
Smiltenes novada pašvaldības  informatīvais izdevums 10.07.2015. Nr. 7 (42)

Smiltenes 
novada svētki
,,Mana sēta”

Variņu pagastā 
Svētku programma

„Te, kur Palsa met lokus gar pauguriem,
kas pārmaiņus mijas ar ieplakām, te, kur ļaudis
sveic pavasari un noraugās, kā nobirstot vasa-
ras ziediem, spēcīga vēja brāzma atnes rudeni
un baltas sniega pārslas apsedz zemi… Te, kur
ļaudis ikdienā dodas savās darba gaitās, audzi-
na bērnus, svin svētkus un priecājas… Te ir tā
vieta, te ir mana sēta!”

Pie Variņu tautas nama
13.00 Variņu sētas saimnieku un viesu pa-

rādes brauciens ar SIA „Palsa” tehniku, Smil-
tenes novada svētku atklāšana, postfolkloras
grupas „Rikši” koncerts

13.00 – 16.00 Amatnieku labumu tirdziņš,
jautras un atraktīvas sportiskās aktivitātes gan lie-
liem, gan maziem svētku dalībniekiem

Rīgas Latviešu biedrības „Sprīdīša skola”
izzinošas un radošas darbnīcas:

Siena un labības leļļu gatavošana, izzinošā
darbnīca kopā ar etnogrāfi I.Čeksteri, tradicio-
nālo amata spēļu programma, siena paklāja au-
šana, kurā var piedalīties ikviens interesents

15.30 Aktīvāko dalībnieku godināšana un
siena paklāja izloze

13.15 Konkursa „Smiltenes novada sakop-
tākais īpašums 2015” laureātu godināšana

14.00 Novada pagastu fotoizstādes „Cilvēks
manā novadā” prezentācija un priekšnesumi

Variņu tautas namā
16.00 Variņu tautas nama 50 gadu jubilejas

svētku koncerts „Manas saknes - tikai te….”

Sporta laukumā
19.00 Novada svētku noslēgums
Brāļu Auzānu un slavenā Jersikas orķestra

koncerts
Ieeja bezmaksas

22.00 Svētku izskaņā danču ritmos atpū-
tīsimies kopā ar grupām „Tālbraucēji” un
„Dakota”

Ieeja uz balli € 3,00

Uz novada svētkiem ielūdz Variņu pagasta
ļaudis un Smiltenes novada dome

“Izglītības attīstības plāns
Smiltenes novadā /2015 –
2020/” ir plānošanas dokuments,
kura mērķis nodrošināt kvalita-
tīvu, daudzveidīgu un labi pār-
valdītu formālo un neformālo iz-
glītību kā novada ilgtspējības
veicinātāju un attīstītāju. Augstu
vērtējama tāda izglītība, kura ir
pilsoniska, iekļaujoša un dod pa-
matus, lai sekmētu jauniešu kar-
jeras izvēli nozarēs, kas nepie-

ciešamas darba tirgū un atbalstī-
tu iedzīvotājus turpināt attīstīt
savas zināšanas un prasmes visa
mūža garumā. 

Lai izstrādātu šo dokumentu
2014. gada februārī tika izveido-
ta darba grupa. Darba grupa pē-
tīja un analizēja esošo situāciju,
izvirzīja izglītības attīstības mēr-
ķus Smiltenes novadā un izstrā-
dāja priekšlikumus, t.sk. vairā-
kus izglītības iestāžu modeļus

Smiltenes pilsētā. 
No 2015. gada 28. maija līdz

18. jūnijam notika Smiltenes
pilsētas skolu reorganizācijas
modeļu sabiedriskā apspriešana.
Par 2.modeli nobalsojuši puse
no aptaujas respondentiem,
kopā anketas aizpildījuši 570
respondenti.

2015. gada 30. jūnijā domes
sēdē deputāti nolēma par pamatu
turpmākai izglītības iestāžu attīs-

tībai pilsētā pieņemt 2.modeli –
viena vidējās izglītības iestāde (1.
– 12. klase), izmantojot visas trīs
līdz šīm skolu vajadzībām lietotās
pašvaldības ēkas (Dakteru 27,
Dārza 17, Rīgas iela 16); modelis
paredz filiāles statusu 1.- 4.kla-
sēm un pirmsskolas  grupām
Rīgas ielā 16, kā arī jaunu pirms -
skolas grupu telpu izbūvi šajā
ēkā, lai spētu apmierināt augošo
pieprasījumu.

Smiltenes novada domes sēdē
izveidota darba grupa modeļa
realizēšanas nodrošināšanai.
Darba grupa gatavos dokumen-
tāciju un rīcības plānu, lai refor-
mas rezultātā izglītības iestāde
darbu uzsāktu ar 2016. gada 1.
septembri. 

Gunta Grigore,
Izglītības pārvaldes 

vadītāja

Smiltenes novada izglītības attīstības plāns 2015-2020
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2015.gada 30.jūnijā notika kārtējā Smiltenes novada domes sēde, kurā tika pieņemti
64 lēmumi, tai skaitā:

1. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 10/15 „Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības
2009.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr.7/09 „Noteikumi par Smiltenes novada
pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” projektu.

2. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 11/15 „Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības
2009.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr.5/09 „Par maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusa noteikšanu Smiltenes novadā” projektu.

3. Apstiprināt Noteikumus Nr. 9/15 „Grozījumi Smiltenes novada domes 2014. gada
19. decembra Noteikumos Nr. 5/14 „Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas, izlietošanas
un uzskaites kārtība Smiltenes novada pašvaldībā”” projektu.

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
5. Apstiprināt ziņojumu par Smiltenes novada „Izglītības attīstības plāna /2015 –

2020/“ modeļu sabiedriskās apspriešanas rezultātiem.
6. Par Smiltenes pilsētas izglītības iestāžu attīstības reorganizācijas modeļa apstipri-

nāšanu.
7. Apstiprināt „Izglītības attīstības plānu /2015 – 2020/“.
8. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības 2014.gada publisko pārskatu.
9. Par grozījumiem 2014. gada 26. novembra lēmumā “Par kapitāla daļu turētāja pār-

stāvi Smiltenes novada pašvaldības kapitālsabiedrībās SIA „Smiltenes NKUP” un SIA
„Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca””.

10. Par grozījumiem domes 2009. gada 30. septembra (protokols Nr.9.,28 §) lēmumā
“Par pašvaldības kapitālsabiedrības kapitāla daļu īpašnieka maiņu SIA “Līvena aptieka”” 

11. Apstiprināt Projektu līdzfinansēšanas konkursa nevalstiskajām organizācijām
Smiltenes novadā 2015.gada konkursa rezultātus. 

12. Izveidot Smiltenes novada domē Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpo-
šanas centru. Uzdot domes Attīstības un plānošanas nodaļai sadarbībā ar Saimnieciskās
darbības nodaļu un Finanšu nodaļu līdz 2015. gada 5. jūlijam sagatavot iesniegšanai
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā:

a) pieteikumu valsts budžeta dotācijas saņemšanai 2015. gadā valsts un pašvaldību
vienoto klientu apkalpošanas centru (turpmāk – vienotais klientu apkalpošanas centrs)
izveidei un uzturēšanai reģionu un novadu nozīmes attīstības centros;

b) pašvaldības īpašumā esoša infrastruktūras objekta telpu plānus vienotā klientu ap-
kalpošanas centra izveidei, pielāgošanai, projektēšanai un būvdarbu veikšanai;

c) vienotā klientu apkalpošanas centra izveides vai pielāgošanas un uzturēšanas iz-
maksu aprēķinu un apliecinājumu par pašvaldības budžeta līdzfinansējumu.

13. Par izmaiņu apstiprināšanu Smiltenes novada domes Būvniecības konsultatīvās
padomes sastāvā.

14. Par izmaiņu apstiprināšanu Smiltenes novada domes Civilās aizsardzības komi-
sijas sastāvā.

15. Par pilnvarojumu ar būvniecību saistīto projektu iesniegšanā. 
16. Par grozījumiem 2014. gada 8.decembra Zemes nomas līgumā Nr.SND-S-N/ZN/2-

14/2014/84-Nom.
17. Par atpakaļpirkuma tiesību izmantošanu un nekustamā īpašuma Kalēju ielā 8,

Smiltenē iegādi pašvaldības autonomo funkciju izpildei.
18. Par grozījumiem 2014. gada 24. aprīļa Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līguma

Nr.3-18/103 par aprūpes mājās pakalpojumu finansēšanu.
19. Reģistrēt D.E. dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrā vispārējā kārtībā kā personu,

kurai nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā.
20. Pagarināt 2013. gada 1.jūlijā noslēgto īres līgumu ar R.B. uz vienu gadu ar tiesī-

bām īres līgumu pagarināt.
21. Pagarināt 2014. gada 01.jūlijā noslēgto īres līgumu ar I.U. uz vienu gadu ar tiesī-

bām īres līgumu pagarināt.
22. Izīrēt L.M. dzīvojamās telpas; „ Smaidas dzīv.8”, Palsmanes  pagasts, Smiltenes

novads, dzīvoklis ir labiekārtots ar centrālo apkuri ( 1 dzīvojamā istaba un virtuve  31,15
m2) uz vienu gadu ar tiesībām īres līgumu pagarināt.

23. Smiltenes novada domei iestāties kā biedram biedrībā „Gaujas ilgtspējīgas attīs-
tības biedrība” (vie. Reģ. Nr. 500082357710).

24. Piešķirt vienreizēju pabalstu 315,00 euro (trīs simti piecpadsmit) Smiltenes novada
trūcīgo /maznodrošināto/ daudzbērnu ģimeņu bērnu atbalstam 9 (deviņiem) bērniem bas-
ketbola treniņnometnē ēdināšanas izmaksu segšanai.

25. Palielināt dotāciju un piešķirt Smiltenes evaņģēliski luteriskai baznīcai 1858,00
eiro (viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit astoņi euro) Smiltenes evaņģēliski luteriskās
baznīcas pulksteņa remontam.

26. Piešķirt biedrībai „Sauleskalns”, reģistrācijas numurs 40008054590, dotāciju
1830,00 eiro  (viens tūkstotis astoņi simti trīsdesmit eiro) apmērā ukraiņu bērnu rehabi-
litācijas izdevumu segšanai.

27. Grozīt Smiltenes novada administrācijas amatu vienību saraksta sadaļā
„2.03.110.00 - Pašvaldības policija“ amata vienību „Inspektors“ (profesijas klasifikatora
kodu 3355 14) ar amata vienību skaitu „0,5“ mainot amata nosaukumu uz „Kārtībnieks“
(profesijas klasifikatora kodu 3355 34) ar amata vienību skaitu „1“ un stundas tarifa
likmi „3,40 EUR“ ar 2015.gada 1.jūliju.

28. Uzsākt nekustamā īpašuma „Mazsietaliņi”, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā,
kadastra numurs 9458 011 0063, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzī-
mējumu 9458 011 0063, atsavināšanas procedūru.

29. Par nekustamā īpašuma „Aldaris” Bilskas pagastā, Smiltenes novadā atsavināšanu 
30. Piekrist dzīvokļa īpašuma Daugavas iela 2-23, Smiltenē, Smiltenes novadā,

kadastra numurs 9415 900 1111, kas sastāv no dzīvokļa un kopīpašuma 404/9588
domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 9415 010 0705 001, atsavinā-
šanai.

31. Mainīt telpu grupai ar kadastra apzīmējumu 9415 001 1403 001 adresi no Kanāla
iela 11-5, Smiltenē (kods 114864921), uz Kanāla iela 11-4, Smiltene, Smiltenes novads.

32. Nekustamajam īpašumam „P27”, Launkalnes pagasts, kadastra numurs 9470 002
0107, kas sastāv no trim zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 9470 002 0107 5.5 ha,
9470 003 0360 11,06 ha un 9470 006 0021  10,14 ha platībā,  mainīt nosaukumu no
„P27” uz „Autoceļš P27”, Blomes pagasts, Smiltenes novads, noteikt visām zemes vie-
nībām nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes no-
dalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).

33. Nekustamajam īpašumam „P27”, Launkalnes pagasts, kadastra numurs 9470 003
0253, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9470 003 0253 1,15
ha platībā,  mainīt nosaukumu no „P27” uz „Autoceļš P27 stāvlaukums”, Launkalnes

pagasts, Smiltenes novads, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā (kods 1101).

