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Vīzenbahā atzīmē 20 gadu 
draudzību ar Smilteni

Turpinājums 2. lpp.

No š.g. 1. līdz 4. augsutam 
Smiltenes novada pašvaldības de-
legācija piecu cilvēku sastāvā un 
Smiltenes pilsētas kultūras centra 
vidējās paaudzes deju kolektīvs 
„Ieviņa” piedalījās Donerejas, 
Vīzenbehas, Deskas, Smiltenes 
sadraudzības svētkos Vīzenbahā, 
Vācijā. Sadraudzības pilsētu svētki 
tika organizēti, lai atzīmētu sadrau-
dzības pilsētu ilggadīgo sadraudzību 
un sadarbību. Vīzenbaha ar šo sa-
draudzības festivālu vēlējās atzīmēt 
26 gadu partnerību ar Donnereju, 25 
gadu draudzību ar Desku un 20 gadu 
draudzību ar Smilteni.

Smiltenes pilsētai sadraudzība 
ar Vīzenbahas pilsētu aizsākas pirms 
20 gadiem izglītības jomā, kad Smil-
tenē kā brīvprātīgais angļu un vācu 
valodas skolotājs ieradās Valters 
Vestermans. Toreizējais Vīzenbahas 
mērs Frīdberts Kaizers bija atvērts 
sadraudzībai ar Smilteni un palīdzē-
ja šo attiecību veidošanā jau no paša 
sākuma. Vieni no pirmajiem sūt-
ņiem sadraudzības aizsākšanai bija 
TDA „Ieviņa” dejotāji. 1994. gadā 
ar pirmo „Ieviņas” ierašanos, kon-
certiem tika iekarotas Vīzenbahas 
ļaužu sirdis. Tieši caur to radās pa-
tiesa vācu – latviešu draudzība, kas 
pārauga ģimeņu draudzībā un tur-
pinās vēl joprojām. Vēlāk koncertēt 
devās arī citi TDA „Ieviņa” sastāvi, 
koris „Lido”, Smiltenes ģimnāzijas 
meiteņu koris „Rudzupuķe”, tāpat 
jāizceļ Sporta pārvaldes vadītāja 
Guntara Marksa organizētās jau-
niešu sporta grupu treniņnometnes, 
kas notur šo draudzību ar Vīzenba-
hu jau gadiem ilgi. Oficiāli sadrau-
dzības līgums tika noslēgts 2001. 
gada 12. oktobrī. 

Smiltenes novada domes 
priekšsēdētājs Ainārs Mežulis: „Vī-
zenbaha ir mūsu pirmā sadraudzī-
bas pilsēta. Šai draudzībai ir jau 
vairāk kā 20 gadu, un es nevaru 
iedomāties, kam šobrīd būtu jā-
notiek, lai mūsu saites, sadarbība 
no gada uz gadu nekļūtu tikai cie-
šāka, saliedētāka.  Šī draudzība ir 
kā labs vīns, kas no gada uz gadu 
kļūst tikai labāks! Patiesu draudzī-
bu starp tautām nevar veidot tikai 
daži cilvēki. Mēs atradām veidu, kā 
visvieglāk iekarot vienam otra sir-

dis – tā ir dziesma, tā ir deja, tā ir 
mūzika.” 

Ideja par tik vērienīgu vairāku 
valstu sadraudzības festivāla organi-
zēšanu Vīzenbahā radās pirms gada, 
tiekoties visu sadraudzības pilsētu 
mēriem. Vīzenbahas mērs Ēriks 
Grabenbauers atklāj, ka nevar atce-
rēties, kad šeit jebkad būtu bijis tik 
liels internacionāls festivāls, ar tik 
ļoti lielu dalībnieku skaitu – vairāk 
kā 150 viesu, kas tika uzņemti ģi-
menēs. Trīs dienu koncertos uzstājās 
vairākas vietējās mūzikas grupas, 
orķestri, kā arī viesu kolektīvi – mū-
zikas grupa no Donerejas (Francija), 
deju grupa „Kerepety” no Deskas 
(Ungārija) un deju kolektīvs „Ievi-
ņa” no Smiltenes (Latvijas). Mūsu 
kolektīva sagatavotā koncertprog-
ramma vēlreiz pierādīja, cik mēs 
esam bagāti savās kultūras tradīci-
jās, ko novērtēja svētku apmeklētāji, 
jo katru priekšnesumu  uzņēma ar 
lielu sajūsmu. 

Svētku viena no kulminācijām 
bija skulptūras „Draudzība” atklā-
šana, kas tapusi sadarbībā ar visām 

sadraudzības pilsētu pašvaldībām, 
jo no katras valsts tika atvests tai 
raksturīgais akmens – no Latvi-
jas – granīts. Kā stāsta mākslinieks 
Bernhards Grimms, skulptūrā eso-
šās divas sievietes un divi vīrieši 
simbolizē draudzību un partnerību 
starp četrām kopienām un valstīm, 
kā arī draudzībā vienotu Eiropu, ko 
tikai paši cilvēki savā starpā spēj ie-
dzīvināt, savukārt četri, katrai zemei 
raksturīgie akmeņi, veido spēcīgu 
un stabilu pamatu, un apvieno Ei-
ropu no attāliem reģioniem, lai gan 
atšķirīgi, taču tie simbolizē spēju 
ilglaicīgi dzīvot kopā mierā un drau-
dzībā. Mākslinieks cer, ka šī skulp-
tūra iedvesmos daudzus cilvēkus 
padomāt par šīm lietām un veicinās 
viņus iesaistīties šo ideju iedzīvi-
nāšanā. Skulptūras veidošana bija 
mākslinieka sirds darbs un iekšēja 
vajadzība, tādējādi viņš varēja dot 
nelielu ieguldījumu Eiropas vienotī-
bas un miera idejas atbalstīšanā. 

Sadraudzības svētki ir izskanē-
juši, taču ar to nebeidzās draudzība. 
Visvairāk priecē, ka pašvaldība va-
rēja atbalstīt deju kolektīva „Ieviņa” 
dalību šajos sadraudzības svētkos, 
tādējādi popularizējot mūsu kultūras 
vērtības Eiropā. Tāpat Vīzenbahas 
kolēģi un tur iepazītās un viesmīlī-
gās viesģimenes, kuras uzņēma gan 
delegācijas pārstāvjus, gan dejotā-
jus, radīja iespaidu, ka vēlas uzturēt 
un veidot ciešāku draudzību un sa-
darbību arī turpmāk. 

Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciālistu 

Valdība piešķir 
līdzfinansējumu Tepera 

ezera hidrotehnisko būvju 
rekonstrukcijai

29. jūlijā Ministru kabineta 
sēdē tika atbalstīts Smiltenes no-
vada domes un Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas 
(VARAM) lūgums piešķirt finan-
sējumu Tepera ezera hidrotehnis-
ko būvju rekonstrukcijai. Valdība 
nolēma no valsts budžeta prog-
rammas „Līdzekļi neparedzētiem 
gadījumiem” piešķirt Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai 280 657 euro (pārskai-
tīšanai Smiltenes novada pašval-
dībai) Tepera ezera hidrotehnisko 
būvju rekonstrukcijai, lai novērstu 
katastrofas risku, kas var rasties 
Tepera ezera dambja pārrāvuma 
dēļ.

Jau informējām, ka 2013. gada 
nogalē un šā gadā sākumā, apseko-
jot Tepera ezera hidrotehnisko būvi, 
tika konstatēts, ka visi trīs aizbīdņi ir 
avārijas stāvoklī, un novērota pastip-
rināta ūdens filtrācija pašā aizbīdņu 
ēkā caur betona sienām. Lai mazi-
nātu ūdens filtrāciju, pašvaldības 
uzņēmums SIA „Smiltenes NKUP” 
izveidoja pagaida metāla žņaugus 
visiem trim aizbīdņiem. Savukārt 
šā gada februārī Smiltenes novada 
dome pasūtīja veikt Tepera ezera 
hidrotehnisko būvju tehniskā stā-
vokļa apsekošanu, sagatavojot atzi-
numu par esošo situāciju un sniegt 
priekšlikumus par tālāko rīcību. Tika 
secināts, ka Tepera ezera hidroteh-
niskās būves tehniskais stāvoklis 
vērtējams kā avārijas stāvoklī esošas 
hidrotehniskās būves. Ūdens izlai-
des sistēma nav funkcionēt spējīga 
un rada bīstamību kopējai hidroteh-
nisko būvju stabilitātei un apkārtējo 
māju iedzīvotājiem, uzņēmējiem un 
pašvaldības inženierkomunikācijām. 
Grunts dambja sausās nogāzes slī-
pums neatbilst normatīvo aktu pra-
sībām. Atsevišķās vietās konstatēta 
dambja deformācija un noslīdējumi, 
ko izraisīja ūdens filtrācija dambja 
konstrukcijā.

Smiltenes novada pašvaldībai ir 
atbildīgi jāizvērtē situācija un neka-
vējoties jāveic Tepera ezera dambja 

rekonstrukciju, jo ir liela iespējamī-
ba, ka dambis var neizturēt nākamo 
ziemas ledus spiedienu. Tepera ezera 
dambis ir četru ezeru kaskādes sva-
rīga sastāvdaļa un, tam pat daļēji sa-
brūkot, var applūst lielas Smiltenes 
novada teritorijas, aptuveni 20 ha 
platībā. Dambja pārrāvums var radīt 
ķēdes reakciju, krasi pieaugošā spie-
diena rezultātā, izraisot arī aizsarg-
dambju pārrāvumus hidroelektrosta-
cijās Abula upes lejtecē.

Smiltenes novada pašvaldībā jau 
2007.gadā izstrādāja tehnisko pro-
jektu “Smiltenes pilsētas Tepera eze-
ra hidrotehnisko būvju rekonstruk-
cija”, kas paredz rekonstruēt zemes 
aizsprostu, plānojot filtrācijas ūdeņu 
pārtveršanu, veikt mūrētās sienas re-
konstrukciju un jauna asfaltbetona 
seguma izbūvi, rekonstruēt ūdens 
novadbūvi un izlaidi, kā arī attīrīt no 
sanesumiem Tepera ezera augšdaļu. 
Līdz šim projektu nebija iespējams 
realizēt finansējuma trūkuma dēļ. 

Kopumā hidrotehnisko būvju 
rekonstrukcijai nepieciešami 561 
315 euro. Pateicoties valdības pie-
šķirtiem līdzekļiem, kas sastāda 
50 % jeb 280 657 euro, Smiltenes 
novada pašvaldība var pasteidzināt 
ātrāku šīs problēmas risināšanu. Mi-
nētais finansējums Smiltenes novada 
pašvaldībai tiks pārskaitīts tikai pēc 
tam, kad pašvaldība būs iesniegusi 
attiecīgus dokumentus, kas aplieci-
na, ka tā ir nodrošinājusi ne mazāk 
kā 50 procentu pašvaldības finansē-
juma, kas nepieciešams Tepera ezera 
hidrotehnisko būvju rekonstrukcijai. 

Šonedēļ ārkārtas domes sēdē 
deputāti pieņēma lēmumu ņemt aiz-
ņēmumu no valsts kases, lai segtu 
50% no nepieciešamajiem izdevu-
miem, kā arī par tālāko procedūru, 
kā tiks organizēta rekonstrukcijas 
darbu veikšana. Lai piešķirtais val-
dības finansējums neietu zudumā, 
pašvaldība cer šo projektu realizēt 
līdz gada beigām. 

Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

„Katra deja kā stāsts”
Tā augustā pēc koncertiem 

Vīzenbahā (Vācijā) atzina vācu 
skatītāji un ar skaistu un inte-
resantu koncerttūri noslēgusies 
Smiltenes kultūras centra vidējās 
paaudzes deju kolektīva „Ieviņa” 

otrā sezona. Tā bijusi gara un ļoti 
piesātināta dažādiem projektiem 
un koncertiem: jubilejas koncerti 
„Ieviņai – 33”, valsts svētku deju 
izrāde „No zobena saule lēca”, Rī-
gas – Eiropas galvaspilsētas deju 

izrāde Mežaparkā „Lec, Saulīte!”, 
novada deju svētki „Ceriņziedu 
virpulī”, u.c. 

