīļajiem cilvēkiem. Trīs portreti attēlo Ievas jaunākās māsiņas un mazo
brālīti. Šis darbs viennozīmīgi saņēma visaugstāko žūrijas komisijas
vērtējumu un tas vienaldzīgu neatstāj nevienu skatītāju.
Diānas Ģērmanes tekstila apdrukā veiktais darbs „Kopības sajūta” turpina ģimenes tēmu ar T-kreklu
komplektu, kas ar mīļumu veidoti
sev un abiem brāļiem.
Atbalstot savas māmiņas vaļaspriekus un hobijus, Kārlis Sīmanis
veidojis 3 dažāda rakstura kārbas
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– rokdarbiem, dārzkopībai un gardo kūku cepšanai. Arī nosaukums
izvēlēts zīmīgs – „Trīs rieksti pelnrušķītei.”
Ar košām krāsām un mīļumu
pārsteidz Andra Miesnieka keramikā
veidotais trauku komplekts „Zieds
māmiņai.” Vidū apaļa bļoda ar ziedlapiņu formā veidotiem šķīvjiem tā
vien aicina ģimeni pulcēties pie galda uz kādu īpašāku svētku maltīti.
Keramikā diplomdarbu veidojis
arī Miks Matīss Liepiņš. Dekoratīvas
vāzes “Pūču saime” būs praktisks un
skaists interjera dekors, kas iepriecinās ar radošo risinājumu, zeltaino
glazūru un praktisko pielietojumu
mājas interjerā.
Šogad mākslas skolu beidz
daudz jaunieši, kas, izvēloties diplomdarbu, ir mēģinājuši sev mest
izaicinājumu un paveikuši salīdzinoši darbietilpīgus un grūtus uzdevumus. Ričards Averāts, darbu, ar
nosaukumu „Garīgais spēks,” sākumā veidojis no māla, tad to atlējis
ģipsī. Trīs liela izmēra ciļņi attēlo
mitoloģisko būtni – grifu. Diplomdarba aprakstā Ričards grifu raksturo ne vien kā visu radību karali, bet
arī dārgumu un nemateriālo vērtību
sargātāju. Šī uzdevuma paveikšana no Ričarda paša prasīja milzīgu
spēku un pacietību.
Ar precizitāti, pacietīgu darbu un rūpību izceļas daudzi šūtie
audzēkņu darbi. Meitenes Anna
Rubene un Dinija Gunda Stūriņa ir
izvēlējušās šūt somas pēc savu zīmēto ideju skicēm. Anna uzšuvusi
somu un penāli „Gaišs un tumšs” ar
ļoti ērtu un interesantu aizdari, bet

Dinija meklējusi idejas, lai šī plecu
soma būtu funkcionāla, interesanta,
bet tomēr nelīdzinātos pierastajai
skolas somai. Saskaņojot audumus
un pamainot dizainu, tas arī veiksmīgi ir izdevies. „Esmu pārsteigta,
laimīga un priecīga, ka man ir izdevies paveikt šo darbu, ” diplomdarba
aprakstā piemin Dinija.
Aksels Jānis Egle, šēžammaisu
savai istabai „Astoņkājis Deivs”,
uzšuvis sev mīļa multfilmas varoņa
izskatā. Aksels pie šujmašīnas strādāja ar lielu aizrautību un interesi,
ne mirkli nebaidīdamies riskēt par
apjomīgā darba izvēli un sarežģīto
tapšanas procesu. Ja arī kāda vīlīte
aizgāja greizi, zēns to pacietīgi ārdīja
un rūpīgi pāršuva no jauna.
Kopā ar tēti radās arī ideja Nika
Barovska darbam „Apaļš kvadrāts.”
Tas ir sēžamais pufs, kas pamatā
darināts no koka un apšūts ar piemērotu materiālu. Darbam ir nācies
veltīt vairāk laika un pacietības, kā
iesākumā Nikam šķitis, jo tas tomēr
izrādījies pietiekami sarežģīts un
grūts. Tētis un skolotāja palīdzēja ar
padomu, bet ideja, dizains un izstrāde palika paša autora ziņā.
Istabas interjeru greznos arī Sindijas Eilas Tūces smalki izgrieztā
žalūzija „Ziedi Brīnumzemē.” Lēnām un pacietīgi ar asu nazīti Sindija
izgrieza uz žalūzijas pārnesto ziedu
zīmējumu. Mēģināt izveidot ko tādu
bija drosmīgs lēmums, jo iepriekš
nevarēja zināt kā iecerei padosies žalūzijas materiāls. Sindija atzīstas, ka
brīžiem ir gribējies mest šo ideju pie
malas, bet līdzās ir bijis daudz cilvēku, kas atbalstīja un neļāva padoties.

Nu, saules gaismas spēles cauri izgriezto ziedu zīmējumam žalūzijā,
veidos relaksējošu noskaņu meitenes istabā.
Domājot par dzimto zemi Latviju, savu darbu veidojusi Maija Skujiņa. „Es mīlu Latviju, jo šeit ir pašas
krāsainākās pļavas, skaistākie ūdeņi
un klusākie meži,” tā raksta Maija,
turpinot: „Latvijai ir savas rakstu
zīmes – lietas, kas simbolizē manu
zemi un tādēļ es izvēlējos uz lietussarga izveidot šīs zīmes, apvienojot
skaisto, simbolisko un praktisko.”
Sev svarīgās lietas tekstila darbā
„Atmiņas” atspoguļojusi arī Santa
Vintere. Iedvesmu meitene guvusi
no piezīmēm un zīmējumiem uz savas kladītes vāka, kas pamazām tur
sakrājušies diendienā.
Emīlam Vītolam vislabāk ir paticis kubisma glezniecības stils un
tādēļ puisis kubisma autora gleznu
„Dīvainā dāma”, eksperimentējot
ar krāsainiem audumiem, attēlojis
citādā – reversās aplikācijas tehnikā.
Darbs ir izšūts un nostrādāts teicami.
Domājot diplomdarbu idejas,
protams neiztikt bez lieliem sapņiem.
Patrīcija Kauškale, gleznojot ziedu
visās tā augšanas stadijās, tā arī raksta: „Lieli sapņi sākas ar mazu domu.
Zieds kā sapņa piepildījums – sākas
no mazas sēkliņas, līdz no pumpura
atveras tā pilnīgā krāšņumā.” Gleznojumam dots nosaukums „No domas līdz sapņu piepildījumam”.
Tīnas Deinas Kukurītes gleznotā meitene uz baltā mēness sirpja,
darbā „Brīvība”, liek sapņiem celties
vēl augstāk, atmetot jebkādus ierobežojumus. Tīna aicina skatītājus
būt brīviem, drosmīgiem savos sapņos un vienmēr atrast gaismas staru
dzīves melnajos caurumos.
Savukārt Aritas Elīzas Melnes
glezna „Sapņu sargātāja” pauž dziļāku noslēpumu. Arita saka, ka ir
sapņotāji, kas neizpauž savas domas
skaļi. Viņa uzskata, ka sapņi ir jānosargā līdz īstajam brīdim, kad tos
piepildīt.
Gribētos novēlēt, lai ikviens no
mūsu šī gada absolventiem sagaida
to īsto brīdi kad realizēt un piepildīt
savas dzīves vislielākos sapņus.
Astrīda Ķemere,
Direktora vietn. mācību darbā

tiek īstenots no 2017. gada maija līdz
2019. gada decembrim.
Lūdzam sekot līdzi aktualitātēm
un plānotajiem pasākumiem, kas
tiks publicēti pašvaldības mājaslapā www.smiltene.lv un pašvaldības
bezmaksas informatīvajā izdevumā
„Smiltenes novada Domes Vēstis”.
Ieva Dille,
Smiltenes novada domes
Attīstības un plānošanas nodaļas
Projektu vadītāja