34. Mainīt nekustamajam īpašumam „Palsmanes sakaru nodaļa”, Palsmanē, kadastra
numurs 9474 004 0324, nosaukumu no „Palsmanes sakaru nodaļa” uz „Vītoli”, Palsma-
ne, Palsmanes pagasts. 

35. Piešķirt šādām garāžu ēkām (būvēm) adreses:

36.  Likvidēt adresi Mētras iela 2A k-30, Smiltene, Smiltenes novads.
37. Slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar G.S. par nekustamo īpašumu „Ilgas

26”, Smiltenes pagastā, ar kadastra apzīmējumu 9480 005 0276 0,0656 ha platībā.
38. Iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Lauku apgāds un meliorācija” zemes

vienības Launkalnes pagastā „Valdziņi 1”, kadastra apzīmējums 9470 012 0064 7,5 ha
un „Valdziņi 2”, kadastra apzīmējums 9470 012 0025 2,5 ha platībā bez apbūves tiesībām
lauksaimnieciskai ražošanai.

39. Iznomāt G.B. zemes vienību Palsmanes pagastā „Pīlādži 1”, kadastra apzīmējums
9474 004 0482  0,65 ha platībā bez apbūves tiesībām lauksaimnieciskai ražošanai.

40. Iznomāt biedrībai „Latvijas sporta suņkopības federācija” zemes vienības Drandu
iela 24, Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415 006 0501, daļu  0.24 ha platībā bez apbūves
tiesībām suņu apmācībai un sporta pasākumu rīkošanai.

41. Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Brantu pagasta nekustamā īpašuma
„Stūrīši” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9448 002 0058  1,98 ha platībā no
zemes uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101) uz zemi,
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).

42. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas, kadastra
apzīmējums 9415 007 0501 014, piešķirt nosaukumu Valmieras iela 11A k-14, Smiltene,
Smiltenes novads. 

43. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas, kadastra
apzīmējums 9415 007 0540 055, piešķirt nosaukumu Valmieras iela 11 k-55, Smiltene,
Smiltenes novads. 

44. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas, kadastra
apzīmējums 9415 003 0219 007, piešķirt nosaukumu Avotu iela 4A k-13, Smiltene, Smil-
tenes novads. 

45. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas, kadastra
apzīmējums 9415 003 0219 014, piešķirt nosaukumu Avotu iela 4A k-20, Smiltene, Smil-
tenes novads. 

46. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas, kadastra
apzīmējums 9415 008 0407 007, piešķirt nosaukumu Mētras iela 2A k-28, Smiltene,
Smiltenes novads. 

47. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas, kadastra
apzīmējums 9415 003 0219 035, piešķirt nosaukumu Avotu iela 4A k-41, Smiltene, Smil-
tenes novads. 

48. Jaunizveidojamam ēku (būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas, kadastra
apzīmējums 9415 008 0407 005, piešķirt nosaukumu Mētras iela 2A k-23, Smiltene,
Smiltenes novads. 

49. Atļaut no Bilskas pagasta nekustamā īpašuma „Jaunkubulnieki”, kadastra numurs
9444 006 0007, atdalīt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9444 011 0063 12.0 ha,
9444 011 0064 4,1 ha un 9444 011 0157 1,4 ha platībā un tām mainīt nosaukumu no
„Jaunkubulnieki” uz „Freijas”, Bilskas pagasts, Smiltenes novads. Izveidot jaunu īpašu-
mu „Freijas”, Bilskas pagasts.        

50. Atļaut sadalīt Variņu pagasta nekustamā īpašuma „Silabrenči”, kadastra numurs
9490 001 0004, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9490 001 0004 divās daļās. 

51. Atļaut no Launkalnes pagasta nekustamā īpašuma „Zaķīši”, kadastra numurs 9470
012 0054, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9470 005 0070 9,2 ha platībā
un tai mainīt nosaukumu no „Zaķīši” uz „Sausnītes”, Launkalnes pagasts, Smiltenes no-
vads, jo paredzēts pievienot esošajam īpašumam „Sausnītes”.          

52. Atļaut no Palsmanes pagasta nekustamā īpašuma „Galacepļi”, kadastra numurs
9474 007 0009, atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9474 007 0099  1,3 ha
platībā un tai mainīt nosaukumu no „Galacepļi” uz „Galacepļu māja”, Palsmanes pagasts,
Smiltenes novads. Izveidot jaunu īpašumu „Galacepļu māja”.   

Smiltenes novada Domes lēmumi

Nr.p.k. kas (b ves) 
kadastra 
apz m jums 

Pieš irt  adrese 

1. 9415 008 
0407 010 

M tras iela 2A k-1, Smiltene, 
Smiltenes novads 

2. 9415 008 
0407 012 

M tras iela 2A k-3, Smiltene, 
Smiltenes novads 

3. 9415 008 
0407 019 

M tras iela 2A k-5, Smiltene, 
Smiltenes novads 

4. 9415 008 
0407 020 

M tras iela 2A k-7, Smiltene, 
Smiltenes novads 

5. 9415 008 
0407 004 

M tras iela 2A k-15, Smiltene, 
Smiltenes novads 

6. 9415 008 
0407 008 

M tras iela 2A k-16, Smiltene, 
Smiltenes novads 

7. 9415 008 
0407 006 

M tras iela 2A k-18, Smiltene, 
Smiltenes novads 

8. 9415 008 
0407 018 

M tras iela 2A k-19, Smiltene, 
Smiltenes novads 

9. 9415 008 
0407 016 

M tras iela 2A k-20, Smiltene, 
Smiltenes novads 

10. 9415 008 
0407 015 

M tras iela 2A k-21, Smiltene, 
Smiltenes novads 

11. 9415 008 
0407 011 

M tras iela 2A k-22, Smiltene, 
Smiltenes novads 

12. 9415 008 
0407 002 

M tras iela 2A k-25, Smiltene, 
Smiltenes novads 

13. 9415 008 
0407 001 

M tras iela 2A k-26, Smiltene, 
Smiltenes novads 

14. 9415 008 
0407 007 

M tras iela 2A k-28, Smiltene, 
Smiltenes novads 

15. 9415 008 
0407 014 

M tras iela 2B, Smiltene, Smiltenes 
novads 

16. 9415 008 
0103 001 

M tras iela 2A k-6, Smiltene, 
Smiltenes novads 
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53. Apstiprināt zemes ierīcības projek-
tu „Kalna Aleņi”, Brantu pagasts, Smil-
tenes novads, zemes vienību kadastra ap-
zīmējumi 9448 004 0083 un 9470 012
0041. Zemes vienībām (projektā apzīmē-
ta ar Nr.1 un Nr.3), kas projektētas 18,9
ha un 4,1 ha platībā, piešķirt nosaukumu
„Aleņi”, Brantu pagasts, Smiltenes no-
vads. Zemes vienībai Nr.1  18,9 ha platī-
bā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi: 0101 – zeme, uz kuras galvenā sa-
imnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Zemes vienībai Nr.3  4,1 ha platībā no-
teikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi: 0201 – zeme, uz kuras galvenā sa-
imnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
Zemes vienībām (projektā apzīmēta ar
Nr.2 un Nr.4), kas projektētas 10,0 ha un
4,0 ha platībā, saglabāt nosaukumu
„Kalna Aleņi”, Brantu pagasts, Smiltenes
novads. Zemes vienībai Nr.2  10,0 ha pla-
tībā noteikt nekustamā īpašuma lietoša-
nas mērķi: 0101 – zeme, uz kuras galve-
nās saimnieciskā darbība lauksaimniecī-
ba. Zemes vienībai Nr.4 4,0 ha platībā
noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi: 0201 – zeme, uz kuras galvenās
saimnieciskā darbība mežsaimniecība. 

54. Pieņemti četri lēmumi par nekus-
tamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem

55. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa
parādu par kopējo summu 143,95 EUR
(viens simts četrdesmit trīs eiro

95centi),un izslēgt no debitoru saraksta.
56. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa

parādu par kopējo summu 6,70 EUR
(seši eiro 70 centi), t.sk. pamatparāds
3,35 EUR un kavējuma nauda 3,35 EUR,
un izslēgt no debitoru saraksta 

57. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa
parādu par kopējo summu 21,28 EUR
(divdesmit viens eiro 28 centi),t.sk. pa-
matparāds 18,90 EUR un izslēgt no de-
bitoru saraksta.

58. Piedzīt no J.O. nekustamā īpašuma
nodokļa parādu 160,49 EUR  (viens
simts sešdesmit eiro 49 centi) bezstrīda
kārtībā, vēršot piedziņu uz parādnieka
naudas līdzekļiem un tam piederošo kus-
tamo un nekustamo mantu.

59. Atļaut Anitai Šteinbergai savienot
valsts amatpersonas amatu – Smiltenes
novada domes Sociālā dienesta vadītājas
amatu ar atbildīgā darbinieka amatu SIA
“Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca”,
vienotās reģistrācijas Nr. 40003189328.

60. Pilnvarot Smiltenes novada Pašval-
dības policijas amatpersonas sastādīt ad-
ministratīvo pārkāpumu protokolus par
Latvijas Administratīvā kodeksa
210.pantā minētajiem pārkāpumiem Smil-
tenes novada administratīvajā teritorijā.

Sagatavoja 
Kancelejas nodaļas vadītāja

Dina Kaupe

30.jūnijā Smiltenes novada domes kār-
tējā sēdē deputāti apstiprināja projektu
līdzfinansēšanas konkursa nevalstiska-
jām organizācijām rezultātus, pašvaldī-
bas atbalstu saņems nevalstiskās orga-
nizācijas 4 projektu īstenošanai.

Projektu līdzfinansēšanas pieteikumu
iesniegšanas termiņš bija līdz šā gada 29.
maijam. Norādītajā termiņā saņemti 4
projektu līdzfinansēšanas pieteikumi.

Smiltenes novada domes izveidotā un
apstiprinātā konkursa komisija veica ie-
sniegto projektu līdzfinansēšanas pietei-
kumu izvērtēšanu. Atbalstu saņems visi 4
saņemtie projektu līdzfinansēšanas pietei-
kumi:

Projekts „Palsmanes luterāņu baznīcas
arhitektoniski mākslinieciskā inventarizā-
cija”, iesniedzējs Palsmanes evaņģēliski
luteriskā draudze;

Projekts „Sporta un veselības diena cil-
vēkiem ar īpašām vajadzībām”, iesnie-
dzējs biedrība „ATBALSTS cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām”;

Projekts „Radošo ideju diena cilvē-

kiem ar īpašām vajadzībām”, iesniedzējs
biedrība „ATBALSTS cilvēkiem ar īpa-
šām vajadzībām”; 

Projekts „Ieklausies un sadzirdi”, ie-
sniedzējs Lauku iedzīvotāju sadarbības
apvienība „Variņi“;.Projektu konkursam
2015.gadā kopumā atvēlēti 4268,00 EUR
Smiltenes novada domes līdzfinansē-
jums. Katram projektam piešķirtais līdz-
finansējuma apjoms sastāda līdz 30% no
projekta atbilstošo izmaksu kopējās sum-
mas, nepārsniedzot 710,00 EUR. Par at-
balstītā projekta līdzfinansējumu ar katru
projekta iesniedzēju tiks slēgts līgums.

Projektu konkurss tiek organizēts jau
piekto gadu, tā mērķis ir ar līdzfinansē-
jumu atbalstīt pašvaldības attīstības stra-
tēģijai atbilstošas projektu idejas izglītī-
bas, kultūras, sporta, sociālo, jauniešu
iniciatīvas un teritorijas labiekārtošanas
jomās.

Andris Lapiņš, 
Attīstības un plānošanas

nodaļas vadītājs

Pašvaldības atbalstu saņems
nevalstiskās organizācijas 

4 projektu īstenošanai

SNPP ekipējumā nonāk mo-
derni speclīdzekļi – elektrošoka
ierīces

Jūnija sākumā Smiltenes no-
vada dome Pašvaldības policijas
darbības modernizēšanai un eki-
pējuma uzlabošanas nolūkā iegā-
dājās 2 jaunus un modernus spec-
līdzekļus - elektriskās kontroles
iekārtas „Taser”. Šos speclīdzek-
ļus savā ikdienas darbā izmanto
daudzas labākās un modernākās
policijas iestādes pasaulē un Eiro-
pā. Šī ierīce sniedz vairākas
priekšrocības salīdzinājumā ar pa-
rastajām elektrošoka ierīcēm, jo
tās darbības principi un uzbūve
atvieglo policijas ikdienas darbu
un apstākļus: nodrošina agresīvu
personu aizturēšanu, saglabājot
distanci, palīdz notikuma pierādī-
jumu fiksēšanas, nostiprināšanas
procesā, kā arī paaugstina polici-
jas darbinieku drošību gadījumos,
kad jāatvaira pret viņiem vērsts
uzbrukums. Pēc speclīdzekļu ie-
gādes profesionālu instruktoru va-
dībā SNPP amatpersonas apguva
speclīdzekļa praktiskās izmanto-
šanas apmācības.