Taču pats atbildīgākais un arī 
gaidītākais bija koncertbrauciens 
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Smiltenes novada Domes lēmumi

Turpinājums no 1. lpp.

2014. gada 29. jūlijā notika 
kārtējā domes sēde, kurā tika 
pieņemti 57 lēmumi, tai skaitā:

1. Apstiprināt Smiltenes nova-
da pašvaldības 2013. gada publisko 
pārskatu saskaņā ar pievienoto pie-
likumu.

2. Apstiprināt nolikumu „Gro-
zījumi Smiltenes novada domes 
2009. gada 27. augusta nolikumā 
„Smiltenes novada domes Finanšu 
un attīstības jautājumu pastāvīgās 
komitejas nolikums”.

3. Ievēlēt Finanšu un attīstības 
jautājumu pastāvīgās komitejas sa-
stāvā deputātu Vairi Trallu.

4. Ievēlēt Finanšu un attīstības 
jautājumu pastāvīgās komitejas sa-
stāvā deputāti Birutu Sorokinu.

5. Ievēlēt Kultūras, izglītības 
un sporta jautājumu pastāvīgās ko-
mitejas sastāvā deputāti Birutu So-
rokinu.

6. Par izmaiņām Civilās aizsar-
dzības komisijas sastāvā 

7. Apstiprināt SIA „Reģionālie 
projekti” (reģ. Nr.  40003404474) 
izstrādāto Launkalnes pagasta Sil-
vas ciema nekustamā īpašuma „Sil-
va 23” (kadastra Nr. 94700030291) 
lokālplānojuma redakciju.

8. Atzīt par nenotikušu 2014.
gada 30. aprīlī (lēmums Nr.7, 
16.§.2.) apstiprināto pašvaldī-
bas nekustamā dzīvokļa īpašuma 
„Imantas”-2, Mēros, Bilskas pagas-
tā, Smiltenes novadā, trešo izsoli, 
jo izsolei nebija pieteicies neviens 
dalībnieks.

9. Atzīt par nenotikušu 2014.
gada 26.martā (lēmums Nr. 4, 
17.§.1.) apstiprināto pašvaldības 
nekustamā īpašuma „Birztalas”, 
Grundzāles pagastā, Smiltenes no-
vadā, trešo izsoli, jo izsolei nebija 
pieteicies neviens dalībnieks.

10. Pagarināt 2013. gada 1. 
septembrī noslēgto īres līgumu ar 
M.B. uz vienu gadu, ar tiesībām 
īres līgumu pagarināt.

11. Piešķirt vienreizēju pabal-
stu EUR 100,00 (viens simts euro 
00 centi) futbola kluba audzēknim 
R.A. dalībai starptautiskās futbola 
sacensībās Vācijā no 5. jūnija līdz 
10. jūnijam.                                                     

12. Piešķirt vienreizēju pa-
balstu Smiltenes novada trūcīgo/ 
maznodrošināto ģimeņu bērniem 
līdzdalībai Smiltenes BJIIC deju 
kolektīvu „Dadži”, „Dadzīši ” kon-
certbraucienā uz Vāciju Freiburgas 
pilsētu, 2014. gada augusta mēne-
sī:

13. Piešķirt finansiālu atbalstu 
euro 2000,00 (divi tūkstoši euro) 
apmērā Grundzāles jauniešu deju 
kolektīvam „Riedēni” daļējai ceļa 
izdevumu segšanai braucienam 
uz starptautisko folkloras un tau-
tas deju kolektīvu festivālu Plockā 

(Polija), kas notiks laikā no 18. līdz 
25. augustam.

14. Piešķirt finansiālu atbalstu 
euro 150,00 (viens simts piecdes-
mit euro) apmērā foto plenēra rīko-
šanai Smiltenes novadā.

15. Mainīt nekustamajam īpa-
šumam „Pļavasozoliņi”, Grundzā-
les pagastā, kadastra numurs 9458 
002 0036. nosaukumu no „Pļavaso-
zoliņi”, uz „Kalnupes”, Gundzāles 
pagasts, Smiltenes novads, jo pare-
dzēts pievienot esošajam īpašumam 
„Kalnupes”.  

16. Piešķirt zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 9444 004 
0316 un uz tās esošām ēkām (ka-
dastra apzīmējums 9444 004 0316 
001, 9444 004 0316 002) adresi – 
„Bilskas veikals”, Bilska, Bilskas 
pagasts, Smiltenes novads. 

17. Nepiešķirt adresi zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 
9470 003 0347 un uz tās Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra informāci-
jas sistēmā reģistrētajai ēkai ar ka-
dastra apzīmējumu 9470 003 0347 
001, jo nav adresācijas objekts.

18. Nepiešķirt adresi zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 
9444 005 0034 un uz tās Nekusta-
mā īpašuma valsts kadastra infor-
mācijas sistēmā reģistrētajām ēkām 
ar kadastra apzīmējumu 9444 005 
0034 001, 9444 005 0034 002, 9444 
005 0034 003, 9444 005 0034 004, 
9444 005 0034 005, 9444 005 0034 
006, jo nav adresācijas objekts.

19. Piešķirt zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 9490 003 
0340 un uz tās esošajai ēkai (ka-
dastra apzīmējums 9490 003 0034 
001) adresi – „Veikals Palsa”, Va-
riņi, Variņu pagasts, Smiltenes no-
vads. 

20. Piešķirt zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 9448 003 
0124 un uz tās esošajai ēkai (kadas-
tra apzīmējums 9448 003 0124 001) 
adresi – „Strēlnieki 1”, Vidzemīte, 
Brantu pagasts, Smiltenes novads. 

21. Mainīt dzīvojamai mājai, 
kadastra apzīmējums 9480 003 
0171 011, un ar to funkcionāli sais-
tītām ēkām ar kadastra apzīmējumu 
9480 003 0171 012, 9480 003 0171 
013 adresi no „Dzelzbetona poli-
gons”, Smiltenes pagasts, Smilte-
nes novads uz „Mežkalni”, Smilte-
nes pagasts, Smiltenes novads.

22. Izveidot ēku (būvju) īpašu-
mu ar nosaukumu „Lejassietaliņi”, 
Grundzāles pagastā,  kas sastāv no 
dzīvojamās mājas un divām saim-
niecības ēkām.