Neviltots
prieks, smaidi,
entuziasms,
aizrautība un
dedzība
Tās ir emocijas, kas sprikstīja,
kad veselu dienu izcili brīnišķīgos
laika apstākļos visa Grundzāles
pamatskolas saime pavadīja pēdējo mācību gada dienu.
Sadalīti 12 komandās pēc vārdu
pirmajiem burtiem un izdomājuši
nosaukumus, piem., „Dievi”, „Miljonāri”, „Jestrie”, „Līņi” u.c., saņēmuši Grundzāles ciema karti ar 13
kontrolpunktiem (kā gan citādi!), visi
devās piedzīvojumu meklējumos un
atrada arī. Uzdevumi pārbaudīja gan
precizitāti, skaitot bērzus birzītē,
gan izdomu, apgriežot segu uz otru
pusi, pašiem uz tās stāvot, gan atmiņu, atceroties angļu valodas vārdiņus, gan trāpīgumu, mēģinot iesist
vārtos bumbu, lāga neredzot mērķi,
gan prasmi skaidrot, dodot norādījumus pa telefonu priekšmetu atrašanai, gan mēles lokanumu, atdarinot
dažādas dabā dzirdamās skaņas, gan
intuīciju, lasot bumbiņas aizsietām
acīm. Viss jau nav nosaucams, jo 5.
klases un skolotāju izdoma ir neizmērojama.
Pasākumu turpināja „cāļu skaitīšana” – paldies teikšana par labajiem darbiem: sekmēm, sasniegumiem olimpiādēs (kādam tās ir pat
6) un sportā, konkursos („Rēķini
galvā”, ZAAO, Bērnu žūrija, novusa
turnīrs). Reti kurš palika neizsaukts:
visi, kopā darbojoties, kaļ savu likteni. Īpašs paldies tika teikts arī vecākiem un vecvecākiem par aktīvu
dalību skolas pasākumos.
Kā noslēguma apbalvošanā teica direktore – mūsu mērķis nav kļūt
labākajiem vai iegūt 1. vietu, bet būt
laimīgākajiem, jo tikai sadarbībā ir
spēks. Un tādi bija visi – gan bērni,
gan vecāki, redzot bērnus varošus,
smaidīgus, zinošus; gan skolotāji,
priecājoties par bērnu un vecāku saliedētību un pozitīvismu.
Dace Kalniņa,
Grundzāles pamatskolas
skolotāja un arī 3 skolēnu mamma
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Par teicamām
sekmēm mācību
darbā pasniedz
pašvaldības
naudas prēmijas
15 Smiltenes
vidusskolas
absolventiem
Smiltenes novadā jau vairāku
gadus ir tradīcija pasniegt naudas balvas jeb prēmijas 12. klašu
absolventiem par ļoti labām, teicamām vai izcilām sekmēm mācību darbā. Šogad prēmijas 143
euro apmērā saņēma 15 Smiltenes vidusskolas absolventi, kuru
sveikšana notika 9. jūnijā skolas
izlaiduma pasākumā. Šogad izglītības iestādi absolvēja 51 vidusskolēns.
Naudas balvu saņēmējus pašvaldība izvēlas konkursa „Par
Smiltenes novada domes vispārizglītojošo mācību iestāžu 12. klašu
absolventu mācību darbu rezultātiem” kārtībā, ņemot vērā vairākus
kritērijus: 12. klases mācību gada
vidējais vērtējums ir astoņas balles
vai augstāk; atestāta sekmju vērtējumā nedrīkst būt atzīme, kas zemāka
par 6 ballēm; nav fiksēti skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi; skolēns mācību laikā ir piedalījies reģiona, valsts vai starptautiska
mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs, projektu vai pētniecisko darbu
konkursos, vai sporta sacensībās.
Konkursa mērķis ir veicināt
skolēnu motivāciju labi mācīties,
piedalīties mācību priekšmetu
olimpiādēs, sporta sacensībās, konkursos un projektos, kā arī novērtēt viņu sasniegumus. Prēmiju piešķiršanu absolventiem izvērtē un
lēmumu pieņem Smiltenes novada
domes Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas
deputāti.
2016./2017. mācību gadā prēmijas saņem Laura Savicka, kurai
ir augstākais vidējais sekmju vērtējums atestātā ir 9,58 balles, Elīna
Lanka (9,05 balles), Annija Cunska (9,31 balles), Dita Trijēce (8,9
balles), Anete Trijēce (8,8 balles),
Sandra Jaundžeikare (8,8 balles),
Nelda Neilande (8,7 balles), Lauma Kalnkambere (8,62 balles), Agnese Kauškale (8,6 balles), Krista
Ķelpa (8,5 balles), Elīza Žūkure
(8,33), Linards Ozols (8,3 balles),
Laura Dauka (8,24 balles), Alise
Bebrīte (8 balles), Dženeta Spolīte
(8 balles).
Vaira Vīķe-Freiberga ir teikusi:
„Katrs rīts sniedz mums iespēju būt
citādiem, nekā mēs bijām vakar, tas
sniedz mums izdevību būt labākiem,
nekā mēs bijām vakar, tas sniedz
mums izaicinājumu sevi pāraugt,
sevi pilnveidot un sevi pārspēt.”
Smiltenes novada Izglītības
pārvaldes vadītāja Gunta Grigore
pašvaldības vārdā visiem absolventiem novēl sevi pāraugt, pilnveidot,
pārspēt un lai izvēlētais dzīves ceļš
ir sirdī tuvs un atnes prieku par sasniegto.
Sagatavoja:
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

2017. gada 16. jūnijs

Citāda mācīšanās Smiltenes vidusskolā
skolēnu personības un savstarpējo attieksmju
pilnveidošanai
Smiltenes vidusskolā ar augstiem sasniegumiem olimpiādēs
un konkursos, ļoti labiem mācību
rezultātiem, daudzveidīgiem pasākumiem un sadarbības aktivitātēm ar partnerskolām ārvalstīs
ir noslēdzies pirmais mācību gads.
Šobrīd skolā tiek gaidīti topošie
pirmklasnieki un 10. klases skolēni,
lai pievienotos mūsu kolektīvam. Tā
ir iespēja mācīties atbilstoši valsts
un starptautiskām prasībām, saņemt
individuālu atbalstu, attīstīt personību un karjerai noderīgas prasmes,
iesaistīties interesēm atbilstošās aktivitātēs, starptautiskos projektos,
un, kas patiesībā ir ļoti svarīgi, – iespēja skolēniem, pašiem aktīvi līdzdarbojoties, veidot to par savu skolu,
par labāko skolu, par mājvietu savu
ideju un ieceru realizēšanai.
Lai mācību gads noslēgtos pozitīvi, lietderīgi un interesanti, pēdējās skolas dienās pie mums tika
radītas un piedzīvotas daudzveidīgas aktivitātes. Ņemot vērā to, ka
vasara „tepat uz sliekšņa”, mācību
stundas no ierastajām telpām tika
pārceltas neierastākā vidē. Sporta stundas tika papildinātas ar foto
orientēšanās elementiem, un klases
devās atpazīt dažādas vietas pilsētā.
Vizuālajā mākslā ierastās baltās lapas vietā šoreiz bija asfalts, un otas
vietā – krītiņi, lai, sadarbojoties klašu skolēnu grupām, taptu vizuālas
sakāmvārdu interpretācijas. Gleznas
tika iedzīvinātas, skolēniem un klašu audzinātājām tērpjoties atbilstoši
J. Rozentāla gleznas tēliem. Dzejolis
no grāmatu lappusēm bija nonācis
brīvā dabā, un tā fragmenti meklējami ar īpašas instrukcijas palīdzību.
Latviešu valodas skolotāja tapa par
teātra pasniedzēju, ķīmijas skolotājs
darbojās mūzikas klasē, skolēniem

bija iespēja izvingroties pieredzējušās skolas medmāsas vadībā, mākslas skolotājas vietā klasē ieradās
māksliniece, kas likās pati „izkāpusi
no gleznas”, un tās bija tikai dažas
no pārvērtībām, ko piedzīvojām
pēdējās šī mācību gada skolas dienās. Piemēram, atklājām, ka ir ļoti
aizraujoši veidot fotogrāfijas, kurās
atklājas pasakainas optiskās ilūzijas,
jo, izrādās, varam izkāpt no sporta
kurpēm, turēt plaukstā klasesbiedru
un darīt citas lietas, kas sākotnēji liekas neiespējamas. Te skolēnu iztēle
bija patiesi apbrīnojama.
Mācību gada noslēgumā priecājamies un lepojamies par mūsu
skolēnu sasniegumiem ārpus skolas