Iestājoties vasaras sezonai
(kopš jūnija sākuma), Paš -
valdības policija (papildus ikdie-
nas auto patruļām) Smiltenes pil-
sētā uzsāka patrulēšanu ar 2 elek-
trovelosipēdiem. Patrulēšana tiek
organizēta pilsētas atpūtas vietu
tuvumā un nomaļākās vietās,
kurās ir grūti vai neiespējami pie-
kļūt ar automašīnu un laikietilpīgi
ejot ar kājām. Velo patrulēšanas
laikā jūnija mēnesī kopumā veikti
41 km. Šo patruļu laikā parkos un
atpūtas vietās konstatēti un pār-
traukti 4 administratīvie pārkāpu-
mi, 1 personai par atrašanos pub-
liskā vietā (Marijas ielā) ar atvēr-
tu alkoholiskā dzēriena iepakoju-
mu tika sastādīts administratīvā
pārkāpuma protokols. 

Pašvaldības policija jūnijā
veica zivju resursu aizsardzības

pasākumus – tika organizēti reidi
un pārbaudes pie Smiltenes nova-
da ūdenstilpēm, kuru laikā pār-
baudītas 11 personas un konstatē-
ti 3 pārkāpumi, kopā izņemtas 14
ūdas un maluzvejnieku tīkls (50
m). Divos gadījumos administra-
tīvi aizturētas 2 personas, kuras
bija pārkāpušas makšķerēšanas
noteikumu prasības – izmantoja
aizliegtus zvejas rīkus (ūdas).
Vienā gadījumā aizturētai perso-
nai (papildus izmantotajām 10
ūdām) bija arī loms (līdaka), kas
neatbilst pieļaujamam garumam.
Abas administratīvās lietas nosū-
tītas izskatīšanai un lēmuma pie-
ņemšanai Valsts vides dienestam.
Pašvaldības policija arī turpmāk
aktīvi turpinās darbu pie zivju re-
sursu aizsardzības un kontroles.

Š.g.11.jūnijā, veicot patrulēša-
nu Smiltenē, Gaujas ielā, SNPP
darbinieku redzeslokā nonāca
aizdomīga persona, kura piesais-
tīja policijas uzmanību ar kravas
autobusu un rosīšanos pie
„ZAAO” PET pudeļu konteinera.
Veicot pārbaudi notikuma vietā
tika aizturēts Igaunijas Republi-
kas pilsonis, kurš nodarbojās ar
savdabīgu „biznesu” – PET pude-
ļu šķirošanu no konteinera, vāk-
šanu un kraušanu polietilēna mai-
sos (200 l). Pudeles persona bija
paredzējusi vest uz Igauniju, kur
tās varētu realizēt, (nododot taras
pieņemšanas maksas automātos).
Tā kā šādas darbības kvalificēja-
mas kā atkritumu apsaimniekoša-
nas likuma pārkāpums, tika uz-
sākta administratīvā lietvedība,
notikuma vietā tika izņemta auto-
mašīnas krava - 23 maisi ar PET
pudelēm. Lieta nosūtīta izskatīša-
nai un lēmuma pieņemšanai
Valsts vides dienestam.

Mums IR svarīga Jūsu dro-
šība!

Normunds Liepa,
Smiltenes novada Pašvaldības

policijas priekšnieks

Ieskats nozīmīgākajos Smiltenes novada
Pašvaldības policijā (SNPP) veiktajos

pasākumos un reģistrētajos notikumos
2015.gada jūnijā

Sports

14. jūnijā Jelgavā esošajā
Zemgales Olimpiskā centra sta-
dionā jau 21. reizi norisinājās
Latvijas lielākās pašmāju
šķēpa mešanas sacensības –
Jāņa Lūša kausa izcīņa. Tajās
ar lieliskiem rezultātiem un
augstām vietām priecēja Smil-
tenes sporta skolas vieglatlēti-
kas nodaļas audzēkņi.

Teicamie laika apstākļi, paci-
lājošā atmosfēra ļāva vai ikvie-
nam no vairāk nekā 250 sacensī-
bu dalībniekiem piepildīt kādu
no saviem sapņiem. Sacensības
notika kopumā 12 vecuma gru-
pās. Uz Jelgavu kuplā skaitā
devās arī Guntara Marksa trenē-
tie Smiltenes sporta skolas au-
dzēkņi. Smiltene jau vēsturiski
var lepoties ar augsta līmeņa re-
zultātiem šajā tik sarežģītajā
vieglatlētikas disciplīnā. 

Junioru grupā Pasaules Jau-
natnes Olimpisko spēļu devītās
vietas ieguvējs Jāzeps Groza
savā labākajā mēģinājumā, rai-
dot šķēpu aiz 67 metru un 73
centimetru atzīmes, 11 sportistu
konkurencē izcīnīja uzvaru.
Otrās vietas ieguvēju Artūru
Meirānu smiltenietis apsteidza

par nepilnu metru. 
Spraigas cīņas norisinājās jau-

niešu grupā, kur 17 dalībnieku
konkurencē viens no favorītiem
bija pagājušā gada Smiltenes no-
vada labākais jaunais sportists
Matīss Velps. Guntara Marksa
audzēknis otrajā metienā sasnie-
dza lielisku rezultātu – 73 metri
un 57 centimetri. Tas ir jauns spor-
tista rekords un ierindojas arī starp
labākajiem desmit rezultātiem Ei-
ropā šajā vecuma grupā. Jāpie-
bilst, ka Matīss sacentās arī ar
gadu vecākiem sportistiem. Papil-
du motivāciju tālākiem treniņiem
jaunajam sportistam deva par
gadu vecākais Patriks Gailums.
Rīdzinieks, uzrādot rezultātu 77
metri un 15 centimetri, sasniedza
jaunu Latvijas jauniešu rekordu.
Trešās vietas ieguvēja Roberta
Gļaudas rezultāts bija par teju 13
metriem tuvāks nekā Velpam.

U14 grupā zēniem uzvaru svi-
nēja smiltenietis Dāvis Krauklis.
Smiltenes sporta skolas audzēk-
nis bija vienīgais no savas grupas
29 sportistiem, kurš šķēpu meta
pāri 50 metru atzīmei. Viņa rezul-
tāts Jelgavā – 50 metri un 17 cen-
timetri. Otrās vietas ieguvējs

Artis Čakšs no Kraukļa atpalika
par nieka 20 centimetriem. Devī-
to vietu izcīnīja vēl viens smilte-
nietis Jānis Sausais (33 metri un
52 centimetri). Šajā pat grupā
meitenēm godpilno otro vietu sa-
sniedza Sabīne Marksa. Jaunajai
sportistei labākais rezultāts bija
39 metri un 2 centimetri. Tikmēr
Martai Marksai ceturtā pozīcija
(33 metri un 18 centimetri), bet
Esterei Ponciusai 30 dalībnieču
konkurencē sestā vieta (32 metri
un 75 centimetri).

U12 zēnu grupā otro vietu 22
dalībnieku konkurencē izcīnīja
vēl viens Smiltenes BJSS spor-
tists Eduards Spīķis. Viņam labā-
kajā mēģinājumā izdevās šķēpu
aizmest 25 metru un 98 centimet-
ru attālumā. Vēl vienu uzvaru
Smiltenei atnesa Gabriela Hana
Ziemiņa. Ar rezultātu 23 metri un
94 centimetri viņa palika nepār-
spēta U12 meiteņu grupā.

Smiltenes sporta skola izcīnīja
arī pirmo vietu starp visām ko-
mandā pēc izcīnīto medaļu skaita,
vēlreiz sevi apliecinot kā vienu
no vadošajiem šķēpa mešanas
centriem Latvijā. 

Toms Markss

Smiltenes sporta skolas šķēpa metējiem
teicami panākumi Jāņa Lūša kausa izcīņā

Valmierā 13.-14.jūnijā notika Baltijas valstu sporta
veterānu čempionāts vieglatlētikā, kuru var uzskatīt jau
par starptautisku, jo kopā ar latviešiem, igauņiem un
lietuviešiem startēja pārstāvji no Krievijas, Austrijas
un Turcijas, kopā pulcējot ap 250 dalībniekiem. Čem-
pionātā piedalījās arī Smiltenes novada vieglatlēti. 

Mūsu novada sportisti startēja ar panākumiem,
kopā izcīnot 7 medaļas. Par zelta medaļas īpašnie-
kiem augstlēkšanā kļuva Līga Priedīte un Viktors
Vējiņš. Sudraba medaļu izcīnīja Kitija Klempnere
augstlēkšanā, Dzintars Briedis diska mešanā un
Uldis Kalniņš 5000 m skrējienā. Bronzas medaļu ie-
guva Ilzīte Muižniece 800 m skrējienā un Nor-
munds Strauja 200 m skrējienā. Ar 4.vietu nācās sa-
mierināties Ingaram Grēnam tāllēkšanā un Vairim
Krauklim 200 m skrējienā. Sportista traumas dēļ
nācās izstāties 4x100 m stafetes komandai.

Nākamais starts vieglatlētiem ir 18.-19.jūlijā
Bauskā, kur notiks LSVS 52.sporta spēles.

Sporta veterāni (sievietes no 30 gadiem, vīrieši no 35
gadiem), kuriem nav sveša vieglatlētika, aicinām mūsu
draudzīgajā komandā. Zvaniet! Telefons - 26332449.

Kitija Klempnere,
Vieglatlētu komandas vadītāja

Sporta veterāni startē Baltijas valstu
čempionātā
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Pašvaldības policija 2015.
gada jūnija mēnesī sastādījusi
kopā 11 administratīvo pārkā-
pumu protokolus, no kuriem 9
par Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa, bet 2 par
SND saistošo noteikumu pārkā-
pumiem.

Par Latvijas APK paredzēta-
jiem pārkāpumiem:

- atkritumu apsaimniekošanas
noteikumu pārkāpšana (atkritumu
dedzināšana) – 1;

- atkritumu apsaimniekošanas
un atkritumu pārrobežu (starptau-
tisko) pārvadājumu noteikumu
pārkāpšana (atkritumu (PET pude-
ļu) vākšana realizācijai Igaunijas
Republikā) – 1; 

- alkoholisko dzērienu lietošana
sabiedriskā vietā – 3;

- personas atrašanās sabiedriskā
vietā alkohola reibuma stāvoklī,
kas aizskar cilvēka cieņu – 1;

- nepilngadīgas personas atraša-
nās alkohola reibuma stāvoklī – 1;

- makšķerēšanas noteikumu
pārkāpšana (makšķerēšana ar aiz-
liegtiem rīkiem – ūdām) – 2.

Par Smiltenes novada domes
saistošos noteikumos paredzētiem
pārkāpumiem:

- par atrašanos publiskā vietā ar
atvērtu alkoholiskā dzēriena iepa-
kojumu – 2.

Ceļu satiksmes jomā sastādīti
4 administratīvā pārkāpuma
protokoli – paziņojumi par trans-
portlīdzekļu stāvēšanas un novie-
tošanas noteikumu neievērošanu
(bez vadītāja klātbūtnes).

Dzīvesvietā nogādātas 8 perso-
nas, kuras alkohola reibuma dēļ
zaudējušas spēju patstāvīgi pārvie-
toties, bet 4 personas nogādātas at-
skurbšanai uz īslaicīgās aizturēša-
nas izolatora telpām. 

Vēl pašvaldības policija 5 gadī-
jumos sniedza palīdzību dažādām
pašvaldības/valsts iestādēm.

! Svarīgi un aktuāli: sakarā ar
vasaras un atpūtas sezonas iestā-
šanos aicinām vecākus parūpēties
par savu nepilngadīgo bērnu dro-
šību, atpūšoties pie ūdenstilpēm,
nedoties pārgalvīgos un tālos pel-
dējumos, nelekt nezināmās vietās
ūdenī, iepriekš nepārbaudot to
gultni. 