23. Atļaut no Palsmanes pagas-
ta nekustamā īpašuma „Lorupe”, 
kadastra numurs 9474 004 0325, 
atdalīt zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 9474 004 0440  0.22 
ha platībā, un uz tās esošās būves 

ar kadastra apzīmējumiem 9474 
004 0440 001, 9474 004 0440 002, 
un  mainīt nosaukumu no „Lorupe” 
uz „Purgaļi”, Palsmanes pagasts. 
Atdalāmajai zemes vienībai (ka-
dastra apzīmējums 9474 004 0440) 
un uz tās esošajām ēkām (kadastra 
apzīmējums 9474 004 0440 001, 
9474 004 0440 002) mainīt adresi 
no „Lorupe”, Palsmane, Palsmanes 
pagasts, uz „Purgaļi”, Palsmane, 
Palsmanes pagasts, Smiltenes no-
vads.

24. Atļaut no Smiltenes pagasta 
nekustamā īpašuma „Slīpi”, kadas-
tra numurs 9480 003 0012, atdalīt 
zemes vienību ar kadastra apzīmē-
jumu 9480 003 0012 9.2 ha platībā, 
un tai mainīt nosaukumu no „Slīpi” 
uz „Mežlauki”, Smiltenes pagasts, 
Smiltenes novads.

25. Atļaut no Variņu pagasta 
nekustamā īpašuma „Dampenieki”, 
kadastra numurs 9490 001 0022, 
atdalīt zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 9490 005 0037 7.6 ha 
platībā, un tai mainīt nosaukumu no 
„Dampenieki” uz „Jaunkrūmiņi”, 
Variņu pagasts, Smiltenes novads.

26. Atļaut sadalīt Smiltenes 
pilsētas nekustamā īpašuma Mēt-
ras iela 9 zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 9415 008 0504 divās 
daļās.

27. Atļaut sadalīt Launkalnes 
pagasta nekustamā īpašuma „Valsts 
mežs 94700030402” zemes vienī-
bas ar kadastra apzīmējumiem 9470 
003 0402 un 9470 003 0401.

28. Atļaut sadalīt Launkalnes 
pagasta nekustamā īpašuma „Valsts 
mežs 94700010012” zemes vienību 
ar kadastra apzīmējumu 9470 001 
0026.

29. Apstiprināt zemes ierīcības 
projektu „Jaunjaunzemi”, Launkal-
nes pagasts, Smiltenes novads, ze-
mes vienības kadastra apzīmējums 
9470 013 0043.

30. Apstiprināt zemes ierīcī-
bas projektu „Sieki”, Launkalnes 
pagasts, Smiltenes novads, zemes 
vienības kadastra apzīmējums 9470 
004 0018.

31. Apstiprināt zemes ierīcības 
projektu „Lielkļavaiši”, Palsmanes 
pagasts, Smiltenes novads, zemes 
vienības kadastra apzīmējums 9474 
006 0026.

32. Slēgt lauku apvidus zemes 
nomas līgumu ar Vladimiru Mala-
hovu par zemes vienību „Aizpuri”, 
Grundzāles pagastā ar kadastra ap-
zīmējumu 9458 006 0086 8.7 ha 
platībā.

33. Slēgt lauku apvidus zemes 
nomas līgumu ar Gati Pētersonu 
par zemes vienību „Čiekuri”, Bils-
kas pagastā ar kadastra apzīmējumu 
9444 002 0145  6.4 ha platībā.

34. Iznomāt SIA „Vidzemīte”, 

reģistrācijas Nr. 43903000685, ze-
mes vienību, kadastra apzīmējumu 
9448 003 0248  0,1566 ha platībā 
bez apbūves tiesībām.

35. Slēgt lauku apvidus zemes 
nomas līgumu ar Oskaru Skrastiņu 
par zemes vienību „Koči”, Bilskas 
pagastā ar kadastra apzīmējumu 
9444 002 0174  6,5 ha platībā.

36. Iznomāt Maijai Milnei daļu 
no zemes vienības, kadastra apzī-
mējums 9446 006 0156 1,3 ha pla-
tībā bez apbūves tiesībām.

37. Iznomāt Līgai Strautmalei 
daļu no zemes vienības, kadastra 
apzīmējums 9446 006 0156  0,075 
ha platībā bez apbūves tiesībām.

38. Iznomāt Andai Kalniņai 
daļu no zemes vienības, kadastra 
apzīmējums 9446 006 0156 0,075 
ha platībā bez apbūves tiesībām.

39. Pārtraukt zemes nomas lī-
gumu ar Vitu Bērtiņu par Palsma-
nes pagasta zemes vienību ar ka-
dastra apzīmējumu 9474 001 0075 
0,5 ha platībā.

40. Pārtraukt zemes nomas 
līgumu ar Anitu Andersoni par 
Palsmanes pagasta zemes vienību 
„Granīti” ar kadastra apzīmējumu 
9474 001 0075 1,0 ha platībā ar 
2015. gada 1. janvāri.

41. Pārslēgt ar Anitu Andersoni 
zemes nomas līgumu par Palsma-
nes pagasta zemes vienību „Rau-
za”, kadastra apzīmējums 9474 001 
0116, 1,1 ha platībā ar 2015. gada 
1. janvāri. Nomas maksa 1,5 % no 
zemes kadastrālās vērtības.

42. Pārtraukt zemes nomas 
līgumu ar Svetlanu Dūmiņu par 
Palsmanes pagasta zemes vienību 
ar kadastra apzīmējumu 9474 001 
0075 2,5 ha platībā.

43. Pārtraukt zemes nomas 
līgumu ar Sarmīti Jakovļevu par 
Palsmanes pagasta zemes vienību 
ar kadastra apzīmējumu 9474 001 
0075 0,7 ha platībā.

44. Pārtraukt zemes nomas 
līgumu ar Sarmīti Jakovļevu par 
Palsmanes pagasta zemes vienību 
ar kadastra apzīmējumu 9474 001 
0116 0,5 ha platībā.

45. Pārtraukt zemes nomas lī-
gumu ar Ivo Straumi par Smiltenes 
pilsētas zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 9415 008 1414 300 m2 
platībā.