Skolēni pārsteidz ar
vērienīgiem un krāšņiem
vides darbiem

Noslēdzies vides iniciatīvas
„100 darbi Latvijai” skolu konkurss,
kur balvu – Tallink jūras ceļojumu
uz Stokholmu 5. – 9. klašu grupā,
saņēma arī Palsmanes internātpamatskolas 6. – 8. klase.
Balva tika pasniegta par Palsmanes dabas izziņas un piedzīvojuma
takas labiekārtošanu. Skolēni paveikuši ievērojamus apzaļumošanas
darbus, izgatavojuši atpūtas soliņus
un atkritumu urnas, ierīkojuši āra
spēli – klasītes, izgatavojuši un pie
kokiem izvietojuši informatīvās zīmes ar to nosaukumiem vairākās
valodās.
Vidzemes un Latgales novadi kļuvuši krāšņāki un sakoptāki!
Konkursa ietvaros 1. – 12. klašu
skolēni paveikuši vērienīgus un
skaistus vides labiekārtošanas un
izdaiļošanas darbus – izveidotas
dabas izziņas takas ar sajūtu ele-

mentiem un āra spēlēm, ierīkotas
atpūtas vietas ar soliņiem un pastaigu celiņiem, apgleznoti vides
objekti, atjaunota autobusa pieturvieta, labiekārtoti un apzaļumoti
parki un skolas dārzi, pagastu centri un skolu teritorijas izdaiļotas ar
īpašām puķu dobēm, izgatavoti un
izvietoti ar latviskajiem rakstiem
gravēti putnu būrīši.
Šie un dažādi citi skolēnu īstenotie vides darbi ir nozīmīgs ieguldījums kopējās ainavas un infrastruktūras uzlabošanā ikvienā pašvaldībā un vienlaikus apliecinājums,
ka ne laika apstākļi, ne finanses nav
šķērslis paveikt ko patiesi vērtīgu
un paliekošu – nepieciešamas vien
dzirdīgas ausis un atsaucīga sirds.

sienām. Šajā ziņā īpaši
pieminama 11.b klase,
kura, maija beigās piedaloties ZZ čempionāta
finālā Jūrmalā, izcīnīja
godpilno 2. vietu Latvijā. Finālā bija iekļuvušas un skolas godu
aizstāvēja arī divas pamatskolas klases – 5.b un 6.a. Tāpat arī maija mēnesī vidusskolas klašu komanda, sacenšoties ar citu novadu skolēniem
vieglatlētikas sacensībās „Ziemeļu
stīga” Valkā, ieguva 1. vietu.
Esam pilni iedvesmas un apņēmības izmantot visus savus resursus – kompetentos skolotājus,
ieinteresētos klašu audzinātājus,

ļoti labi aprīkotās telpas –, lai arī
nākamais mācību gads sniegtu
augstvērtīgu izglītību, pilnveidotu
skolēnu personību, radītu vietu viedokļu apmaiņai, sarunai.
Pozitīvu, jaunas pieredzes bagātu mums visiem vasaru!
Inga Deigele,
Smiltenes vidusskola

Smiltenes tehnikums gaida
jaunos audzēkņus!
Smiltenes tehnikumā 12. jūnijā sāksies jauno audzēkņu uzņemšana. Aicinām visus, kuri vēlas kļūt par mūsējiem!
2017./2018. m.g. piedāvājam audzēkņiem apgūt sekojošas,
darba tirgū pieprasītas profesijas:
ar pamatizglītību (valsts budžets), mācību ilgums 4 gadi:
 ēdināšanas pakalpojumu speciālists;
 viesnīcu pakalpojumu speciālists;
 veterinārārsta asistents;
 automehāniķis;
 celtniecības un ceļu būves mašīnu
mehāniķis;
 ceļu būvtehniķis
 hidrobūvju būvtehniķis
ar pamata un vidējo izglītību (Jauniešu garantijas programmu
finansēta programma), mācību ilgums 1 gads:
 pavārs vai konditors
ar vidējo izglītību (valsts budžets), mācību ilgums 1,5 gadi:
 celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķis;
 veterinārārsta asistents;
 lopkopības tehniķis;
Mācības neklātienē
ar vidējo izglītību (maksas programma), mācību ilgums 1,5 gadi:
 celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķis;
 kvalifikācija – veterinārārsta asistents;
26183654,
 kvalifikācija – grāmatvedis;
64772567;
 lopkopības tehniķis
smiltenestehnikums@
Kontakti: Kalnamuiža 10, Smiltenes pag.,
gmail.com
Smiltenes novads, www.smiltenestehnikums.lv
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Izlaidums Smiltenes sporta skolā
26. maijā Smiltenes Kultūras
centra lielajā zālē, pieturā „Sporta
skola”, ieklausoties Imanta Ziedoņa epifānijas fragmentā, mazliet
ilgāk uzturējās Smiltenes sporta
skolas 11. izlaiduma absolventi.
Šogad tie bija 33 audzēkņi – 20V
programmas beigšanas apliecību
saņēma 18 audzēkņi un 30V programmas apliecības – 15 audzēkņi.
Mijoties dziesmām, ko trenera
Gata pavadījumā dziedāja Inga, Martas un Elīzas atraktīvajiem dialogiem
ar fragmentiem no Latvijas populāru
sportistu biogrāfijas faktiem, beigšanas apliecību saņēma basketbolisti – Artūrs Beļakovs, Ernests Cers,
Druvis Čakārnis, Rihards Glaudāns,
Kristaps Grigulis, Dāvids Pētersons,
Māris Zilbereizens (treneri Ivars

Joksts, Aivars Stankēvičs, Artūrs Jansons); BMX – Krists Jānis Dundars,
Ralfs Kauliņš, Renārs Auga, Kārlis

Brikmanis (treneris Ģirts Kātiņš);
futbolisti – Elvis Ābols, Eduards
Emulovs, Artūrs Hļebņikovs, Kris-

taps Kuprišs, Toms Ķikuts, Daniels
Mūrnieks, Kārlis Rozītis, Valters
Valts Siliņš (treneris Andis Rozītis);

Eduards Deičs, Gustavs Gaismiņš,
Mairis Paeglis, Edijs Sēja, Eduards
Stīpnieks, Artūrs Stūris, Eduards
Veģeris (treneri Raimonds Dūmiņš,
Andis Rozītis); riteņbraucējs Jēkabs
Cers (treneris Agnis Apse); vieglatlēts Jāzeps Groza (treneris Guntars
Markss); volejbolistes Kristīne Miezīte, Krista Ķelpa, Elīna Lanka, Nelda Neilande, Laura Savicka (treneres
Gita Brālēna, Iveta Kazaine).
Absolventus sveica un ceļa vārdus teica Smiltenes novada Izglītības
pārvaldes vadītāja Gunta Grigore.
Paldies visiem, kuri atbalstīja
svētku programmas tapšanu un norisi, un fotogrāfam Agnim par skaistajām fotogrāfijām.
Kitija Klempnere,
Smiltenes BJSS metodiķe

Notikumiem bagāts mēnesis Smiltenes tehnikumā
9. maijā Smiltenes tehnikumā
atzīmējām vienu no saturiski interesantākajām Eiropas dienām, kas
šoreiz pagāja veterinārmedicīnas
zīmē. Akcijas „Atpakaļ uz skolu”
ietvaros ar pasākuma dalībniekiem
tikās Smiltenes tehnikuma audzēkne, „Erasmus +” 30. gadadienas
vēstnese, populārā kinoloģe, dzīvnieku uzvedības eksperte un kucēnu
skolas vadītāja Jūlija Siņicina. Viņa
dalījās savās „Erasmus+” atziņās,
kuras, mācoties Smiltenes tehnikumā, guvusi praksē Maltā, Francijā
un Spānijā. Tās lieti noderējušas
turpmākās karjeras veidošanā. „Jaunā pieredze man deva iespēju sevi
attīstīt, iepazīt dažādus cilvēkus un
iziet ārpus komforta zonas. Tas bija
arī lielisks laiks sevis izzināšanai,
kas vairoja ticību saviem spēkiem
un atspoguļojās tālākajā darbībā.
Tāpēc jaunieši, ķeriet „Erasmus+”
piedāvātās iespējas!”
Jūlijas 18 gadus ilgajā darba
pieredzē ar suņiem netrūkst ne puņķu, ne asaru. Taču pāri visam vienmēr bijusi vēlme glābt dzīvniekus
un izdarīt visu iespējamo, lai bez
saimnieku gādības palikušie rējēji
un dzirnavnieki atrastu jaunas mājas. „Darbs mani atrod visur,” atzīst
Jūlija. Viņas bērnības gadi pagāja
Petrozavockā (Karēlija), uz kurieni
aizvadītā gadsimta 70. gados nosūtīja darbā Jūlijas vectēvu. „Viņš
bija latvietis, kuģa kapteinis. Līdzi
aizbrauca arī vecmāmiņa. Mamma piedzima Karēlijā.” Ģimenei
Petrozavockā piederēja dzīvoklis.
Jūlija jau no mazotnes „dīca” suni,
bet mamma pilsētas dzīvokli neuzskatīja par piemērotāko vietu sunim.
Pusaudzes gados Jūlija sastapa savu
pirmo četrkājaino „audžubērnu”. Tā
kā mājās vest nedrīkstēja, pēc ilgas
meklēšanas patālu no dzīvesvietas
atrada pamestu šķūnīti, uz kurieni
piecos no rīta un vēlu vakaros veda
bez mājām palikušajam vilku sunim
pašas vārītu barību. Kad dzīvnieks
atguvās, kopā ar viņu apstaigāja
neskaitāmus dzīvokļus, līdz „audžubērnam” sameklēja jaunas mājas. Līdzīgi Jūlija pusaudzes gados
izglāba vairākus suņus. „Kad Jūlija
1997. gadā četrpadsmit gadu vecumā no Petrozavodskas atgriezās
vecvecāku dzimtenē Latvijā, šeit tikai sāka veidoties dzīvnieku aizsardzības organizācijas, kas palīdzēja