Suņu īpašniekiem un valdītā-
jiem atgādinām, ka saskaņā ar
mājdzīvnieku turēšanas un labturī-
bas prasībām ārpus pilsētu un
ciemu teritorijas (tai skaitā mežā
un peldvietu tuvumā) suņus turēt
bez pavadas ir atļauts tikai tādā
attālumā, kādā īpašnieks spēj
kontrolēt dzīvnieka rīcību. Aici-
nām būt saprātīgiem, neapdraudēt
apkārtējo personu (gājēju, skrējēju,
velosipēdistu u.c. atpūtnieku), kā
arī pašu suņu drošību. Tāpat atgā-
dinām, ka suņa īpašniekiem apdzī-
votu vietu teritorijā ir pienākums
savākt sava mājdzīvnieka ekskre-
mentus.

Bērnu vecākus aicinām parūpē-
ties par savu nepilngadīgo bērnu
drošību un nepieļaut viņu klaiņo-
šanu. Bērniem, kuri nav sasnie-
guši attiecīgo vecumu, ir aizliegts
bez vecāku vai likumiskā pār-
stāvja klātbūtnes atrasties pub-
liskās vietās (vecumā līdz 15
gadu vecumam 22.00-6.00, bet
vecumā no 15 līdz 18 gadiem no
23.00 līdz 6.00).

Sakarā ar karstā laika iestāšanos
SNPP aicina iedzīvotājus: konsta-
tējot uz ielas personas, kuras ilg-
stoši sēž, guļ, snauduļo, atrodoties
tiešā saules iedarbībā, vai kuru pār-
vietošanās un gaita ir nestabila (ie-
spējams, pārmērīgi lietots alko-
hols, ķermeņa pārkaršana, slikta
pašsajūta), uzrunāt personu, no-
skaidrot vai viņai vajadzīga kāda
palīdzība un nepieciešamības ga-
dījumā paziņot par to policijai (tālr.
110) vai neatliekamai medicīniskai
palīdzībai (tālr.113).

Smiltenes novada Pašvaldības
policija atgādina, ka par jebkuru
sabiedriskās kārtības pārkāpumu
vai personu tiesību un brīvību ap-
draudējumu Jūs variet ziņot, zva-
not pa tālruni: 

28 65 99 33
vai  110 (Valsts policija)

Mums IR svarīga Jūsu dro-
šība!

Normunds Liepa 
SNPP priekšnieks

18.jūnijā Smiltenes novadā
viesojās Tahtveres pagasta (Igau-
nija) delegācija. Vizītes mērķis
bija tikties ar Grundzāles skolas
vadību, iepazīties ar skolas darbu,
apskatīt Smiltenes novadu un tik-
ties ar novada uzņēmējiem.

Grundzāles pamatskola vēlas
sadarboties ar Tahtveres pagastu,
lai realizētu pārrobežu projektus
un veicinātu skolas attīstību un
izaugsmi. Grundzāles pamatsko-
las direktore Valda Elstiņa saka,
ka vizīte svarīga, lai uzzinātu par
skolu, iepazītos un varētu veidot
turpmāku sadarbību. „Vēlamies
sadarboties projektu jomā un
meklēsim iespējas, kā to izdarīt,
lai  pārņemtu pozitīvo pieredzi no
Tahtveres pagasta. Apmeklēju
inovatīvas skolas vadības kursus
un sapratu, ka ir nepieciešams gūt
pieredzi tieši no igauņiem”,

uzskata V.Elstiņa.
Tahtveres pagasta pārstāvji

apmeklēja z/s „Kalējiņi 1”, kur
saimnieks izklāstīja par
saimniekošanu, apskatīja Kalna-
muižu un Smiltenes pilsētu,
iepazinās ar kokapstrādes
uzņēmuma AS „Stora Enso Latvi-

ja” darbību. Vakara noslēgumā
Tahtveres pagasta delegācijai
latviešu tradīcijas un maizes
cepšanu mācīja saimniece Ilze
Briede.

Arita Smalkā-Boriseviča,
Sabiedrisko attiecību

speciāliste

Smiltenes novadā viesojās delegācija
no Igaunijas

SIA „ZAAO“ uzsāk Norvēģu fi-
nanšu instrumenta finansētā projek-
ta „CSA poligona „Daibe” atkritu-
mu reģenerācijas procesu iekārtu
modernizācija” realizēšanu. Īste -
nojot projektu, tiks panākts primāro
energoresursu ietaupījums, otrrei -
zējo izejvielu atguves apjoma

pieaugums un radītas jaunas dar-
bavietas.

Projekta ietvaros poligonā
„Daibe” paredzēts uzstādīt jaunu
šķiroto atkritumu ķīpu presi un
atkritumu iepakojuma maisu
uzplēsēju, kā arī izveidot četras jau-
nas manuālās šķirošanas darba
stacijas.

Projekta kopējās plānotās iz-
maksas ir  483128 EUR. Līdzfi -
nansējums no Norvēģijas finanšu
instrumenta līdzekļiem ir 161586
EUR.

Projekta Nr.NOFI/LV06/AK/02/9

Atgādinām, ka CSA poligons
„Daibe” ir vienīgā legālā atkritumu
noglabāšanas vieta Ziemeļvid -
zemes reģionā. Iežogotā teritorijā
notiek atkritumu apstrāde un
kontrolēta noglabāšana atbilstoši
Eiropas Savienības un Latvijas Re-
publikas likumdošanas prasībām.
Poligons darbu sāka 2004.gada
nogalē, tā īpašnieks ir pašvaldību
uzņēmums SIA „ZAAO“.

Zane Leimane,
SIA ZAAO sabiedrisko

attiecību speciāliste

ZAAO veiks atkritumu reģenerācijas
procesa iekārtu modernizāciju

Projekta „Zivju resursu
pavairošana Smiltenes novada
ezeros” ietvaros Bilskas ezerā
30.jūnijā notika 1500 līdaku
mazuļu ielaišana. Vidējais vien-
vasaras līdaku mazuļu svars bija
6g un garums 7cm. Līdaku
mazuļus piegādāja SIA „Rūjas
zivju audzētava” no Rūjienas no-
vada. Projekta ietvaros paredzēta

vēl 2000 zandartu mazuļu
ielaišana Tepera ezerā. Zandarta
mazuļus arī piegādās SIA „Rūjas
zivju audzētava” un to ielaišana
plānota līdz 30.septembrim.

Projekta mērķis ir palielināt un
atjaunot zivju resursus Smiltenes
novada ezeros un radīt pamatu
licenzētās makšķerēšanas ievie -
šanai un pilnveidot aktīvā tūrisma
attīstību.

Projekta realizācija kļuva
iespējama piesaistot Zivju fonda
līdzekļus. Projekta kopējās

plānotās iz-
maksas ir
980.00 EUR
(deviņi simti
astoņdesmit
eiro 00
centi). Zivju fonda   līdzfi nan sējums
ir 100% no projekta attiecinā -
majām izmaksām. 

Projektu kopumā plānots
īstenot līdz 2015.gada oktobrim.

Lita Kalniņa,
Attīstības un plānošanas

nodaļas Projektu vadītāja

Smiltenes novada Bilskas ezerā 
ielaisti līdaku mazuļi

SNPP re istr t  inform cija 2015.gada j nija m nes  
  
P RK PUMA VEIDS KOP
VISA RE ISTR T  INFORM CIJA 142 
Personas alkohola reibuma st vokl  sabiedrisk  viet   24 
Nepilngad go p rk pumi  10 

imenes konflikti 3 
Aizdom gas personas 3 
Klai ojoši dz vnieki 13 
Ugunskuru kurin šana neat aut s viet s 3 
Naktsmiera trauc šana, trokš ošana 1 
Vides pies r ošana, piegružošana 1 
Z dz bas 2 
Hulig niski konflikti 2 
Ce u satiksmes p rk pumi 14 
Pal dz ba NMP dienestam 1 
Pazudušas personas 2 
P rbaud ti makš ernieki 11 
Makš er šanas un zvejas p rk pumi 3 
Sabiedrisk s k rt bas nodrošin šana pas kumos 5 
Mutv rdu aizr d jumi 5 
Personas nog d tas dz vesviet  8 
Personas nog d tas atskurbšanai AI 4 
Sniegta pal dz ba valsts/pašvald bas iest d m 5 
Aiztur ti velosip du vad t ji reibuma st vokl  2 
Citi p rk pumi 20 
  
Inform ciju sagatavoja: SNPP vec kais inspektors J.Leitis 

    

 

 

Turpinot nodrošināt sociālo
pakalpojumu Smiltenes novada
trūcīgajām/maznodrošinātajām
ģimenēm, Smiltenes pagasta
telpās norisinājās Atbalsta grupas
darbs ģimenēm ar bērniem,
nodarbības laikā no 2015.gada 27.
marta līdz 16. jūnijam.

Šajā grupā piedalījās kopumā
14 dalībnieki no Smiltenes
pilsētas, Smiltenes, Launkalnes,
Palsmanes un Grundzāles pa-
gastiem. Patīkams pārsteigums
šajā atbalsta grupā bija tas, ka
piedalījās arī ģimeņu tēvi, jo līdz
šim bija pierasts, ka piedalās tikai
sievietes. Pavisam kopā notika 7
nodarbības, kuru laikā dalībnieki
tika iepazīstināti ar Atbalsta gru-
pas būtību, uzdevumiem un
mērķiem. Dalībnieki varēja izteikt

savas domas par šo pakalpojuma
veidu un savas vēlmes un gaidas,
ko sagaida no atbalsta grupas.
Izrādījās, ka   grupas dalībniekiem
ļoti svarīgi bija uzzināt jautā -
jumus, kuri skar bērnu audzinā -
šanas vecumposmu īpatnības.
Svarīga tēma dalībniekiem bija
par savstarpējām attiecībām ar
dzīvesbiedriem, ģimeni, līdzcil -
vēkiem, kā arī par sadarbību ar
institūcijām, atkarības problēmu
risināšanu. Grupas darbības laikā
dalībnieki pētīja sevi, savus resur-
sus, prasmes, mācījās noteikt
robežas un nepārkāpt tās. Mācījās,
kā rīkoties konflikta situācijās,
veidoja kolāžu “Mana pasaule,
manas vērtības”.

Grupas noslēgumā, aptaujājot
dalībniekus par saņemto Atbalsta

grupas pakalpojumu un apmieri -
nātību ar to, tika saņemtas pozitīvas
atbildes. Dalībnieki atzina, ka ne
visi uz pirmo nodarbību ir nākuši ar
prieku, jo bija daudz nezināmā,
kādā dalībniekā ir bijušas arī dus-
mas. Bet, uzsākot un pabeidzot
darbību grupā, dalīb nieki ir ļoti
apmierināti ar iegūtajām
zināšanām, atbalsta saņemšanu,
jaunu paziņu iegū šanu. Visi atzina,
ka šādā grupā piedalītos vēlreiz. 

Atbalsta grupas nodarbības
Smiltenes pagasta telpās tiek
plānots atsākt  2015.gada oktobra
mēnesi. Lūdzu, sekojiet līdzi
informācijai. 

Ginta Nulle, 
Smiltenes novada 

Blomes pagasta Sociālā
darbiniece 

Atbalsta grupas nodarbības
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Projekta „Normatīvo aktu pra-
sībām neatbilstošās Smiltenes no-
vada Smiltenes pilsētas izgāztu-
ves „Drandu ielā 24”
Nr.94155/3371/PPV rekultivāci-
ja” ietvaros noslēgušies būvdarbi.
Kopējā izgāztuves rekultivācijas
platība ir 1,57 ha un veikta terito-
rijas apzaļumošana 2,83 ha platī-
bā. Teritorijā izvietoti trīs urbumi
monitoringa sistēmas nodrošinā-
šanai. Būvdarbus objektā veica
SIA „Ceļinieks 2010”, būvuzrau-
dzību veica SIA „Ceļu komforts”,
bet autoruzraudzību nodrošināja
SIA „Geo Consultants”. 

Projekta mērķis normatīvo
aktu prasībām neatbilstošas atkri-

tumu izgāztuves rekultivācija, iz-
gāztuves negatīvās ietekmes uz
vidi novēršana un monitoringa
sistēmas nodrošināšana izgāztuvē
ir sasniegts. Realizētais projekts
palīdzēs maksimāli novērst atkri-
tumu negatīvo ietekmi uz vidi un
cilvēka veselību un nodrošina ar
atkritumiem piesārņotās teritori-
jas iekļaušanos apkārtējā ainavā. 