46. Iznomāt SIA „Palsma-
ne”, vienotais reģistrācijas Nr. 
43903000717, daļu no zemes vienī-
bas „Granīti”, kadastra apzīmējums 
9474 001 0075, 4,7 ha platībā.

47. Grozīt Smiltenes novada 
domes 2014. gada 30. aprīļa lēmu-
mu Nr. 7,18.§.6. „Par zemes lieto-
šanas tiesību izbeigšanu”, izslēdzot 
lēmuma 1. pielikuma „Zemes vie-
nību saraksts ar personām, kuras 
nav noslēgušas zemes izpirkuma lī-

gumu ar Hipotēku banku līdz 2011.
gada 30. decembrim un ir identi-
ficētas Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēmā” 12. 
punktu par zemes lietošanas tiesī-
bu izbeigšanu Kasparam Putrālim 
uz īpašumu „Ezernieki”, Bilskas 
pagastā, Smiltenes novadā, 0,6 ha 
platībā (zemes vienības kadastra 
apzīmējums 9444 004 0215).

48. Atcelt Smiltenes novada 
domes 2014. gada 30. jūnija lēmu-
mu Nr. 10, 18.§.9.11. „Par nekus-
tamā īpašuma „Ezernieki”, Bilskas 
pagastā nomu”.

49. Piedzīt no Jura Laķa ne-
kustamā īpašuma nodokļa parādu 
EUR 21,32 (divdesmit viens euro 
32 centi) bezstrīda kārtībā, vēršot 
piedziņu uz parādnieka naudas lī-
dzekļiem un tam piederošo kusta-
mo un nekustamo mantu.

50. Piedzīt no Alda Taurīša ne-
kustamā īpašuma nodokļa parādu 
EUR 1827,71 (viens tūkstotis asto-
ņi simti divdesmit septiņi euro 71 
centi) bezstrīda kārtībā, vēršot pie-
dziņu uz parādnieka naudas līdzek-
ļiem un tam piederošo kustamo un 
nekustamo mantu.

51. Apstiprināt Smiltenes no-
vada domei piederošā nekustamā 
īpašuma „Ambulance”, Grundzāles 
pagastā, Smiltenes novadā, kadas-
tra numurs 9458 008 0060, ēkas 
daļas – 1. stāva 99,60 m2 platībā 
nomas tiesību izsoles rezultātus, 
saskaņā ar kuriem nomas tiesības 
uz 5 (pieciem) gadiem ieguva Ilze 
Bērtiņa, nodokļu maks. reģ. Nr. 
LV20117311290, par 14,94 euro 
(bez PVN) mēnesī.

52. Apstiprināt Smiltenes no-
vada pašvaldības nekustamā īpa-
šuma objekta ar adresi Gaujas 
iela 9-1, Grundzāle, Grundzāles 
pagasts, Smiltenes novads, (ka-
dastra numurs 9458 900 0071), 
kas sastāv no atsevišķa divistabu 
dzīvokļa ar kopējo platību 42,8 
m2, kopīpašuma 431/3630 do-
mājamās daļas no daudzdzīvok-
ļu mājas (kadastra apzīmējums 
94580080225001) un saimniecī-
bas ēkām (kadastra apzīmējums 
94580080225002,  9458008022500, 
94580080225004,  9458008022500, 
94580080225006) (kopējā vērtība 
3960,00 euro), un 431/3630 domā-
jamās daļas no daudzdzīvokļu mā-
jai piesaistītā zemes gabala (kadas-
tra apzīmējums 9458 008 0225) ar 
kopējo platību 0,7439 ha (vērtība 
440,00 euro) 2014. gada 22. jūlija 
izsoles rezultātus, saskaņā ar ku-
riem īpašuma objektu par 4400,00 
euro (četri tūkstoši četri simti euro 
un 00 centi) nosolīja Anna Graudi-
ņa.

53. Apstiprināt Smiltenes no-
vada pašvaldības nekustamā īpa-

uz Vācijas pilsētu Vīzenbahu, kur 
četru dienu garumā norisinājās 
Vīzenbahas sadraudzības pilsē-
tu festivāls. Koncertējām kopā ar 
ungāru dejotājiem, franču un vācu 
orķestriem, par katru priekšne-
sumu saņemot neviltotu skatītāju 
atsaucību, aplausus un apbrīnu. 
Dažkārt pat mulsināja nepārtrauk-
tie fotoaparātu zibšņi un uzmanība 
ik uz soļa.

Arī brīvais laiks bija ļoti pie-
pildīts un intensīvs. Guvām jaunus 

iespaidus, dodoties ekskursijās 
uz sāls raktuvēm, Manheimu un 
Heidelbergu, pa interešu grupām 
baudot „baseinu paradīzi”, veicot 
velotūri, kāpjot kalnos un visādi 
citādi lieliski atpūšoties.

 Visu šo neaizmirstamo pie-
dzīvojumu baudījām pateicoties 
mūsu lieliskajām viesģimenēm, 
kuras ar patiesu mīlestību rūpē-
jās par mūsu labsajūtu, organizē-
ja izbraucienus, pavadīja uz un 
sagaidīja no koncertiem, paguva 

arī uzgavilēt priekšnesumu laikā. 
Lielākajai daļai dejotājiem tā bija 
mīļa atkalredzēšanās ar jau seniem 
paziņām vai pat ģimenes draugiem, 
daži – iepazina jaunus, sirsnīgus un 
atvērtus cilvēkus. Taču visi esam 
baudījuši brīnišķīgu piedzīvojumu 
un laimīgi atgriezušies mājās. Par 
to VPDK „Ieviņa” lielais „paldies” 
arī Smiltenes novada domei.