bez pajumtes palikušajiem mājdzīvniekiem
atrast jaunas mājas. Jūlija drīz vien ar viņiem
bija „uz tu”. Uzzinājusi,
ka Juglā atvērta patversme, uzreiz pieteicās
darbā. „Tajā dažādos
amatos nostrādāju vairāk nekā desmit gadus.
Beigās biju vadītāja. Šis
darbs deva pamatīgu
rūdījumu. Saskārāmies
ar pašu necilvēciskāko
sabiedrības daļu. Ziemas vidū ne reizi vien
pie patversmes durvīm
atradām izbērtus, tikko piedzimušus
kucēnus – dažus vēl dzīvus, dažus
– jau nosalušus. Netrūka arī tādu,
kas kucēnus tāpat vien pārmeta pāri
sētai, deguna priekšā pieciem lielajiem suņiem. Bez mājām palikušo
dzīvnieku bija daudz, bet darbinieku
un brīvprātīgo – maz. Arī finansiālie
resursi – ne tuvu vēlamajiem.” Pabeidzot pamatskolu, Jūlija vēlējās
papildināt zināšanas jomā, kuru jau
uzskatīja par savējo, tāpēc devās uz
Smiltenes tehnikumu, lai kļūtu par
veterinārārsta asistenti un vienlaikus iemācītos latviešu valodu. „Kad
atgriezos Latvijā, latviski nepratu
ne vārda, Rīgā gāju krievu skolā.
Smiltene iepatikās jau no pirmā brīža. Pirmajā kursā gan nepārtraukti
bakstīju kursabiedrenes, lai iztulko, ko saka skolotāja. Bet valodas
apguve lielas grūtības nesagādāja.
Vienīgi dažādu personisku apsvērumu dēļ divas reizes vajadzēja ņemt
akadēmisko gadu. Tagad atkal esmu
atgriezusies 3. kursā. Sapņi par to,
ko darīšu pēc skolas beigšanas, protams, pavisam citi.”
Eiropas dienu vadīja ilggadējā Smiltenes tehnikuma veterināro
priekšmetu skolotāja Rudīte Benta. SIA „Bertas nams” tirdzniecības
menedžere Jolita Strode un „Virbac”
Latvijas pārstāve Zanda Elpe klātesošos iepazīstināja ar pamatatziņām, kas jāņem vērā, suņu un kaķus
barojot ar komerciālajām barībām.
Pēc lekcijām Smiltenes tehnikuma
un Bebrenes Vispārizglītojošās un
profesionālās vidusskolas veterinārmedicīnas mācību programmas
audzēkņi mērojās zināšanās draudzīgā konkursā ar veterinārijas
elementiem.

konkursiņu. Kopā ar audzēkņiem pirmoreiz Vidzemes
Uzņēmēju dienās piedalījās
trusītis Kleo, dzīvespriecīgais
suņu puika Rufo un sunīte
Šanele, kura par Latvijas iedzīvotāju kļuva tikai pirms
dažiem mēnešiem. Šanele
kopā ar savu jauno saimnieci – Smiltenes tehnikuma 4.
veterinārmedicīnas kursa audzēkni Ievu Līni uz Latviju
atceļoja no jaunietes prakses
vietas Maltā.

Sportiskie panākumi
Maijs Smiltenes
tehnikumam bijis bagāts dažādiem sportiskiem panākumiem. Jubilejas nedēļa iesākās
ar skolas vēsturē līdz
šim nebijušu uzvaru.
Skolas jaunietes AMI
SK 27. sporta spēļu finālsacensībās tautas bumbā izcīnīja
pirmo vietu!
Maijā notika arī AMI SK 27.
sporta spēļu sacensības minifutbolā
jauniešiem. Apakšgrupu sacensībās
Smiltenes tehnikuma komanda izcīnīja pirmo vietu, bet no republikas
finālsacensībām atgriezās ar sesto
vietu republikā. Vieglatlētikas sacensībās „Ziemeļu stīga” skolu kopvērtējumā iegūta otrā vieta.
„Vidzemes Uzņēmēju dienās
2017”
Smiltenes tehnikuma jaunieši
maijā vienmēr piedalījušies arī Vidzemes Uzņēmēju dienās Valmierā.
Apmeklētāji izrādījuši lielu interesi
par visām skolas piedāvātajām profesijām. Ticam, ka pasākums skolai
nesīs divkāršu veiksmi, jo kopā ar
savējiem bija divi talismani – no
Alsviķu struktūrvienības atbraukusī Pūcīte un Smiltenes tehnikuma
Smiltiņš. Abi tagad ir labākie draugi
un apņēmušies darīt visu iespējamo,
lai arī tie jaunieši, kuri vēl tikai būs
mūsējie, justos gaidīti un droši – skolā tiks nodrošināts viss, lai audzēkņi
pēc dažiem gadiem izietu darba tirgū
zinoši un gatavi sasniegt izvēlētajās
profesijās augstākās virsotnes. Jaunieši kopā ar skolotājiem bija sarūpējuši daudz interaktīvu nodarbju un

Seminārs Meliorācijas jomā
25. maijā Smiltenes
tehnikumā notika starptautisks seminārs „Aktualitātes meliorācijas jomā, vides aizsardzībā. Moderno
tehnoloģiju pielietojums
meliorācijā.” Tajā piedalījās un savstarpējā pieredzē
dalījās pārstāvji no Gruzijas, Nīderlandes, Igaunijas,
Lietuvas,
Baltkrievijas,
Somijas, Krievijas un Latvijas.
Semināru atklāja zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, kurš
augstu novērtēja Smiltenes tehnikuma jauno profesiju, kuru jaunieši
varēs apgūt no 1. septembra – hidrobūvju būvtehniķis (meliorators).
Viena no būtiskākajām problēmām
meliorācijas jomā ir jaunu un zinošu
speciālistu trūkums…

Piemiņas vieta firstam Līvenam
Pirms skolas jubilejas Smiltenes tehnikums ar LEADER projekta
un „Abulas lauku partnerības” atbalstu iekārtoja piemiņas vietu firstam
Paulam Līvenam. Cilvēkam, kurš
20. gs. sākumā sniedza milzīgu ieguldījumu pilsētas attīstībā un pāris
gadu desmitos to pacēla līdz eiropeiskam līmenim. Vietējie Paulu
Līvenu atceras kā īstu goda vīru.
Viņš neuzcēla savai ģimenei jaunu,
lepnāku dzīvojamo māju, kura vairāk atbilstu firsta titulam un līdzekļiem. Taču neilgā laikā tapa vairākas
Smiltenei nozīmīgas būves – hidroelektrostacija, kokzāģētava, slimnīca, tirdzniecības skola, šaursliežu
dzelzceļš un nespējnieku nams, kur
dzīves nogali pavadīt pilsētas senioriem. Firsts LĪvens pilsētniekiem
uzdāvināja arī atpūtas vietu Jāņkalnā.
Piemiņas vieta ierīkota pretī
kāpnēm, kas ved no Kalnamuižas uz
pilsētu. Nelielā, arhitektes Baibas Cīrules
projektētā skvēra centrā novietots piemiņas
akmens, ko grezno
bronzā atliets firsta
Paula Līvena portrets
un teksts: „Pateicība
firstam Paulam Līvenam”. Uz piemiņas
akmeni ved divi celiņi.
Viens no tiem simboliski atgādina
par firsta Līvena atbalstu šaursliežu