Projekta realizācija kļuva ie-
spējama, piesaistot Eiropas Savie-
nības Kohēzijas fonda līdzfinan-
sējumu 3.5.1.2.1. apakšaktivitātē
„Normatīvo aktu prasībām neat-
bilstošo izgāztuvju rekultivācija”. 

Projekta kopējās plānotās iz-
maksas ir 180808.52 EUR, 85%

jeb 153687,24 EUR no projekta
finansē Eiropas Savienības Kohē-
zijas fonds un 15% jeb 27121,28
EUR ir pašvaldības līdzfinansē-
jums.

Projekts īstenots no 2013.gada
oktobra līdz 2015. gada jūnijam.

Lita Kalniņa,
Attīstības un plānošanas 

nodaļas 
Projektu vadītāja

Projektu „Normatīvo aktu prasībām 
neatbilstošās Smiltenes novada Smilte-
nes pilsētas izgāztuves „Drandu ielā 24”

Nr.94155/3371/PPV rekultivācija” 
līdzfinansē Eiropas Savienība.

Finansējuma saņēmējs šī projekta 
ietvaros ir Smiltenes novada dome.
Projekta administratīvās, finanšu un 

tehniskās vadības uzraudzību nodrošina
LR Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrija. 

Ieguldījums Tavā nākotnē!

Bijušajā pilsētas izgāztuvē „Drandu ielā 24”
noslēgušies rekultivācijas būvdarbi 

Abulas lauku partnerība ir ap-
meklējusi visus Smiltenes novada
pagastus, šobrīd tiek apkopotas
iedzīvotāju daudzas idejas un ne-
pieciešamības, kuras  nākamajā
gadā būs iespēja risināt piesaistot
finansējumu no ELFLA fonda.
Tāpat tiek apkopota informācija,
kura nepieciešama Stratēģijas iz-
strādei, kas kļūs par pamata do-
kumentu šo daudzo ideju īsteno-
šanai teritorijā. 

Šā gada 22. julijā Abulas
lauku partnerība organizē piere-
dzes apmaiņas braucienu uz Ma-
donu un Ērgļiem, lai tiktos
ar Madonas novada fondu. Va-
rēsim iepazīties ar īstenotajiem
LEADER projektiem, kurus ir īs-
tenojuši uzņēmēji, pašvaldība
un biedrības. Šobrīd plānojās
apmeklēt bišu dravu, uzņēmu-
mus, kuri darbojās mežizstrādes

tehnikas remonta  un ceļu remon-
tu un rakšanas pakalpojumu
sniegšanā, apmeklēsim Ērgļu
Braku muzeju, kurā īstenoti vai-
rāki LEADER projekti un vieso-
simies Ērgļu viesnīca. Taču pro-
grammā iespējamas izmaiņas.
Tiksimies ar Madonas novada
fonda vadītāju Jogitu Bauni, dis-
kusijā varēsim pārrunāt gan par
paveikto iepriekšējā periodā, gan
par plānoto nākamajos gados. 

Informācija par pieredzes ap-
maiņas brauciena programmu,
izbraukšanas laiku un dalības
maksu pieejama www.abulas.lv .
Pieteikšanas dalībai
abulas_lp@inbox.lv, tel.
28368431

Sveta Rozīte, 
Abulas lauku partnerības 

vadītāja

Abulas lauku partnerības
aktivitātes

2015. gada 1. pusgadā Smilte-
nes novada Dzimtsarakstu nodaļā
sastādīti 72 dzimšanas reģistri, 12
laulību reģistri un 76 miršanas re-
ģistri. Civilstāvokļa aktu reģistru
ierakstos izdarīti 10 papildināju-
mi, izsniegtas 26 atkārtotas aplie-
cības.

Jūnija mēnesī dzimtsarakstu
nodaļā reģistrēti 14 jaundzimušie,
reģistrētas 5 laulības un 9 mirša-
nas gadījumi.

Jūnija mēnesī reģistrētas 5
meitenes un 9 zēni. Emīlija – Bil-
skas pagastā, Marta, Matīss –
Brantu pagastā, Hugo – Lizuma
pagastā, Markuss, Valters, Amē-

lija, Roberts, Patriks, Tīna Eliza-
bete, Sabīne, Helvijs, Martins,
Mārtiņš – Smiltenes pilsētā. Ve-
cākiem sastāvot laulībā dzimuši 6
bērni, 7 - bērniem atzīta paterni-
tāte, 1 -  bērnam nav norādītas
ziņas par tēvu.

Jūnija mēnesī reģistrēti 9 mir-
šanas gadījumi. Aizsaulē aizgāju-
ši 5 vīrieši un 4 sievietes. Miruši
4 – Smiltenes pilsētas iedzīvotāji,
1– Blomes, Brantu, Palsmanes,
Variņu un Vijciema pagasta iedzī-
votājs.

Dace Ērģele,
Dzimtsarakstu nodaļas 

vadītāja 

Smiltenes novada 
Dzimtsarakstu nodaļa informē

 
 
 
 

SIA „Smiltenes NKUP“ pazi-
ņo par iepirkuma līguma slēgša-
nas tiesību piešķiršanu SIA
„Vidzemes Energoceltnieks”,
reģ. Nr. 44103008831, adrese
Ausekļa iela 31, Valmiera, LV-
4201, līguma summa bez
PVN 113 964,89 EUR, projekts
„Ūdenssaimniecības infrastruk-

tūras attīstība Smiltenes novada
Blomes ciemā.“

Identifikācijas Nr.
SNKUP/2015/1/IEP

Būvdarbu veikšana saskaņā ar
SIA “Inženiergrupa” izstrādāto
tehnisko projektu. 

SIA Smiltenes NKUP

SIA Smiltenes NKUP ziņas

Pēc Vides pārraudzības valsts
biroja 2015. gada 11. jūnija lēmu-
ma nr. 155 tiek uzsākta dolomīta
atradnes

„Dzeņi” iecirkņu „Kalna kades
- 1” un „Kalna kades - 2” ietekmes
uz vidi novērtējuma procedūra.

Paredzētās darbības ierosinātājs
ir SIA “Īpašumi EG” (Reģ. Nr.
40103442701, Juridiskā adrese:

“Piekalni” Jumpravas pagasts,
Lielvārdes novads, LV – 5022, tālr.
65058985).

Tiek plānota derīgo izrakteņu
ieguve dolomīta atradnē „Dzeņi”
iecirkņos „Kalna kades - 1” un
„Kalna kades - 2”, kadastranumuri
9458 007 0075; 9458 007 0076;
9458 007 0077. Atradne atrodas
Smiltenes novadā, Grundzāles pa-
gastā. Paredzētā dolomīta atradnes

platība – 39,35 ha, dziļums līdz 6
m. Ieguvi paredzēts veikt pazemi-
not gruntsūdens līmeni. Dolomīta
slāņa irdināšanai tiks izmantots ek-
skavators vai hidrauliskais āmurs.
Nepieciešamības gadījumos tiks
veikta dolomīta spridzināšana.

Paredzētā darbība atbilst 2008.
– 2020. gada Smiltenes novada
Grundzāles pagasta teritorijas plā-
nojumam.

Sākotnējās sabiedriskās ap-
spriešanas sanāksme notiks 2015.
gada 16. jūlijā plkst. 17.00 Grun-
dzāles pagasta pārvaldes ēkā Tilta
5, Grundzāle, Grundzāles pagasts,
Smiltenes novads, LV-4713.

No š.g. 3. jūlija līdz 23. jūlijam
sūtīt rakstiskus priekšlikumus par
paredzētas darbības iespējamo ie-
tekmi uz vidi Vides pārraudzības

valsts birojam (Rūpniecības iela
23,  LV-1045,  Rīga, tālr.
67321173, e-pasts:
v p v b @ v p v b . g o v . l v ,
www.vpvb.gov.lv ). Plašāku in-
formāciju (Vides pārraudzības
valsts biroja lēmums) par paredzē-
to darbību var atrast Smiltenes no-
vada pašvaldības mājas lapā:
www.smiltene.lv., kā arī uz vietas
Smiltenes novada pašvaldības tel-
pās, Dārza ielā 3, Smiltene, Smil-
tene novads, LV-4729, un Grun-
dzāles pagasta pārvaldes telpās,
Tilta 5, Grundzāle, Grundzāles pa-
gasts, Smiltenes novads, LV-4713,
darba dienās no 8.00 līdz 12.00 un
no 13.00 līdz 17.00

SIA „Īpašumi EG”
Tālr. 29499443

Paziņojums
par derīgo izrakteņu atradnes „Dzeņi” iecirkņi „Kalna kades - 1” un
“Kalna kades - 2” izstrādes ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās 

apspriešanas uzsākšanu

Smiltenes novada dome kopš
2014.gada novembra īsteno pro-
jektu „Smiltenes novada publisko
interneta pieejas punktu attīstība”
Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA
/072. Projekta mērķis ir pilnvei-
dot 10 esošos un izveidot 10 jau-
nus publiskos interneta pieejas
punktus (PIPP) Smiltenes novada
teritorijā, lai paaugstinātu piekļu-
ves iespējas internetam pēc iespē-
jas plašākām sabiedrības grupām,
nodrošinot piekļuvi publiskās
pārvaldes un komercsabiedrību
piedāvātajiem elektroniskajiem
pakalpojumiem un informācijai,
lai veicinātu iedzīvotāju iekļauša-
nos sabiedrības sociālajos, ekono-
miskajos un kultūras procesos un
uzlabotu viņu dzīves kvalitāti.

Desmit esošie publiskie inter-
neta pieejas punkti tika pilnveido-
ti ar jaunu datortehniku ar atbil-
stošu programmatūru un biroja
tehniku – daudzfunkcionālām ie-
kārtām. Iedzīvotāji jauno tehniku
izmanto jau no šī gada aprīļa mē-
neša. Savukārt jūnijā ir izveidoti

10 jauni publiskie bezvadu inter-
neta pieejas punkti. To darbības
rādiuss ir 50 m.

Jaunizveidoto bezvadu inter-
neta pieejas punktu adreses:

Mēri, Bilskas pag., Smiltenes
nov., „Mēru muiža”;

Palsmane, Palsmanes pag.,
Smiltenes nov., „Pagasta nams”;

Silva, Launkalnes pag., Smil-
tenes nov., „Sporta komplekss”
(BMX trase);

Blomes pag., Smiltenes nov.,
„Jeberlejas”;

Blome, Blomes pag., Smilte-
nes nov., Cēsu iela 9;

Brutuļi, Smiltenes pag., Smil-
tenes nov., „Priedaines”;

Kalnamuiža, Smiltenes pag.,
Smiltenes nov., „Sporta kom-
plekss Teperis”;

Smiltene, Smiltenes nov.,
Dārza iela 3;

Smiltene, Smiltenes nov., Gau-
jas iela 11 (Jāņu kalns);

Smiltene, Smiltenes nov., „At-
pūtas komplekss Teperis”.

Lai pieslēgtos un izmantotu
bezvadu internetu, nepieciešama
pierakstīšanās. Atveroties pierak-
stīšanās lapai, pie lietotājvārda

(login) jāieraksta internet un jā-
apstiprina pierakstīšanās (jānos-
piež OK). Parole pierakstīšanās
laikā nav nepieciešama. Šīs pašas
darbības ir aprakstītas arī pašā
pierakstīšanās lapā.

Projekta kopējās plānotās iz-
maksas ir 57122,35 EUR, no
kurām Eiropas Reģionālās attīstī-
bas fonda līdzfinansējums ir
48554,00 EUR, Valsts budžeta
dotācija ir 1285.25 EUR un Smil-
tenes novada domes finansējums
7283,10 EUR.

Projekta realizācija kļuva ie-
spējama, piesaistot Eiropas Reģio-
nālās attīstības fonda līdzfinansē-
jumu „Infrastruktūra un pakalpo-
jumi“ papildinājuma 3.2.prioritā-
tes „Teritoriju pieejamības un sa-
sniedzamības veicināšana”
3.2.2.pasākuma „IKT infrastruktū-
ra un pakalpojumi” 3.2.2.2. aktivi-
tātē „Publisko interneta pieejas
punktu attīstība”.

Projekts īstenots līdz
2015.gada jūnijam.