Dace Ābola un 
Velga Mālkalne
VPDK „Ieviņa” 
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šuma objekta ar adresi Gaujas iela 
9-2, Grundzāle, Grundzāles pa-
gasts, Smiltenes novads (kadastra 
numurs 9458 900 0072), kas sastāv 
no atsevišķa divistabu dzīvokļa ar 
kopējo platību 47,3 m2, kopīpa-
šuma 466/3630 domājamās daļas 
no daudzdzīvokļu mājas (kadas-
tra apzīmējums 94580080225001) 
un saimniecības ēkām (kadastra 
apzīmējums 94580080225002, 
9458008022500,  94580080225004,  
9458008022500, 94580080225006) 
(kopējā vērtība 4120,00 euro), 
un 466/3630 domājamās daļas no 
daudzdzīvokļu mājai piesaistītā ze-
mes gabala (kadastra apzīmējums 
9458 008 0225) ar kopējo platību 
0,7439 ha (vērtība 480,00 euro) 
2014. gada 22. jūlija izsoles rezul-
tātus, saskaņā ar kuriem īpašuma 
objektu par 4600,00 euro (četri 
tūkstoši seši simti euro un 00 centi) 
nosolīja Sandis Rullīts.

54. Apstiprināt Smiltenes nova-
da pašvaldības nekustamā īpašuma 
objekta ar adresi Gaujas iela 9-3, 
Grundzāle, Grundzāles pagasts, 

Smiltenes novads (kadastra numurs 
9458 900 0073), kas sastāv no atse-
višķa vienistabas dzīvokļa ar kopējo 
platību 56 m2, kopīpašuma 490/3630 
domājamās daļas no daudzdzīvok-
ļu mājas (kadastra apzīmējums 
94580080225001) un saimniecī-
bas ēkām (kadastra apzīmējums 
94580080225002, 9458008022500,  
94580080225004, 9458008022500,  
94580080225006) (kopējā vērtība 
4500,00 euro), un 490/3630 do-
mājamās daļas no daudzdzīvokļu 
mājai piesaistītā zemes gabala (ka-
dastra apzīmējums 9458 008 0225) 
ar kopējo platību 0,7439 ha (vērtība 
500,00 euro) 2014. gada 22. jūlija 
izsoles rezultātus, saskaņā ar ku-
riem īpašuma objektu par 5000,00 
euro (pieciem tūkstošiem euro un 
00 centi) nosolīja Inga Ruka.

55. Apstiprināt Smiltenes no-
vada pašvaldības nekustamā īpa-
šuma objekta ar adresi Gaujas iela 
9-4, Grundzāle, Grundzāles pa-
gasts, Smiltenes novads (kadastra 
numurs 9458 900 0074), kas sastāv 
no atsevišķa divistabu dzīvokļa ar 

kopējo platību 41,8 m2, kopīpa-
šuma 428/3630 domājamās daļas 
no daudzdzīvokļu mājas (kadas-
tra apzīmējums 94580080225001) 
un saimniecības ēkām (kadastra 
apzīmējums 94580080225002, 
9458008022500,  94580080225004,  
9458008022500, 94580080225006) 
(kopējā vērtība 3860,00 euro), un 
428/3630 domājamās daļas no 
daudzdzīvokļu mājai piesaistītā 
zemes gabala (kadastra apzīmē-
jums 9458 008 0225) ar kopējo 
platību 0,7439 ha (vērtība 440,00 
euro) 2014. gada 22. jūlija izso-
les rezultātus, saskaņā ar kuriem 
īpašuma objektu par 4300,00 euro 
(četriem tūkstošiem trīs simti euro 
un 00 centi) nosolīja Viktors Arvīds 
Landrāts.

56. Par izmaiņām Smiltenes 
pilsētas BJSS amatu vienību sa-
rakstā

57. Par atļauju izstrādāt tehnis-
ko projektu

Dina Kaupe,
 Kancelejas nodaļas vadītāja

2014. gada 30. jūnijā 
APSTIPRINĀTI
ar Smiltenes novada domes 
2014. gada 30. jūnija lēmumu 
(protokols Nr. 10, 3.§.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
NR. 8/14
Grozījums Smiltenes 
novada pašvaldības 
2010. gada 22. jūnija 
saistošajos noteikumos 
Nr. 14/10 „Par kārtību 
Smiltenes pilsētas bērnu 
rotaļu laukuma un
skeitparka teritorijā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
43. panta pirmās daļas 4. punktu 

1. Izdarīt Smiltenes novada 
domes 2010. gada 22. jūnija Sais-
tošajos noteikumos Nr. 14/10 „Par 
kārtību Smiltenes pilsētas bērnu 

rotaļu laukuma un skeitparka teri-
torijā” (turpmāk tekstā – Saistošie 
noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. grozīt Saistošo noteikumu 
7. punktu un izteikt to sekojošā re-
dakcijā:

„7. Bērnu rotaļu laukuma ap-
meklēšanas un izmantošanas laiku 
nosaka ar Smiltenes novada domes 
izpilddirektora izdoto rīkojumu, 
par ko apmeklētāji tiek informē-
ti Smiltenes novada domes mājas 
lapā www.smiltene.lv un izvietojot 
informāciju pie Bērnu rotaļu lau-
kuma. Pārējā laikā Bērnu rotaļu 
laukums netiek izmantots un ne-
piederošu personu atrašanās tajā 
nav atļauta.”;

1.2. grozīt Saistošo noteikumu 
8. punktu un izteikt to sekojošā re-
dakcijā:

„8. Skeitparka apmeklēšanas un 
izmantošanas laiku nosaka ar Smil-

tenes novada domes izpilddirektora 
izdoto rīkojumu, par ko apmeklētā-
ji tiek informēti Smiltenes novada 
domes mājas lapā www.smiltene.lv 
un izvietojot informāciju pie Skeit-
parka. Pārējā laikā Skeitparks ne-
tiek izmantots un nepiederošu per-
sonu atrašanās tajā nav atļauta.”;

1.3. papildināt Saistošos no-
teikumus ar 8.1 punktu sekojošā re-
dakcijā:

„8.1 Pašvaldība ar Smiltenes 
novada domes izpilddirektora izdo-
to rīkojumu var noteikt Skeitparka 
izmantošanu pēc grafika, atkarībā 
no Skeitparka apmeklētāju meista-
rības pakāpes.”;

 2. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc to publi-
cēšanas pašvaldības bezmaksas iz-
devumā „Smiltenes novada Domes 
Vēstis”.