dzelzceļa līnijas Smiltene – Valmiera – Ainaži izbūvē.
Skvērs tapa sadarbībā ar SIA
„Erbo” un uzņēmumu „AB Risinājumi”. Vīriem piemiņas vietas labiekārtošanas darbos palīdzēja Smiltenes tehnikuma audzēkņi.
Baiba Vahere
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Novada vizuālās mākslas interešu izglītības pulciņu veikums
Šajā mācību gadā Valsts
izglītības satura centrs jau
piekto reizi rīkoja Latvijas
bērnu un jauniešu mākslas
un mūzikas festivālu „Toņi
un pustoņi“. Tas notiek reizi
gadā un šogad notika Bauskā
1. un 2. jūnijā.
Lai tiktu līdz festivālam
Bauskā, Smiltenes novada vizuālās mākslas pulciņu dalībnieki piedalījās konkursa 1.
kārtā, kas norisinājās Smiltenes
vidusskolā Rīgas ielā 16c. Kopumā izstādei tika iesniegti 46
darbi. Uz 2. kārtu Mazsalacā tika
izvirzīti 12 darbi. Rezultāti bija ļoti
labi, Smiltenes novada jauno mākslinieku darbi tika atzinīgi novērtēti:
 1. pakāpes diplomus ieguva – Bilskas pamatskolas 1. klases
skolēni Roberts Ērmanis un Rihards
Viestards Puhaļskis, skolotāja Ira
Ērmane.
 2. pakāpes diplomus ieguva – Bilskas pamatskolas 1. klases

skolniece Krista Sabīne Vilne un
5. klases skolēns Sandijs Kāposts,
skolotāja Ira Ērmane, kā arī Bilskas
pamatskolas skolnieces Liāna Tuļinova 3. klase, Amanda Fridrihsone
5. klase, Evelīna Vilne 5. klase ar
kolektīvu darbu, skolotāja Laura
Brikmane.
 Smiltenes BJIIC pulciņa
1. klases skolniece Lelde Logina,
2. klases skolniece Sindija Elizabete

Kaniševska un 2. klases skolnieks Intars Beļakovs, skolotāja Daiga Ote.

3. pakāpes diplomu ieguva – Bilskas pamatskolas 5. klases skolniece
Amanda Fridrihsone.
1. un 2. pakāpes diplomu
ieguvēji tika aicināti piedalīties
konkursa trešajā kārtā Latvijas
bērnu un jauniešu mākslas un
mūzikas festivālā „Toņi un pustoņi“ Bauskā. Lai arī šoreiz nebijām pilnā sastāvā, brauciens
izdevās ļoti jauks. Festivāla laikā tika atklāta izstāde „Latvijas toņi
un pustoņi“, kurā bērnu un jauniešu
redzējumā vairāk nekā 300 darbos
bija ieraugāmas Latgalei, Zemgalei,
Kurzemei un Vidzemei raksturīgās
krāsas, ornamenti, zīmes un noskaņas. Prieks, ka Bilskas pamatskolas
1. klases skolnieka Roberta Ērmaņa
darbs ieguva 3. pakāpes diplomu.
Festivāla organizatori bija lieliski pastrādājuši un sagādājuši dalīb-

niekiem jaukas dāvaniņas un iespēju piedalīties radošajās darbnīcās,
apmeklēt tērpu skates un koncertus.
Festivāla lielais notikums bija dalībnieku gājiens no Bauskas rātslaukuma uz Pilskalnu.
Vidzemei gājienā tika iedalīta
dzeltenā krāsa un mūsu kolektīvs
nesa atbilstošus atribūtus – Smiltenes pilsētas un novada karodziņus.

Paldies par iespēju piedalīties
festivālā Smiltenes novada pašvaldībai un BJIIC. Paldies arī Smiltenes
mākslas skolas žūrijai par 1. kārtas
darbu vērtēšanu, kā arī pulciņa dalībnieku vecākiem par atsaucību!
Daiga Ote,
Smiltenes BJIIC vizuālās
mākslas skolotāja

Kultūra
Labdarības akcijā „Balta, balta mana sirds” saziedota
līdz šim lielākā naudas summa
Arī šogad Smiltenē
tradicionāli
norisinājās labdarības akcija „Balta,
balta mana sirds”,
kuras mērķis bija
vākt līdzekļus Smiltenes novada bērniem ar
veselības problēmām. Šogad
tika savākta rekordliela naudas
summa, proti, 1370,17 euro.
Ziedojumi labdarības akcijai
tika vākti ilgākā laika posmā, izvietojot ziedojuma kastītes tādos pasākumos, kā Mātes dienai veltītajā
koncertā „Laikam ir laiks” Smiltenes
pilsētas Kultūras centrā, vasaras sezonas atklāšanas koncertā „Vērsim
vārtus vasarai!” Jāņukalna estrādē,
bērnu filmu maratonā Smiltenes KC
kinozālē un akcijas noslēguma pasākumā, kas tradicionāli norisinājās
Starptautiskajā bērnu aizsardzības
dienā, 1. jūnijā.

Smiltenes pilsētas
Kultūras
centrs saka milzīgu paldies visiem, visiem, kas
ziedoja un atvēra
savas baltās, baltās
sirdis, lai šī akcija un
noslēguma pasākums varētu notikt! Paldies labdarības akcijas dzinējspēkam – PII
„Pīlādzītis” audzinātājām Ingunai
Slapjumai un Guntai Mežulei, Sarkanā Krusta Smiltenes nodaļas vadītājai Marutai Vīgantei, Smiltenes
Jauniešu domei, Smiltenes novada
Pašvaldības policijai, Smiltenes
tehnikumam un Maijai Jančevskai,
futbola kluba „Smiltene/ BJSS”
sportistiem un trenerim Raimondam
Dūmiņam, lauku mājām „Kalbakas”, Valsts policijai, Blomes bērnu
ansamblim „Mazā varavīksne” un
skolotājai Artai Eglei, Smiltenes

bērnu ansamblim „Šurumburums”
un skolotājai Evai Uldriķei, Smiltenes Tautas teātra aktrisei Madarai
Vīksniņai un Smiltenes KC kinozāles operatoram Gunāram Liedagam.
Īpašs paldies arī visām čaklajām meistarēm un meistariem, kas
izgatavoja dažādas skaistas un mīļas lietiņas ikgadējam labdarības
tirdziņam „Labas lietas, lētas lietas
– nāciet un pērciet!”. Paldies Smiltenes PII „Pīlādzītis” kolektīvam,
Blomes PII, Bilskas PII, Variņu PII,
Palsmanes PII un Grundzāles PII
kolektīviem, Palsmanes biedrībai
„Spēkavots”, Smiltenes vidusskolas 1.d klasei un skolotājai Līgai
Osmai, Smiltenes Mākslas skolai,
Palsmanes internātpamatskolas kolektīvam, Launkalnes sākumskolai,
Smiltenes vidusskolas PII „Zaķēni”
skolotājām Lailai Zālītei un Ilzei
Slapjumai, biedrībai „Smiltenes
pūra lāde”, Smiltenes bērnu un ģi-

menes atbalsta centra vadītājai Ļubovai Ņikiforovai, Tautas lietišķās
mākslas studijai „Smiltene”, Zariņu
ģimenei un Turnas Dāmu klubiņam
no Valkas novada.
Preces labdarības tirdziņam –
pašdarinātas segas – bija atceļojušas
pat no Amerikas Savienotajām Valstīm, no sabiedriskās organizācijas
„Orphan Grain Train, Inc., Valued
Invenraty”. Sedziņas darinājuši cilvēki ar īpašām vajadzībām. Paldies
fondam „Saules kalns”.
Mīļu paldies sakām īpaši aktīvajiem, mazajiem ziedotājiem Svenam Ivdrim un brāļiem Auziņiem!
Tāpat par ziedojumu labdarības
kontā pateicamies arī SIA „Līvena
aptieka”.
Saziedotā nauda tiks ieskaitīta
speciālā labdarības kontā, un būs
pieejama Smiltenes novada ģimenēm pēkšņas bērna saslimšanas,
slimības saasinājuma gadījumā vai

ikdienas nepieciešamību nodrošināšanai. Ģimenes, kurām nepieciešama šāda veida palīdzība, aicinām
vērsties Smiltenes novada Sociālajā dienestā.
Iepriekšējos gados labdarības
akcijā „Balta, balta mana sirds”
saziedotā nauda ir lieti noderējusi ne viena vien mazā smiltenieša
veselības uzlabošanai. Par saziedoto naudu kādam bērnam tika
veikti nepieciešamie izmeklējumi
Berlīnes klīnikā, savukārt citiem
bērniem šī nauda noderējusi Montessori terapijai, pēkšņas operācijas
izdevumiem, ārstnieciskajām masāžām, izmeklējumiem un terapijai
Pēterburgas klīnikā.
Paldies ikvienam, kurš atvēra
savu balto, balto sirdi!
Madara Mūrniece,
Smiltenes pilsētas Kultūras centra
mākslinieciskā vadītāja