Lita Kalniņa,
Attīstības un plānošanas

nodaļas 
Projektu vadītāja

Izveidotas desmit bezvadu interneta
piekļuves zonas

29. maija diena atnāca saulai-
na un ar nelielu satraukuma pie-
devu, jo  Palsmanes pirmsskolas
iestādē  gatavojās izlaidumam.
Vakarpusē bērni ar ģimenēm,
viesiem, darbiniekiem pulcējas
iestādes zālē. Kādam vēl pirms
svinīgā ir tik liels satraukums, ka
vēl pēdējo reizi jāpieķeras sko-
lotājai pie rokas.

Iestādes vadītājas aicināti ie-
rodas arī sagatavošanas grupas
”Mārītes” ar savām skolotājām
un amizanto viesi  - grupiņas
draugu Karlsonu. Ar skanīgām
dziesmām, interesantiem dzejo-
ļiem un raitiem deju soļiem tiek
sniegts koncertiņš .Izskan patei-
cības vārdi saviem vecākiem, ie-
stādes darbiniekiem, ar kuriem

kopā pavadīts citam garāks,
citam īsāks laika sprīdis. Au-
dzēkņi   ir sagādājuši pārsteigu-
ma dāvanu darbiniekiem, uzzī-
mējot tā portretu. Šāda piemiņa
liks ilgi atcerēties  mazo māksli-
nieku. Arī paši gaviļnieki, 14
grupas audzēkņi, saņem aplieci-
nājumu no vadītājas par gatavī-
bu skolai.

Dziedot iestādes himnu,
savus mazos sapņus un ieceres
audzēkņi palaida gaisā krāsainos
balonos, tikpat dažādus kā viņi
paši.

Lai visām 14 „Mārītēm“
jauka vasara un veiksmīgas sko-
las gaitas!

A. Ozoliņa, 
Palsmanes PII skolotāja

„Mārītes „dodas ceļojumā!                      
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21.jūnijā jau no paša rīta ik-
viens interesents tika aicināts uz
Cērtenes pilskalnu piedalīties pa-
sākumā „Mūsu Sentēvu daudzi-
nājums”. Uz pasākumu ielūdza
Anda un Jānis Dingas no fonda
„Krustceles”. 

Pasākumā muzicēja folkloras
kopa „Rudzupuķe” un novadpēt-
nieks, „Smiltenes Mākslinieku
apvienības” biedrs Jānis Puntulis.

Cērtenes pilskalnā tika uzstā-
dītas divas koka skulptūras, kuras
izveidojis koktēlnieks Guntis
Priedīte. Skulptūras tika arī pie
saviem vārdiem – Miervaldis un
Liene.

Kā saka pats mākslinieks,
ideja par šādu skulptūru uzstādī-
šanu pilskalnā bijusi jau sena.
Skulptūra Liene tapusi jau uz pa-

gājušā gada Smiltenes pilsētas
svētkiem, pēc tam ticis izveidots
arī Miervaldis.

Koktēlnieku apsveica Smilte-
nes Tūrisma informācijas centra
vadītāja Sanda Veismane un citi

klātesošie, novēlot radīt vēl dau-
dzus skaistus darbus.

Noslēgumā visi vienojās kop-
bildē.

Elīna Kubuliņa-Vilne

„Mūsu Sentēvu daudzinājums” 
Cērtenes pilskalnā

Smiltenes novada 19 kolektīvi
ar 609 dalībniekiem piedalās XI
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētkos. Pirmie uz svēt-
kiem devās “Dadzīši” un
“Dadži”, lai Daugavas stadionā
sāktu horeogrāfisko ainu zīmēju-
mu mēģinājumus. Abas dienas
solās būt karstas gan tiešā, gan
pārnestā nozīmē.

XI Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētki kolektī-
viem ir nozīmīgs atskaites
punkts, lai parādītu sagatavoto re-
pertuāru un meistarību. Katrs ko-
lektīvs ir ieguldījis milzīgu darbu,

lai tiktu uz svētkiem un populari-
zētu Smiltenes novadu, un ir pel-
nījis uzslavas.

Smiltenes novada XI Latvijas
skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētku koordinatore Inga Sīmane
saka, ka varam lepoties ar Smil-
tenes novada kolektīvu paveikto
un sasniegto. “Mūsu bērniem un
jauniešiem, saņemot liecību mā-
cību gada beigās, ailītē par iegul-
dīto darbu sava vaļasprieka iz-
kopšanā – dejojot, dziedot, spēlē-
jot teātri, muzicējot orķestrī, zī-
mējot un veidojot – būtu jāraksta
vērtējums izcili”, saka I. Sīmane.

Dziesmu svētku nedēļa būs sa-
springta ar mēģinājumiem, kon-
certiem un finālskatēm. Tajās pie-
dalījās pūtēju orķestris, jauniešu
kori “Lido” un “Lido” studija. 

Smiltenes novads Svētku ne-
dēļā uzņems viesus no Francijas
pilsētas Labennes – dejotājus uz
koka kājām “Les Bergers du

Seignanx” un Čehijas – jauniešu
deju kolektīvu “Pisečanek”.
Viesu kolektīvi būs svētku līdzda-
lībnieki un piedalīsies gan kon-
certos, gan svētku gājienā 12.jū-
lijā. Savukārt 13.jūlijā franču ko-
lektīvs viesosies Smiltenē un
plkst.12.00 pie Smiltenes pilsētas
Kultūras centrā izrādīs dejas uz
koka kājām.

Svētku izskaņā 12.jūlija rītā
visi dalībnieki pulcēsies gājie-
nam, kas būs krāšņs un jautrs.
“Ņemot vērā XI Latvijas skolu
jaunatnes Dziesmu un deju svēt-
ku BURT(u) BURVĪBAS filozo-
fiju, ir tapusi novada vizītkarte,
kur katrs sakāmais vārds sākas ar
burtu “S”. Par to lielais paldies
mūsu dzejniecei Marikai Svīķei”,
uzsver I.Sīmane.

Arita Smalkā-Boriseviča,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Smiltenes novada kolektīvi piedalās
Dziesmu un deju svētkos

Līgo svētku priekšvakarā, 22.
jūnijā, Palsmanē norisinājās
„Stipro Līgu un Jāņu skrējiens”.
Pasākums pulcēja kuplu skaitu
dalībnieku un līdzjutēju.

Distancē kopskaitā
devās 15 komandas trīs
dažādās spēka klasēs:
dāmu „Līga un Līga”,
jauktā „Līga un Jānis” un
kungu – „Jānis un Jānis”.
Stiprs ne vienmēr nozīmē stipras
kājas vai rokas, tāpēc šajā Stipro
skrējienā bez dūņu un dubļu šķēr-
šļu pārvarēšanas dalībniekiem
nācās arī  „paasināt” prātu un at-
miņu, jo distancē bija iekļauti arī
orientēšanās elementi. Koman-
dām trasē bija jāpārbauda savs
acumērs, nozāģējot bluķīti ar div-
roci, jānoķer kukainis un jānogā-
dā tas finišā, kā arī ritmā jārībina
bungas un šķīvjus. Papildus tam
1,3 km garu trases posmu nācās
mērot ar kanoe laivām pa Palsas
upi. Kopējais skrējiena garums
bija ap 7 km, un to sekmīgi pie-
veica visas komandas. 

Pie uzvaras kausiem sīvā kon-
kurencē tika:

Spēka klasē „Līga un Līga” 
1. vieta komandai „Ziedītes” –

Līga Zālīte un Ravita Bitniece
(skrējiena laiks – 1h 14min), ie-
vērības cienīgs ir fakts, ka šī ko-
manda skrējienā triumfē jau otro
gadu pēc kārtas;

Spēka klasē „Līga un Jānis”
1. vieta komandai „Bruņuru-

puči Nindzas” – Diāna Dance un

Andis Meirēns (skrējiena laiks 1h
13 min).

2. vieta komandai „Ar put-
niem” – Agnese Ozola un Juris
Nīmants (skrējiena laiks 1h 14

min).
3. vieta komandai

„Trakie suņi” – Linda
Zeibote un Gatis Klau-
cāns (skrējiena laiks 1h
23 min).

Spēka klasē „Jānis

un Jānis”
1. vieta komandai „Ehhh” –

Andris Kugrēns un Kalvis Liel-
diens  (skrējiena laiks 1h 4 min).

2. vieta komandai „Savādi gan”
– Jānis Cērcins un Ritvars Eima-
nis (skrējiena laiks 1h 12 min).

3. vieta komandai „Vienādie”
- Dāvis Sprancmanis un Andris
Borisjuks (skrējiena laiks 1h 20
min).

Specbalvu par atraktīvāko
tērpu izvēli ieguva komanda
„Biz-Biz”, Toms Cers ar meitu
Elīzu (7 gadi), kuri trasē devās
bizbizmārīšu kostīmos. Specbal-
vu par izturību ieguva arī koman-
da „Sīkie” Deina Rēzija Mize (9
gadi) un Ralfs Stačs (9 gadi), kuri
mēroja distanci vecāku pavadībā.

Liels paldies par atbalstu Pal-
smanes pagasta pārvaldei, kā arī
īpašs paldies daudzajiem palī-
giem, kas palīdzēja nodrošināt
veiksmīgu pasākuma norisi! 

Jānis Pērle

FOTO: Una Kalnīte

Stipro Līgu un Jāņu
skrējiens Palsmanē 2015

Sešgadīgo bērnu izlaiduma
svētki Launkalnes sākumskolā to
klātesošajiem bērniem ilgi paliks
atmiņā. Pēc svētku svinīgās daļas
turpinājums sekoja pagalmā ar
lielu un priecīgu pārsteigumu. Iz-
laiduma gaviļnieka Gustava Šū-
teļa vecāki no sev piederošās fir-
mas SIA „SIRIHA GP” „Mārīšu“
grupai uzdāvināja divus GO-kar-
tus. Gustava tētis visus gaviļnie-
kus un mazos viesus izvizināja ar
līdzatvesto kvadraciklu – bērni
bija sajūsmā. Mēs skolotājas un

palikušie bērni sakām paldies
SIA „SIRIHA GP”. Ikdienā mūsu
grupa dalās ar „Bitīšu“ bērniem.
Paldies arī no viņiem. 

To bērnu vecāki, kuri septem-
brī vairs nenāks uz grupu „Bitī-
tes”, arī sagādāja patīkamu pār-
steigumu bērniem, kuri paliek
grupā –tika uzdāvināts velosipēds.
Bērni jau jūnijā aktīvi izmanto
jauko dāvanu. PALDIES mīļajiem
vecākiem par jauko dāvanu!

B.Kvelde, L.Baltere,
L.Broze, skolotājas

Lielais pārsteigums

Kultūra/Tūrisms

22. jūnijā Smiltenes ģimnāzi-
jas komanda, ko vadīja skolas di-
rektore Velga Mālkalne, piedalī-
jās Cēsu kauju 96. gadadienas pa-
sākumos. Ar mūsu skolai glabā-
šanā uzticēto Cēsu pulka Skolnie-
ku rotas piemiņas karogu bijām
vairākās vēsturiskās vietās. 

Vispirms ar godasardzi un zie-
diem godinājām Skolnieku rotas
pirmo kauju pie bijušā Līvu pa-
gastnama. Savukārt pie Cēsu
pulka Skolnieku rotas pieminekļa
Cēsīs, kas iezīmē ceļu, pa kuru
skolnieki devās uz fronti, satikā-
mies ar latviešu un igauņu sko-
lēniem, kas izzina Latvijas un
Igaunijas kopīgo vēsturi. Arī šeit
godasardzes brīdis un ziedu no-
likšana. Emocionāli un pārdo-
mas raisoši bija redzēt mūsu
ģimnāzistu Agneses Kauškales,
Sandras Jaundžeikares un Pētera
Kaupes godasardzi svinīgajā
ziedu nolikšanā pie Uzvaras pie-
minekļa Vienības laukumā, kur
kopā bija dažādas paaudzes.

Daudzus skatītājus pulcēja Cēsu
kauju rekonstrukcija, kas piln-
veidoja izpratni par 1919. gada
kauju norisi un ko atzinīgi no-
vērtēja arī mūsu skolēni. 