1. Saistošo noteikumu projek-
ta nepieciešamības pamatojums 

Smiltenes novadā spēkā esoša-
jos 2010. gada 22. jūnija saistošajos 
noteikumos Nr. 14/10 „Par kārtī-
bu Smiltenes pilsētas bērnu rotaļu 
laukuma un skeitparka teritorijā” ir 
nepieciešams veikt grozījumus, lai 
vienkāršākā procedūrā varētu noteikt 
bērnu rotaļu laukuma un skeitpar-
ka darbības periodu un darba laiku. 
Ņemot vērā bērnu rotaļu laukuma 
mērķauditorijas (bērnu) paradumus, 
kā arī aptaujājot vecākus, ir secināts, 
ka nepieciešama operatīvāka rīcība 
attiecībā uz darba laika noteikšanu, 
kā arī periodiem, ņemot vērā sezo-
nālos laika pstākļus. Tādējādi bērnu 
rotaļu laukums un skeitparks kļūs 
pieejamāks to apmeklētājiem.

2. Īss projekta satura izklāsts
Pašreizējie saistošie noteikumi 

nosaka sekojošu bērnu rotaļu lauku-
ma apmeklēšanas un izmantošanas 
laiku – darba dienās laika periodā 
no 1. aprīļa līdz 30. septembrim no 
plkst. 11.00 līdz 20.00, sestdienās, 
svētdienās, valsts noteiktajās svētku 
dienās un skolēnu brīvdienās laika 

periodā no 1. aprīļa līdz 30. sep-
tembrim no plkst. 09.00 līdz 20.00. 
Skeitparka apmeklēšanas un izman-
tošanas laiks noteikts sekojošs – dar-
ba dienās laika periodā no 1. aprīļa 
līdz 30. septembrim no plkst. 13.00 
līdz 22.00, sestdienās, svētdienās, 
valsts noteiktajās svētku dienās un 
skolēnu brīvdienās laika periodā 
no 1. aprīļa līdz 30. septembrim no 
plkst. 09.00 līdz 22.00.

Saistošo noteikumu grozījumos 
paredzētās normas turpmāk noteiks 
bērnu rotaļu laukuma un skeitparka 
apmeklēšanas un izmantošanas laiku 
noteikt ar Smiltenes novada domes 
izpilddirektora izdoto rīkojumu, par 
ko apmeklētāji tiks informēti Smilte-
nes novada domes mājas lapā www.
smiltene.lv un izvietojot informāciju 
pie bērnu rotaļu laukuma un skeit-
parka teritorijām.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanas 
finansiālā ietekme uz pašvaldības 
budžetu nav precīzi nosakāma.

Nav nepieciešamības veidot 

jaunas institūcijas, darbavietas, pa-
plašināt esošo institūciju kompeten-
ci, lai nodrošinātu saistošo noteiku-
mu izpildi.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz uzņēmējdar-
bības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.
 5. Informācija par adminis-

tratīvajām procedūrām
Administratīvās procedūras ne-

tiek mainītas. Kontroli veic Smil-
tenes novada domes Saimnieciskās 
darbības nodaļa.

6. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu grozījumu 
projekts sagatavots uzklausot bērnu 
rotaļu laukuma un skeitparka ap-
meklētāju viedokli.

Saistošo noteikumu projekts un 
paskaidrojuma raksts tiek ievietots 
www.smiltene.lv, pieejams arī Smil-
tenes novada domes Kancelejas no-
daļā (Dārza ielā 3, Smiltene) un tie 
izvietoti Smiltenes novada domes 
informācijas sniegšanas vietā Smil-
tenes novada domes ēkā Dārza ielā 
3, Smiltenē.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Par grozījumiem Smiltenes novada domes 2010. gada 22. jūnija 
saistošajos noteikumos Nr. 14/10 „Par kārtību Smiltenes pilsētas bērnu 
rotaļu laukuma un skeitparka teritorijā”

Pašvaldībā

Smiltenes novada Sociālais 
dienests ir uzsācis dokumentu 
pieņemšanu pabalsta saņemšanai 
mācību piederumu iegādei skolē-
niem un brīvpusdienu pabalsta, 
maksas atlaides pabalsta piešķir-
šanu bērniem pirmsskolas izglītī-
bas iestādēs.

Tiesības saņemt pabalstu mācī-
bu piederumu iegādei ir trūcīgām/
maznodrošinātām ģimenēm (māj-
saimniecībām), lai nodrošinātu ar 
bērna izglītības apguvi un audzinā-
šanu saistītās vajadzības.

Pabalsts ir vienreizējs un tā ap-
mērs ir: mācību piederumu iegādei 
28,46 euro apmērā par katru ģime-
nes (mājsaimniecības) skolnieku, 
kurš mācās vispārējā obligātās iz-
glītības iestādē. Iesniegumi šī pa-
balsta saņemšanai tiek pieņemti no 
pirmās augusta mēneša apmeklētā-
ju pieņemšanas dienas līdz pēdējai 
septembra mēneša apmeklētāju pie-
ņemšanas dienai.

Smiltenes novada 
Sociālais dienests 

informē!
Brīvpusdienas pabalstu skolē-

nam vai maksas atlaides pabalstu 
pirmsskolas izglītības iestādē piešķir 
Smiltenes novada ģimenēm, kuras 
savu pamata dzīvesvietu deklarēju-
šas un dzīvo Smiltenes novadā un ja 
viņu bērni mācās Smiltenes novada 
vispārizglītojošās skolās vai pirms-
skolas izglītības iestādē. Tiesības 
saņemt pabalstu ir: trūcīgām/maz-
nodrošinātām ģimenēm ar bērniem.

Brīvpusdienas pabalstu skolē-
niem piešķir divas reizes mācību 
gadā, laika periodā no septembra 
līdz decembra mēnesim ieskaitot 
un no janvāra līdz maija mēnesim 
ieskaitot.

Lai saņemtu pabalstus, ģime-
nēm, pēc deklarētās dzīvesvietas, 
jāvēršas pagastu pārvaldēs pie soci-
āliem darbiniekiem vai pilsētā Soci-
ālā dienestā. 