Kora „Vidzemīte” pavasaris un vasara 2017
Korim „VDZEMĪTE” šis pavasaris un arī vasara izdevusies negaidīti aktīva. 27. maijā piedalījāmies
uzvedumā „Atver vārtus vasarai”
Jāņukalnā gan ar dziesmām, gan kā
statisti uz skatuves – saimnieka pagalmā sagaidot Ūsiņu.
2. jūnijā dziedājām baznīcu
nakts pasākumā Smiltenes ev.- lut.
Baznīcā, kur kopā ar visas Latvijas baznīcu draudzēm un apmeklētājiem dziedājām Lūcijas Garūtas
„Mūsu Tēvs debesīs”. Bija saviļņojoši apzināties, ka tajā pašā laikā lūgšanu dzied daudzās Latvijas
baznīcās. Pēc tam dziedājām paši
savu garīgo dziesmu programmu.
Tai sekoja mūsu viesu – Igaunijas
Mākslas institūta kamerkora „ERKI
kammerkoor” dziedājums. Kori sajūsmināja mūsu lielā baznīca ar lielisku akustiku. Koristi atzina, ka ir
viegli tajā dziedāt! Igauņu koris pie

mums viesojās arī nākošajā dienā,
3. jūnijā. Priekšpusdienā, par spīti
lielajam vējam, pastaiga gar Tepera
ezeru un senatnīgo viesnīcu „Brūzis” viesiem ļoti patika, arī interesantais stāstījums par sidra ražošanu
un sidra degustācija.
Koncerts Smiltenes Kultūras

namā diemžēl bija vāji apmeklēts,
varbūt pašvaldību vēlēšanu un Smiltenes tehnikuma jubilejas dēļ. Patiesi profesionālais koris nopriecājās
par mūsu skaisto kultūras namu, bet
vairāk klausītāju būtu gan pelnījis...
Interesants pasākums mūs gaida 21. jūnija rītā plkst. 7.45. „Vi-

dzemīti” uzaicināja piedalīties līgo
dziesmu maratonā pār Latviju, ko
Saulgriežu dienā organizē Radio 2
operatore Baiba Palkavniece ar savu
komandu. Šogad jau plkst. 6.00 radio ēterā sāk līgot Latvijas ziemeļos,
un līgo dziesmas skanēs visu dienu
pāri visai Latvijai, nobeidzot pie

jūras Kurzemē. Katra uzaicinātā kolektīva sniegums – 15 minūtes.
1. jūlijā dosimies uz Dikļiem,
kur notiks Dziesmu svētku modelēšanas koncerts, tam gatavojāmies
visu ziemu. 16. jūlijā dziedāsim
pilsētas svētkos, bet 17. jūlijā dodamies uz Rīgu, kur piedalīsimies
Eiropas koru olimpiādē. Jau tajā
pašā vakarā dziedāsim konkursā sv.
Pētera baznīcā. Nākošajā dienā – tā
sauktais ielu koncerts pie Kongresu
nama. 19. jūlijā piedalīsimies atvērtā konkursa noslēguma ceremonijā,
20. jūlijā – svētku gājienā.
Vēl mūs šovasar savā autorkoncertā gaida mūsu pilsētas jaunā
komponiste Madara Kalniņa. Koncerts plānots 12. augustā. Un tad jau
klāt būs jaunā darba sezona!
Dzidra Jēkabsone,
kora „Vidzemīte” diriģente
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Sports
Smiltenes novada sportistiem panākumiem
bagāti starti orientēšanās sportā
Latvijas čempionātā laurus plūc Artūrs Pauliņš
14. maijā Latvijas labākie
orientieristi devās Alūksnes
virzienā, lai sadalītu čempionu titulus Latvijas čempionātā
garajā distancē. Uzvaras elites
grupās izcīnīja Artūrs Pauliņš
(Azimuts OK-Sm BJSS).
Vīriešu elitē 25 vīru konkurencē uzvaras laurus plūca
grundzālietis Artūrs Pauliņš.
Viņš 15,5 km garo distanci
veica 1:31:31 laikā, pārspējot
tuvāko sekotāju Andri Jubeli
(Mežmalas/Madona) par vienu
minūti un četrām sekundēm.
Jāatzīmē, ka A. Pauliņam
šis ir jau trešais Latvijas čempiona
tituls šosezon – aizvadītajā nedēļā
viņš uzvarēja gan Latvijas čempionātā orientēšanās sprintā, gan sprinta
stafetē. „Trīs zelti trijās distancēs bija
manos kvēlākajos plānos. Prieks, ka
to izdevās izdarīt un pilnībā parādīt
savu potenciālu. Turklāt distance bija
kā konfekte – izbaudīju katru soli.
Tā galvenokārt bija fiziski smaga
ar daudz ceļu variantiem, tāpēc bija
svarīgi distances sākumā saglabāt
vēsu galvu un izvēlēties ātrākos variantus,” stāsta sportists.
Atbalstīt Artūru un arī pašiem
piedalīties sacensībās devās kupls
pulks – gandrīz 50 Azimuts OK-Sm
BJSS sportistu. Uzvaras savās grupās izcīnīja Ilgvars Caune (M-18) ,
Vita Cīrule (W-45) un Jānis Biezais
(M-65). Ar sudraba godalgām savas
kolekcijas papildināja Agnija Caune
(W-16), Ieva Godiņa (W-40), Jānis
Nulle M-50, Videga Gaigala W-50.
Sudrabs arī Būdskalna pārstāvei Aigai Tarasovai W21A. Trešās vietas
Mārtiņam Godiņam (M-40) un Dainim Bormanim (M-50).
Veiksmīgi starti Ozona čempionātā
27. un 28. maijā Ozona čempionātā, kas notika Bārbelē un Skaistkalnē. Uz tālo Skaistkalnes apkārtni
trīs stundu garā ceļā devās arī Azimuts OK-Sm BJSS komanda.
Pirmajā sacensību dienā mazliet
vairāk nekā 400 dalībnieki sacentās
individuālajās distancēs, bet otrajā
dienā notika stafešu sacensības, kur
piedalījās 92 komandas.

Garajā distancē Smiltenes BJSS
audzēkne Anete Stabiņa vienā no
daudzskaitlīgākajām grupām (20
dalībnieces) S-10 svinēja uzvaru.
Uzvara šajā dienā arī Ievai Godiņai
S-40. Otrajā vietā Videga Gaigala
S-50. Goda pjedestāla trešo pakāpienu gods iemēģināt bija Jānim Nullem
V-50 grupā.
Ceturtajās vietās Zanda Stabiņa
S-16, Elīna Skopāne S-18 un Aldis
Lapiņš V-65 grupās.
Piektā vieta Agnijai Kalējai
S-12. Sestais Matīss Kalniņš V-10.
Pie panākumiem tika arī gaujienieši,
kas trenējas Smiltenes BJSS. Otrajā
vietā Austris Kalniņš V-14 un trešajā
vietā grupā S-10 Marta Kalniņa.
Sacensību otrajā dienā notika
Latvijas stafešu kausa otrais posms,
kuras šoreiz notika pie pašas Lietuvas robežas Skaistkalnē. Par interesantu sacensību norisi gādāja ne tikai
viltīgais apvidus ar nelielām reljefa
formām un purviņiem, bet arī skatītāju kontrolpunkts un azartiska komentētāja sniegtā iespēja sekot līdzi
sacensību gaitai.
S-12 grupā pirmās finišēja Smiltenes BJSS meitenes. Komandā startēja Anete Stabiņa, Kitija Abula un
Agnija Kalēja. Uzvara arī viņu vecākajām komandas biedrenēm S-18
grupā – Elīnai Skopānei, Zandai Stabiņai un Agnijai Caunei. Otrajā vietā
S-14 grupā Smiltenes BJSS meiteņu
komandai ar Agnesi Jaunmuktāni,
Aneti Annu Strazdiņu un Andu Jaunmuktāni sastāvā.
Pie trešās vietas tika Smiltenes
BJSS trenerītes Lienes Brūveles ko-