Dienas gaitā bija sajūta, ka ar
savu klātbūtni esam lielu notiku-
mu centrā, gan klausoties Cēsu
kauju vēsturiskās atmiņas glabā-
tāja Māra Niklasa stāstījumus par
Valmieras un Cēsu skolnieku
rotas veidošanu, piemiņas vietu

un pieminekļu atdzimšanu pagā-
jušā gadsimta 80. – 90. gadu bei-
gās, gan esot kopā ar Igaunijas
vēstnieku Latvijā un domājot par
abu tautu vēsturi. Šī diena neno-
liedzami rosināja domāt par brī-
vības nozīmi un apzināt vēl jo
vairāk tās vērtību, it īpaši novērtēt
skolnieku drosmi un izvēli to
dienu notikumos.

Jana Vīksna

Ģimnāzisti godina Cēsu kaujas
Izglītība
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Palsmanes PII izlaiduma
grupa „Mārītes ” 16. jūnijā saņē-
ma brīnišķīgu dāvanu no Palsma-
nes pagasta pārvaldes – bezmak-
sas ekskursiju uz Rūjienu un
Mazsalacu. Tā bija iespēja bei-
dzamo reizi visiem pabūt kopā
pirms skolas gaitu uzsākšanas.
Vispirms mazie tūristi apmeklēja
Rūjienas saldējuma fabriku, kur
noskatījās filmiņu par saldējuma
ražošanas procesu un degustēja
saldējumu. Tālāk ceļš sekoja uz
Mazsalacas muzeju, kur aplūko-
jama unikālā peļu kolekcija ar
vairāk kā 1300 pelēm. Īpašu sa-
jūsmu bērnos izraisīja muzikālās
peles, kas dziedāja, rakstīja ap-

sveikumu un pat gatavoja ēst.
Muzeja pirmajā stāvā bija aplū-
kojamas arī medību trofejas un
kādas dzimtas ciltskoks. Skaņā-
kalna parka taka 3 km garumā,
visiem bērniem noteikti paliks at-
miņā ar daudzajiem koka put-
niem, šūpolēm, sikspārņa alu,
Vilkaču priedi, Sapņu trepēm un
citiem koka veidojumiem, no ku-
riem negribējās tik ātri šķirties.
Tālāk ceļojums veda uz šinšillu
audzētavu „Līgotnes”, kur bērnus
sagaidīja pūkainās šinšillas no
Čīles, kuras varēja arī paņemt
rokās un paglaudīt. Šeit varēja
uzzināt daudz ko interesantu par
šinšillu izcelsmi, kopšanu un

dzīvi. Pēc pusdienu maltītes ietu-
rēšanas mazie tūristi apmeklēja
z/s „Vildēni”, kur jauki pavadīja
laiku strausu, trušu, fazānu, poni-
ju un vēl daudzu citu dzīvnieku
tuvumā. Paldies Palsmanes pa-
gasta pārvaldei par dāvanu bēr-
niem, paldies grupas pedagoģēm
Lāsmai Veigulei, Andrai Ozoli-
ņai, auklītei Ilzei Ūdrītei par pār-
domāto un interesanto ekskursijas
maršrutu un autobusa šoferītim
par vizināšanu. Pēc šīs ekskursi-
jas bērni jutās  noguruši, bet ļoti
laimīgi un izteica vēlēšanos šādu
braucienu piedzīvot vēlreiz.

Mārītes grupas vecāku vārdā -
Mārča Lapiņa vecāki

„Mārītes” devās ekskursijā 
uz Rūjienu un Mazsalacu

7. jūnijā Smiltenes apkārtnes
Kapusila mežā notika Latvijas
kausa sacensības – orientēšanās
sportā „Mazā balva“, kas pulcēja
440 dalībniekus no visas Latvijas.
Sacensībās piedalījās arī sportisti
no Igaunijas. „Mazās balvas“ 40
gadu jubilejas sacensībās elites
grupās uzvarēja Anatolijs Tarasovs
(Ozons) un Kristīne Bertuka
(CPSS/Meri diāns/Pārgauja).

Interesantais Kapusila apvidus
daudziem „Mazās balvas“ dalīb -
niekiem bija atgriešanās 2012.gada
Baltijas lielāko orientēšanās
sacensību „Kāpa“ atmiņās, jo
toreiz tieši tajā pašā karjerā atradās
pirmās dienas sacensību centrs.
Pēc finiša vairāki dalībnieki teica,
ka šis esot pasaules čempionāta
cienīgs apvidus. 

Tēlaini izsakoties, Azimuts
OK–Smiltenes BJSS orientieristi
šoreiz nebija viesmīlīgi, jo
daudzās grupās mūsējie uzvarēja
un izcīnīja godalgotās vietas. Vēl
jo vairāk – grupā S-45 visu goda
pjedestālu aizņēma Azimuta
sportistes. Pirmo vietu šajā grupā
izcīnīja Videga Gaigala, otro Aiva
Skopāne un trešo Vita Cīrule.
Līdzīgs panākums arī grupā V-65,

kur otrajā vietā
Kārlis Magons un
trešajā vietā Jānis
Biezais.

Savās grupās
uzvarēja Māris
Lapiņš V-60, Otārs
Putrālis V-40, Liene
Brūvele S21A,
Matīss Slikšjānis V-
18, Ilgvars Caune V-

16 (šī bija lielākā jauniešu grupa ar
29 dalībniekiem), Renārs Kļaviņš
V-12 un Matīss Kalniņš V-8. 

Otrajās vietās Gustavs Godiņš
V-10, Agnija Caune S-14, Elīna
Skopāne S-16, Ieva Godiņa S-35,
Jānis Nulle V-50.

V-70 grupā veiksmīgs starts,
izcīnot 3. vietu, Anatolijam Štain-
milleram. Vēl trešās vietas izcīnīja
Artūrs Gulbis V-21B, Valdemārs
Nulle V-20 un Kitija Abula S-8.

Lai sacensības varētu veiksmīgi
notikt, paldies par atbalstu OK
„Azimuts“ saka Smiltenes novada
domei, Smiltenes BJSS,
„Reklāmas darbnīcai“, „Kārumu
fabrikai“, A/S „Smiltenes piens“,
„Latvijas valsts mežiem“. Tāpat
paldies arī Dudeļu ģimenei, Agrim
Onkelim, Ventam Ozoliņam, Vies-
turam Dandenam, Gaidaram
Caunem, Donu maizes darbnīcas
saimniecei Ilzei un čaklajam
zemessargam Jānim Kukainim,
paldies arī visam OK „Azimuts“
kolektīvam un bērnu vecākiem
Kristīnei Sausiņai un Antrai
Kļaviņai.

Māris Stabiņš,
Smiltenes BJSS treneris

Aizvadītas Latvijas kausa 
sacensības – orientēšanās sportā

„Mazā balva“  

Jūnija otrajā nedēļas nogalē
Smiltenes bērnu un jaunatnes
sporta skolas riteņbraukšanas
nodaļas audzēkņi izcīnīja trīs
godalgas Latvijas lielākā MTB
riteņbraukšanas sacensību se-
riāla – SEB MTB maratona
trešajā posmā. Tikmēr Nadīna
Kučere un Olivers Jēkabs
Skrapcis guva lielisku pieredzi
iecienītajā “Filter velokauss”
trešajā posmā individuālajā
braucienā. 

Vietalvas posms šī gada SEB
MTB maratona sacensību seriālā
izceļas vairāku iemeslu dēļ.
Pirmkārt, tas norisinās vienā no
skaistākajām Latvijas vietām.
Starts un finišs atradās slēpoša-
nas centrā “Mailes”. Otrkārt,
Vietalvas posmā tika noskaidroti
Latvijas čempioni MTB marato-
nā, padarot šīs sacensības vēl
prestižākas un aizraujošākas. Pa-
visam kopumā trīs dažādās dis-
tancēs uz starta stājās 1850 da-
lībnieki no visas Latvijas, kā arī
apkārtējām valstīm. Posma rīko-
tāji dalībniekiem bija sagatavo-
juši ļoti interesantu, dinamisku
un vietām arī tehnisku trasi, kas
veda pa “Maiļu” slēpošanas
trasi, Cigoriņa kalnu, dažādām
taciņām, kā arī meža ceļiem.

Smiltenes BJSS riteņbraukša-
nas nodaļas audzēkņi startēja ju-
nioru, zēnu, meiteņu un bērnu
vecuma grupu sacensībās. W14

grupā desmit meiteņu konkuren-
cē otro vietu izcīnīja Eva Elīza
Liekarte. Viņa no posma uzvarē-
tājas Enias Kaņepējas atpalika
par nepilnām divām minūtēm.
Tikmēr uz goda pjedestāla zemā-
kā pakāpiena kāpa vēl viena
jaunā smilteniete Nadīna Kuče-
re, no Evas atpaliekot 2 minūtes
un 24 sekundes. Jāizceļ arī Egils
Melderis, kurš sasniedza savu la-
bāko rezultātu šajā sezonā, izcī-
not sesto vietu M14 puišu grupā
starp 36 dalībniekiem. Junioru
konkurencē 11. vietā teju 60 ki-
lometru garajā distancē bija Jē-
kabs Cers. 

Jāpiemin arī divi jaunie smil-
tenieši “Herkuless” bērnu brau-
cienā. M9 zēnu grupā nepārspēts
palika kopvērtējuma līderis Ed-
gars Timermanis, kamēr Jēka-
bam Oliveram Skrapcim respek-
tablā ceturtā vieta. 

Nadīna Kučere un Jēkabs Oli-
vers Skrapcis aizvadījuši “Filter
velokausa” individuālā braucie-
na trešo posmu. 11 kilometru
garo trasi Nadīna veica 19 minū-
tēs un 38 sekundēs, izcīnot uzva-
ru S15 konkurencē meitenēm.
Tikmēr, esot sacensību jaunākais
dalībnieks, Jēkabs Olivers
Skrapcis uzrādīja rezultātu – 23
minūtes un 19 sekundes. Tas
deva trešo vietu V13 grupā. 

Toms Markss

Kopā būšanas prieks!

AFS Smiltenes „šūniņas” ziņas
Šī gada augustā Latvijā ieradī-

sies 36 AFS viesskolēni no ASV,
Beļģijas, Indonēzijas, Itālijas, Spā-
nijas, Vācijas, Taizemes, Turcijas
un Ungārijas. AFS Latvija aicina
atsaukties ģimenes visā Latvijā,
kurām būtu interese uzņemt sko-
lēnu savās mājās. 

AFS Latvija aizvadījusi gan-
drīz 25 pieredzes gadus, uzņemot
ap 800 un nosūtot apmēram 600
dalībnieku. Šo gadu laikā mainīju-
šies gan brīvprātīgie, gan biroja
darbinieki, gan valde, tomēr viena
lieta ir palikusi - AFS vēl aizvien
darbojas savas misijas vārdā, ap-
vienojot dzīves un kultūras. 

Latvija nav pieprasītākā valsts
AFS Starpkultūru programmu
tīklā, izvēloties, kur pavadīt savu
vidusskolas apmaiņas gadu, tomēr
interese par mūsu valsti ar katru
gadu pieaug. Šajā mācību gadā ar
AFS starpniecību Latvijā pavadīja
28 skolēni no Austrālijas, Beļģijas,
Itālijas, Vācijas, Taizemes, Turci-
jas un Ungārijas. Skolēni dzīvo
dažādās Latvijas pilsētās un
mācās vietējās skolās latviešu un
krievu valodās. Lielākā daļa no
bērniem šobrīd apguvuši latviešu
valodu tādā līmenī, ka spēj brīvi
komunicēt. 

Par AFS viesģimeni var kļūt ģi-

mene jebkurā vietā Latvijā, kur ir
pieejama vidusskola. Lai uzņemtu
viesskolēnu nav obligāti nepiecie-
šama atsevišķa istaba – to var dalīt
ar sava dzimuma „brāli“ vai
„māsu“. Atsevišķa gulta gan ir ob-
ligāta prasība. Piesakoties uzņemt
skolēnu savā ģimenē, AFS uzņem-
šanas koordinators detalizētāk ie-
pazīstinās ar visiem nosacījumiem.
AFS ir ļoti augstas prasības pēc
drošības, tāpēc organizācijas brīv-
prātīgais dosies uz ģimeni, lai ie-
pazītos ar tās motivāciju, visiem
ģimenes locekļiem un sadzīves ap-
stākļiem.