manda S-21 grupā, kur startēja Laura Savicka un Jana
Marta Ivanovska.
Astotā vieta V-12 grupā
Smiltenes BJSS komandai ar
Matīsu Kalniņu, Jāni Ošiņu
un Daināru Bušu sastāvā. Šīs
puišiem bija pirmās stafetes
sacensības un viņi ieguva
vērtīgu pieredzi turpmākajiem startiem.
Jāsaka paldies orientēšanās klubam Ozons par grūtajā situācijā noorganizētajām
sacensībām, kā arī skaistajām
no paegļa izgatavotajām medaļām un piparkūku kompasiem, kā arī sacensību apvidus kartes ēdamo fragmentu.
Mazā balva finišējusi
3. un 4. jūnijā Smiltenes novada
Brantu pagastā notika Latvijas Kausa
orientēšanās sportā septītais posms –
ikgadējā „Mazā balva”. Sacensībās
startēja vairāk kā 300 dalībnieki. Sacensības rīkoja Latvijas Orientēšanās federācija un orientēšanās klubs
„Azimuts” sadarbībā ar Smiltenes
novada domi un Smiltenes BJSS.
Sacensībās startēja liels skaits
Azimuts OK-Sm BJSS sportistu.
Daudziem no viņiem sev ierastā
Brantu apvidū izdevās izcīnīt jaunā
dizaina Mazās balvas medaļas. Pirmajā dienā sacensības notika vidējā
distancē, savukārt otrajā dienā garajā
iedzīšanas distancē.
S-8 grupā uzvarētājas gods Annai Godiņai, trešajā vietā Elza Lucāne. Šī vecuma puišiem otrajā vietā
Markuss Jānis Pommers. Kuplākajā
meiteņu grupā S-10 startēja 22 dalībnieces. Šī grupa šogad tradicionāli
izceļas ar lielo dalībnieču skaitu. Uzvarēja gaujieniete Marta Kalniņa, kas
trenējas Smiltenes BJSS, ar piekto
vietu nācās samierināties Anetei Stabiņai. Šajā grupā pirmajā desmitniekā vēl trīs Smiltenes BJSS meitenes.
Šī vecuma puišiem pie sudraba godalgas tika Emīls Tarass. Pirmo reizi
startējot lielāka mēroga sacensībās,
sestajā vietā Roberts Kašs.
V-12 grupā otrajā vietā finišēja Smiltenes BJSS audzēknis Uvis
Sproģis no Gaujienas. S-14 grupā
labākā no Smiltenes BJSS meitenēm
Agnese Jaunmuktāne noslēdza olim-

pisko sešinieku.
Šī vecuma puišiem gaujienietis
Austris Kalniņš, finišējot otrajā vietā, bija pārāks par Renāru Kļaviņu.
Renāram bronzas medaļa un pirmais
Latvijas kausa sacensību pjedestāls
individuālajās sacensībās šogad.
S-16 grupā pārliecinošākā uzvara jauniešu grupās Agnijai Caunei.
S-18 grupā interesanta cīņa par otro
vietu starp Smiltenes BJSS audzēkni Elīnu Skopāni un Elīzu Ozolu no
IK Ausekļa, kas pavasarī aizlika kāju
priekšā Elīnai par iekļūšanu Latvijas izlasē. Iedzīšanā Elīza startēja
10 sekundes pirms Elīnas. Distancē
meitenes vairākas reizes viena otru
apsteidza. Elīna teicami veica distances beigu daļu uz pēdējiem diviem
KP un viņai izdevās revanšēties,
finišējot 14 sekundes pirms Elīzas.
Šī vecuma puišiem Ilgvars Caune finišēja otrajā vietā, piekāpjoties uzvarētājam Rihardam Krūmiņam nepilnas trīs minūtes un pārspējot trešās
vietas ieguvēju Frici Spektoru par 12
sekundēm.
S-20 grupā triumfēja Laura Savicka, iedzīšanā startējot kā otrā.
Vīru Elites grupā uzvara Būdaskalna
pārstāvim Anatolijam Tarasovam.
Sieviešu Elites grupā otrā vieta viņa
komandas biedrenei Aigai Tarasovai.
Sacensībās bija arī B grupas, ko
paši dalībnieki jokojoties sauc par
biznesa grupām. Azimuta sportistiem
bizness izdevās, finišējot trešajās vietās. Tie bija Dana Zetmane un Jānis
Bormanis.
Panākumi Azimuta sportistiem
neizpalika arī 40 gadīgo grupās, kur
uzvaru svinēja Otārs Putrālis, Otrā
vieta Ievai Godiņai. Vēl viena uzvara
S-45 grupā Vitai Cīrulei.
50 gadīgo grupās mūsējiem pieder otrais un trešais goda pjedestāla
pakāpiens. Otrās vietas Azimuta
sportistiem no Jaunpiebalgas Dacei
Ikšelei un Dainim Bormanim, trešie
Gunta Dudele un Jānis Nulle. V-50
grupā pieci sportisti no deviņiem
pārstāvēja Azimutu – bronzas medaļa V-60 grupā Mārim Lapiņam.
Informāciju iesūtīja:
Māris Stabiņš,
Smiltenes BJSS orientēšanās sporta
un vieglatlētikas treneris

„Smiltene/ BJSS” mazākumā apspēlē „Ogri”
3. jūnijā Komanda.lv 1. līgas
futbola čempionāta astotās kārtas
spēlē „Smiltene/ BJSS” savā laukumā ar rezultātu 3:1 pārspēja
piektajā vietā esošo „Ogri”. Smilteniešu labā divus vārtus guva
Elvis Teremko, bet viens precīzs
sitiens Artūram Stūrim, kurš atgriezās sastāvā pēc gada pārtraukuma.
Dienā, kad notika pašvaldību
vēlēšanas, Tepera stadionā savu astotās kārtas spēli komanda.lv 1. līgas
čempionātā aizvadīja Raimonda Dūmiņa un Anda Rozīša vadītā „Smiltene/ BJSS” komanda. Smilteniešu,
kuri ar septiņiem punktiem atradās

desmitajā pozīcijā, pretinieki bija
turnīra tabulā piektajā vietā esošā
„Ogres” vienība. Spēle solījās būt

ļoti smaga, jo pretinieki sezonā bija
piedzīvojuši tikai vienu zaudējumu
(0:6 pret „Daugavpili”), kamēr vidzemnieki septītajā kārtā viesos ar
0:4 atzina tukumnieku pārākumu.
Turnīra tabulā pēc šīs spēles
„Smiltene/ BJSS” 14 komandu konkurencē ar desmit punktiem saglabāja desmito pozīciju. Tikai vienu
punktu priekšā atrodas „Rēzeknes
FA”. Nākamo spēli komanda aizvadīs izbraukumā, kad sestdien tiksies
ar „RTU/ Skonto Academy” vienību. Smiltenē lielais futbols atgriezīsies pēc divām nedēļām. 17. jūnijā
tiks uzņemta ambiciozā „Progress/
AFA Olaine”

3:1 (0:0) Stūris 65', Teremko
71', 90+3'
Smiltene/ BJSS: Dagnis Sausais, Eduards Deičs, Eduards Veģeris, Dairis Zariņš (līdz 78'), Dāvis
Gaigals (līdz 68'), Ričards Rullis
(līdz 90+2'), Edgars Jansons (līdz
43'), Mārtiņš Rakštelis (līdz 68'),
Reinis Putrālis, Eduards Stīpnieks
(līdz 49'), Elvis Teremko, Toms Mežulis (rezervē), Reinholds Klots (no
90+2'), Artūrs Strūris (no 42'), Rūdis
Rozītis (no 49'), Mairis Paeglis (no
68'), Jānis Priede (no 78')
Informāciju sagatavoja:
Toms Markss
Foto: Gatis Samučonoks