Latvijā uz laiku no 3 mēnešiem
līdz vienam gadam ieradīsies sko-
lēni vecumā no 15 līdz 18 gadiem.
Tie ir jaunieši no augstāk minētām
valstīm ar īpašu interesi par citām
kultūrām. Lai kļūtu par AFS ap-
maiņas skolēnu, katrā dalībvalstī ir
jāiztur atlase, kurā tiek pārbaudīta
bērna motivācija, patstāvība, sek-
mes, kā arī ģimenes gatavība šķir-
ties no atvases uz ilgāku laiku. 

AFS par viesskolēnu uzņemša-
nu ģimenēm nemaksā, kas nozīmē,
ka izmaksas par ēdināšanu ir jā-
sedz ģimenei, uztverot atbraucēju
kā savas ģimenes locekli. Tajā pašā
laikā AFS sedz izmaksas, kas sais-
tītas ar skolu, transportu un veselī-

bu. Skolēna kabatas naudu nodro-
šina viņa paša īstā ģimene.

Katram skolēnam ir AFS no-
drošināta īpaši apmācīta kontakt -
persona, kura palīdz iejusties Lat-
vijā, risina domstarpības, kas radu-
šās skolā vai ģimenē, kā arī vien-
kārši sniedz morālu atbalstu. Tāpat
skolēnam būs vairākas AFS orga-
nizētas nometnes, kurās kopā ar ci-
tiem viesskolēniem un organizāci-
jas pārstāvjiem apmaiņas gads tiek
padarīts par padziļinātu starpkultū-
ru pieredzi. Lai bagātinātu uzturē-
šanās laiku Latvijā, AFS nodroši-
na arī vairākas ekskursijas mūsu
un tuvējo kaimiņvalstu ietvaros.

Smiltenes novadā vairākas ģi-
menes ir uzņēmušas savās ģime-
nēs viesskolēnus  - Jutamu, Bank,
Pigiju, Wannidu no Taizemes; Šar-
loti, Katharinu no Vācijas; Hosē
no Venecuēlas, Margeritu no Itāli-
jas un Esteri no Beļģijas.

Šobrīd AFS Latvija gatavojas
viesskolēnu uzņemšanai un jopro-
jām ir jaunieši, kuriem nav viesģi-
menes. Varbūt tieši TU vēlies ie-
nest pasauli savās mājās? 

Vairāk informācijas pa tālru-
ņiem 25158819, 67280646 vai e-
pastā info.latvija@afs.org , kā arī
www.afs.lv.

AFS Smiltenes „šūniņas”

Maija mēnesis mūsu iestādē
tika pasludināts par ģimenes  mē-
nesi. Tika aicināti bērnu ģimenes
locekļi iesaistīties grupas dzīvē,
lai kopīgi ar bērna grupas drau-
giem kaut ko padarītu.

Liels prieks, ka šim aicināju-
mam atsaucās „Saulītes” grupas
audzēkņa Eduarda Vilkasta ģime-
ne, kurai patīk brīvajos brīžos
muzicēt. Pie mums viņi viesojās
Eduarda dzimšanas dienā ar mu-
zikālām aktivitātēm. Tika atnesti
dažādi mūzikas instrumenti : sin-

tezators, ģitāra, bungas, daži ska-
noši rīki( tamburīni, grabuļi, sita-
mie kociņi), kurus varēja katrs
bērns aplūkot un izmēģināt spē-
lēt. Eduards saviem draugiem no-
dziedāja dziesmu par mellenēm
un iemācīja to arī pārējiem. Iemā-
cījāmies arī jaunas rotaļas ar da-
žādu skanošo žestu iesaistīšanu
un dziedāšanu. Bērni klausījās un
darbojās ar lielu interesi un aiz-
rautību. Arī Eduarda lielais brālis
Kristians visus pārsteidza ar pa-
saku, kurā iesaistīta ģitāras spēle.

Bija patiešām interesanti.  Sanā-
ca lielisks orķestris, kuru vadīja
Andris Vilkasts, Eduarda tētis.
Jaukā pasākuma noslēgumā
Eduarda māmiņa Lāsma pacienā-
ja visus ar garšīgu dzimšanas die-
nas kliņģeri. 

Liels paldies Vilkastu ģimenī-
tei par atsaucību un lieliski kopā
pavadīto laiku. Bērniem un vi-
siem pārējiem bija interesanti un
jautri.

Dina Ozola, Palsmanes
pirmsskolas skolotāja

Sports

Smiltenes BJSS riteņbraucēji
priecē ar rezultātiem



2015. gada 10. jūlijsSmiltenes novada Domes Vēstis 8

Jūlijs

17.jūlijā plkst.19.00 Grundzāles brīvdabas estrādē Viktora Zemgala solo koncerts. 
Ieeja 3.00 EUR, bērniem līdz 12 gadu vecumam ieeja bez maksas.

18.jūlijā no plkst.12.00 pie Smiltenes kultūras un sporta centra un no plkst.15.00 Jāņukalna
estrādē notiks "Apvedceļš" 15 gadu jubilejas svinības.

19.jūlijā plkst.15.00 Jāņukalna estrādē (lietus gadījumā - Kultūras centrā) Rūjienas ama-
tierteātra F. Arnolda un E.Baha izrāde „Traks numurs“ (rež. Jānis Sirmulis)

25.jūlijā Smiltenes novada svētki „Mana sēta” Variņu pagastā

Augustā

Bilskas pamatskolas stadionā notiks Sporta aktivitāšu pēcpusdiena. Precīzāka informācija
un programma sekos.

Pasākumi Smiltenes novadā
jūlijā un augustā

JŪLIJS
GLINKA GINTS (1975. g. 2. jūl. ) – Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra (LNSO) gal-
venais diriģents (no 2006.gada sākumā līdz 2009. g. 1. jūlijam). Dzimis Smiltenē. 
PAEGLE JĀNIS (1905. g. 9. jūl. - ? ) – Latvijas bankas grāmatvedis, darbojies ASV sūt-
niecībā Rīgā. Dzimis Smiltenes pagastā.
BENJAMIŅŠ ANTONS (1860.g. 13.jūlijs- 1939. g. 14. jūn. )- žurnālists, rakstnieks, 1911.
g. nodibinājis Laikrakstu „Jaunākās Ziņas”. Mācījies Smiltenes draudzes skolā.
MEKŠS JĀNIS (1890. g. 15. jūl. – 1948. g. 25. okt. ) – 5. Cēsu kājnieku pulka seržants,
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris. Dzimis Smiltenes pag., apglabāts Smiltenes pilsētas kapos.
ZUŠMANIS TĀLIVALDIS (1915. g. 26. jūl. – 1993. g. 27. apr. ) - mūziķis. Dzimis Smil-
tenē. Mācījies Smiltenes ģimnāzijā. 

Smiltenes novada bibliotēkā
Izstādes:
Līdz 10.08 „Zaļā zeme” – Aleksandra Luhaera gleznu izstāde
No 13.07 „Gaisma caur tumsu” – Elīnas Kubuliņas – Vilnes melnbalto fotogrāfiju izstāde

Bērnu apkalpošanas nodaļā (Gaujas ielā 1)

06.07. Tējas pēcpusdiena bibliotēkā   “Kādu tēju vāksim ?  Kādu tēju dzersim ? “

Par jaunākajām grāmatām un pasākumiem bibliotēkā skatieties:
http://www.smiltenesbiblio.blogspot.com/

Par literatūras izstādes un pasākumi bērnu literatūras nodaļā:
http://spbbernunodala.blogspot.com/

SMILTENES NOVADNIEKU 
KALENDĀRS

Izdevçjs: Smiltenes novada dome, Dârza ielâ 3, Smiltenç, LV-4729.
Reì. nr. LV90009067337. Metiens 5000 eks. Iespiests SIA ”Latgales druka”, Baznîcas ielâ 28, Rçzeknç.

Smiltenes novada domes oficiâlâ informâcija: www.smiltene.lv

Smiltenes novada dome izsaka lielu pateicību visiem novada iedzīvotājiem, kas pie-
dalījās Smiltenes pilsētas svētku noformējuma izveidē un Jāņu noskaņas radīšanā
Smiltenes novadā.
Paldies firmai SIA „United Workshops” Jānim Ezeram par jaunajiem Smiltenes pilsētas ka-
rogiem, kas priecēja un padarīja gaišāku pilsētu, un papildinās pilsētas tēlu turpmāk. 
Lielu paldies par lauku sētas ienākšanu Smiltenes pilsētas centrā vēlamies pateikt lielā zirga
izgatavotājai smiltenietei – Dzintrai Sābulei, Blomes pagasta pārvaldniekam Gaidim Bogda-
novam, kas palīdzēja atrast vispiemērotākos zirga ratus, kā arī ratu īpašniecei blomētnietei
Zigrīdai Zuzānei. 
Paldies, visiem, kas padarījāt krāšņāku un ziedošāku pilsētu un novadu, sakopjot savas mājas,
pagalmus un piemājas teritorijas, kā arī atsaucāties aicinājumam izkārt Latvijas valsts karogus
Smiltenes pilsētas svētkos 21.06.2015.

Liels paldies par atsaucību un sadarbību.
Ainavu arhitekte Baiba Cīrule

Sabīne Marksa un  Marta Marksa 
divkārtējas Latvijas čempiones vieglatlētikā  U-14

7.jūlijā Iecavā notika Latvijas čempionāts vieglatlētikā U-14, kur Smiltenes
bērnu un jaunatnes sporta skolas (BJSS) audzēknes Sabīne Marksa un Marta Mar-
ksa kļuva par divkārtējām Latvijas čempionēm vieglatlētikā U-14 vecuma grupā.
Sacensībās startēja seši Smiltenes sporta skolas audzēkņi.

Māsas izcīnīja četras uzvaras, katra divās disciplīnās. Sabīne Marksa uzvarēja
šķēpa mešanā (36,78 metri) un 80 metru sprintā (10,72 sekundes), kļūstot par
Latvijas čempioni šajās disciplīnās. Savukārt Marta Marksa izcīnīja zelta medaļu
tāllēkšanā (4,97 metri) un 80 metru barjerskrējienā (12,78 sekundes).

Dāvis Krauklis izcīnīja trešo vietu šķēpa mešanā, aizmetot to 38,40 metrus un
iegūstot bronzas medaļu. Barjerskrējējs Jānis Sausais kvalificējās finālam ar ce-
turto labāko rezultātu un finālskrējienā izvirzījās otrajā vietā, bet piedzīvoja kri-
tienu. Savukārt Estere Ponciusa aizķērās aiz pirmās barjeras un finišēja ceturtā,
ar rezultātu 80 metru barjerskrējienā 13,62 sekundes, kā arī izcīnīja sesto vietu
šķēpa mešanā, aizmetot to 29,83 metrus. Esteres iegūtās traumas dēļ Smiltenes
BJSS komanda nestartēja 4x100 metru stafešu skrējienā.

Arita Smalkā-Boriseviča,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Uzvaras Olimpiskā  čempiona kausa izcīņā

Ar ļoti labiem panākumiem jaunie Smiltenes sportisti startēja arī olimpiskā
čempionā, leģendārā šķēpmetēja Jāņa Lūša kausa izcīņā. Sacensībās, kas 14. jū-
nijā notika Zemgales Olimpiskajā centrā, uzvaras savās vecuma grupās izcīnīja
Hanna Gabriela Ziemiņa “D” grupā, rezultāts 23,94m, Dāvis Krauklis “C” grupā
(50,17m) un Jāzeps Groza Junioru konkurencē (67,63m). Smiltenešu kontā arī
trīs otrās vietas: Eduards Svīķis “D” grupā (25,98m), Sabīne Marksa (39,02m)
un Matīss Velps “A” grupā (73,57m).  

Medaļas Latvijas čempionātā

27. un 28. jūnijā Jēkabpilī tika aizvadīts Latvijas čempionāts vieglatlētikā “B”
vecuma grupa un Junioriem. Kārtējo uzvaru šajā sezonā junioru konkurencē iz-
cīnīja Jāzeps Groza, 800g šķēpu raidot 68,17m. Jāzepa nākamais starts būs Eiro-
pas Junioru čempionātā Zviedrijas pilsētā Eskilstunā.

Savukārt “B” vecuma grupā trešajā vietā augstlēkšanā pārvarot 1,55m no-
vietoto latiņu ierindojās Ieva Ābola. 100m barjerskrējienā tikai nedaudz līdz
bronzas godalgai pietrūka Elīzai Kaupei, kurai nācās samierināties ar ceturto
vietu (15,96). 

Guntars Markss,
Sporta pārvaldes vadītājs
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