Smiltenē
notiks Latvijas
Jaunatnes
Olimpiādes
sacensības

No 7. jūlija līdz 9. jūlijam Cēsīs norisināsies Latvijas Jaunatnes olimpiāde – tas būs viens no
lielākajiem šīs vasaras sporta pasākumiem un pulcēs vairāk nekā
3000 jauniešu no visas Latvijas.
Jaunatnes Olimpiādē startēs arī
Smiltenes novada sportistu komanda 41 sportista un 8 treneru
sastāvā, 7 sporta veidos – pludmales volejbolā, BMX, MTB un
šosejas riteņbraukšanā, vieglatlētikā, orientēšanās sportā un
futbolā.
Olimpiādes atklāšana notiks
Cēsu Pils parkā 7. jūlija vakarā un
to ievadīs dalībnieku gājiens no
Vienības laukuma uz Pils parku,
kas sāksies pulksten 21.00.
Latvijas Jaunatnes olimpiādes
sacensības organizē Cēsu novada
pašvaldība, taču sacensības notiks
arī Smiltenes, Valmieras, Priekuļu,
Siguldas, Valkas, Burtnieku, Jūrmalas, Engures, Limbažu, Ogres,
Salaspils, Jelgavas un Rīgas novados.
Plānots, ka 7. jūlijā Smiltenē,
Silvas BMX trasē, notiks BMX riteņbraukšanas sacensības, 8.jūlijā
Smiltenes vidusskolas zālē, Rīgas
ielā 16, notiks svarcelšanas sacensības, 7. – 9. jūlijam sporta un atpūtas kompleksā „Teperis” pludmales volejbols, savukārt Smiltenes
tehnikuma zālē notiks klasiskais
volejbols jaunietēm un Smiltenes
sporta hallē klasiskais volejbols
jauniešiem. Informācija par sacensībām vēl sekos www.smiltene.lv
un http://cesis2017.olimpiade.lv
Latvijas jaunatnes Olimpiādes
notiek kopš 1992. gada un tās ir
valsts nozīmes uz Olimpiskajiem
pamatprincipiem balstītas sporta
sacensības, kas organizētas ar mērķi noskaidrot Latvijas labākos jaunatnes sportistus dažādos vasaras
Olimpiskajos sporta veidos, sekmēt
sporta attīstību Latvijā, veicināt
valsts, pašvaldību un sabiedrisko
organizāciju iesaistīšanos sporta
aktivitātēs.
Šogad programmā iekļauti 28
Olimpiskie sporta veidi: airēšana,
badmintons, basketbols, bokss,
burāšana, cīņa, džudo, futbols,
galda teniss, golfs, handbols, jātnieku sports, kanoe un smaiļošana,
karatē, loka šaušana, paukošana,
peldēšana, regbijs, riteņbraukšana,
skeitbords, svarcelšana, šaušana,
taekvondo, teniss, triatlons, vieglatlētika, vingrošana, volejbols, kā
arī 2 neolimpiskie sporta veidi –
florbols un orientēšanās.
Sagatavoja:
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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2017. gada 16. jūnijs

Pasākumi
novada
pagastos
Palsmanes kultūras nams
un brīvdabas estrāde
23. jūnijā plkst 11:00 „Stipro
Līgu un Jāņu skrējiens”. Starts
pie Rauzas Dzirnavu ezera. Sīkāka
informācija www.palsmane.lv
1. jūlijs plkst. 22:00 Zaļumballe
ar pusnakts pārsteigumu
,Palsmanes brīvdabas estrādē,
muzicēs grupa „Ceļojums”
Ieeja: 3,00 eiro
1. – 2. jūlijs dejotāju radošās
dienas „Danči zaļā pļavā”.
2. jūlijā plkst. 19:00 noslēguma
nakts koncerts „Zaļā Māras zeme”
Ieeja: 3,00 eiro

Bilskas pagasts
22. jūnijā plkst. 21:30 Bilskā pie
ezera. Vasaras Saulgriežu laiks.
Zaļumballe Ar grupu „Nakts”
Ieeja ar zāļu vainadziņiem

Launkalnes tautas nams

Pasākumi Smiltenes pilsētas
Kultūras centrā

JŪNIJĀ

21. jūnijā Jāņukalna estrādē
No plkst. 18.00 Pirmsjāņu tirdziņš
plkst. 20.00 visu laiku skatītākā brīvdabas izrāde „Skroderdienas
Silmačos” pēc Rūdolfa Blaumaņa lugas motīviem
Režisors – Zigurds Neimanis, producents – Niks Volmārs. Lomās –
Elīna Vāne, Edgars Pujāts, Ģirts Ķesteris, Ieva Puķe, Regīna Devīte,
Ieva Sutugova, Nikolajs Puzikovs, Gints Grāvelis, Imants Strads, Dārta
Daneviča, Inese Ramute, Inta Tirole, Kārlis Neimanis un Zigurds
Neimanis. Biļetes iespējams iegādāties „Biļešu Paradīze” kasēs un
internetā, kā arī pirms izrādes. Senioriem biļetes ar 10% atlaidi. Biļešu
cena, sākot no 8,00 eiro

JŪLIJĀ
14. – 16. jūlijā Smiltenes pilsētas svētki „Prieks uzdzirkstī Smiltenē!”
14. jūlijā koncerts „Tautasdziesma dievnamā” Smiltenes ev. – lut.
baznīcā un Uguns nakts pie Tepera ezera
15. jūlijā Ghetto Games, amatnieku un mājražotāju tirdziņš, koncerti,
lustes mazajiem un daudz kas cits pilsētas centrā, dienas izskaņā –
grupas „Apvedceļš” jubilejas festivāls
16. jūlijā Kapu svētki un Baltinavas teātra „Palādas” izrādes
„Sīvasmuotes senču laiki” 2. daļa „Sīvasmuotes bizness”.
Sīkāka informācija un detalizēta pasākumu programma būs pieejama
www.smiltene.lv
30. jūlijā plkst. 18:00 Jāņukalna estrādē koncerts „Greizais ratiņš.
Dzīve kā pa gaisu”, komponists – Valdis Zilveris, piedalās – Dace
Bonāte, Normunds Laizāns, Uldis Anže, Juris Hiršs, Ivars Puga.
Biļetes iepriekšpārdošanā „Biļešu Paradīze” tirdzniecības vietās un
www.bilesuparadize.lv: 7,00 eiro

No 1. jūnija līdz 31. augustam

SMILTENES NOVADA BIBLIOTĒKA
Baznīcas laukumā 13

sestdienās, svētdienās slēgta.
Atvērta darba dienās no pulksten 11:00 līdz 18:00

BĒRNU APKALPOŠANAS NODAĻA
Gaujas ielā 1

Atvērta darba dienās no pulksten 10:00 līdz 16:00
Laipni gaidīti!

21. jūnijā plkst. 04:29 saullēkta
sagaidīšana
plkst. 10:00 sporta laukuma
atklāšana
plkst. 11:00 Saulgriežu aktivitātes
atklātajā sporta laukumā
plkst. 12:00 cienasts – saticībai un
veselībai

Grundzāles brīvdabas
estrāde
22. jūnijā plkst. 18:00 estrādes
parka labiekārtošanas darbu
noslēgumam veltīts pasākums
Saulgriežu noskaņās ar Grundzāles
amatiermākslas kolektīvu
piedalīšanos
23. jūnijā no plkst. 23:00 skanēs
latviska deju mūzika tiem, kuri
izvēlēsies nebūt Smiltenes novada
svētkos

Sporta pasākumi
Smiltenes novadā
17. jūnijā plkst. 10:00 – 17:00
Mēru aktīvās atpūtas laukuma
sporta svētki!
18. jūnijā Smiltenē un tās apkārtnē
SEB MTB maratons 2017. 3. posms
21. jūnijā plkst. 16:00 – 19:00
Smiltenes novada orientēšanās
sacensību seriāls „Azimuts”,
Smiltene, Raiņa ielas gals
Visu jūniju otrdienās plkst.
18:00 Grundzāles kultūras namā
bezmaksas jogas nodarbības, vada
Inguna Baranovska
Visu jūniju piektdienās plkst.
10.:00 un plkst. 19:00 pie Tepera
ezera āra trenažieriem bezmaksas
nūjošanas nodarbības, vada Vineta
Veismane
7. – 9. jūlijs Smiltenē notiks
Latvijas Jaunatnes olimpiādes
sacensības BMX, svarcelšanā,
pludmales un klasiskajā volejbolā
Vairāk informācija www.smiltene.lv
un http://visit.smiltene.lv/.

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