  Anita Šteinberga,
Sociālā dienesta vadītāja 

Smiltenes novada vēlēšanu 
komisija informē, ka saskaņā ar 
Centrālās vēlēšanu komisijas ins-
trukciju „Pašvaldību vēlēšanu ie-
cirkņu komisiju izveidošanas ins-
trukcija”, no 2014. gada 4. augus-
ta līdz 2014. gada 20. augustam 
plkst. 12:00 reģistrētās politiskās 
partijas vai reģistrētu politisko 
partiju apvienības, ne mazāk kā 
desmit vēlētāji, attiecīgās repub-
likas pilsētas vai novada vēlēšanu 
komisijas locekļi var pieteikt kan-
didātus vēlēšanu iecirkņu komisiju 
veidošanai 2014. gada 4. oktobra 
Saeimas vēlēšanām.

Aicina pieteikt 
kandidātus vēlēšanu 
iecirkņu komisijām 

 Katra reģistrētā politiskā par-
tija vai to apvienība, vēlētāju grupa 
vai attiecīgās vēlēšanu komisijas 
loceklis katrā iecirknī drīkst izvir-
zīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus 
kandidātus.

Vēlēšanu iecirkņa komisijas 
locekļa kandidāta pieteikuma veid-
lapas var saņemt Smiltenes novada 
vēlēšanu komisijā Smiltenē, Dārza 
ielā 3 vai Centrālās vēlēšanu komi-
sijas mājas lapā www.cvk.lv.  

 Pieteikumi iesniedzami Smil-
tenes novada vēlēšanu komisijai, 
Smiltenē, Dārza ielā 3 vai attiecīgā 
iecirkņa pagasta pārvaldē.

Saskaņā ar 2012. gada 16. 
oktobra Ministru kabineta notei-
kumiem Nr. 711 „Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” 3. pun-
ktu, informējam par  lokālplāno-
juma Launkalnes pagasta Silvas 
ciema nekustamā īpašuma „Silva 
23” (kadastra Nr. 94700030291) 
apstiprināšanu  un saistošo notei-
kumu izdošanu nekustamam īpa-
šumam 

Smiltenes novada dome 
29.07.2014. sēdē pieņēma lēmu-

Par Smiltenes novada 
Launkalnes pagasta Silvas 
ciema nekustamā īpašuma 
„Silva 23” lokālplānojuma 
apstiprināšanu un saistošo 

noteikumu izdošanu
mu Nr. 11, 5.§  „Par Smiltenes 
novada Launkalnes pagasta Silvas 
ciema nekustamā īpašuma „Silva 
23” (kadastra Nr. 94700030291) 
lokālplānojuma apstiprināšanu un 
saistošo noteikumu izdošanu”.

Ar lokālplānojuma materiā-
liem var iepazīties Smiltenes no-
vada domes mājas lapā www.smil-
tene.lv/lokalplanojumi, kā   arī dar-
ba dienās no 8.00 līdz12.00 un no 
13.00 līdz 17.00 Smiltenes novada 
domē (Attīstības un plānošanas 
nodaļa, Dārza iela 3, Smiltene).
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Dzimtsarakstu nodaļa informē

Pašvaldībā

Apkopojot datus par jūliju, 
iepriecina tas, ka novadā pieaug 
jaundzimušo skaits. Nodaļa mēnesi 
noslēdza ar pozitīvu demogrāfisko 
bilanci. Kopumā līdz 1. augustam 
reģistrēti 95 jaundzimušie, salī-
dzinot ar tādu pašu periodu 2013. 
gadā, ir par 40 vairāk.

Jūlijā dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti 20 jaundzimušie – 7 mei-
tenes un 13 zēni. Blomes, Brantu, 
Smiltenes pagastā un Rīgā – 1 jaun-
dzimušais, Grundzāles un Laun-

kalnes pagastos – 2 jaundzimušie, 
Palsmanes pagastā – 3 jaundzimu-
šie, Smiltenes pilsētā – 9 jaundzi-
mušie. No visiem jaundzimušajiem 
6 vecāki sastāv laulībā, 14 bērniem 
atzīta paternitāte. Septiņām māmi-
ņām jaundzimušie ir pirmie bērniņi, 
9 ģimenēs šie ir otrie bērniņi, 3 ģi-
menēs – trešie bērni, vienā ģimenē 
piedzimis ceturtais bērniņš. Vārdi-
ņi meitenēm – Nikola, Santa, Lin-
da, Emīlija, Šarlote, Marta, Elīza. 
Vārdiņi zēniem – Emīls, Krišjānis, 

Smiltenes novada dome infor-
mē, ka 15. augustā beigsies 6 mē-
nešu ilgais pārejas periods, kopš 
ir stājušies spēkā Smiltenes nova-
da domes saistošie noteikumi Nr. 
32/13 „Par reklāmas izvietošanu 
publiskās vietās un vietās, kas vēr-
stas pret publisku vietu Smiltenes 
novadā”, kad ikvienai fiziskajai un 
juridiskajai personai, kura ir izvie-
tojusi reklāmas, reklāmas objek-
tus vai izkārtnes, ir tās jāpārskaņo 
Smiltenes novada domē, atbilstoši 
šo noteikumu prasībām.

Ikvienas Reklāmas un Reklā-
mas objektu izvietošanas saskaņo-
jumi, kas izsniegti līdz šo Notei-
kumu stāšanās dienai, ir derīgi līdz 
tajos norādītā derīguma termiņa 
beigām, savukārt kuru saskaņo-
jumos nav norādīts derīguma ter-
miņš, jāpārskaņo Smiltenes novada 
domē.

Pārskaņot arī Reklāmas un 
reklāmas objektus, kuri saskaņo-

Aicinājums pārskaņot Reklāmas
ti līdz 2012. gadam (beztermiņa 
skaņojums), iesniedzot Smiltenes 
novada domē rakstisku iesniegumu 
un pievienojot saskaņoto reklāmas 
projektu.

Lai veicinātu Smiltenes nova-
da sakoptību, mazinātu un novēr-
stu vides degradāciju un piedalītos 
novada ainavas veidošanā, lūdzam 
pievērst uzmanību Jūsu Reklāmas 
un Reklāmas objektu izsniegtajām 
atļaujām un derīgumu termiņiem 
un līdz 15. augustam pārskaņot tās 
atbilstoši saistošajiem noteikumiem 
Nr. 32/13 „Par reklāmas izvietoša-
nu publiskās vietās un vietās, kas 
vērstas pret publisku vietu Smilte-
nes novadā”.

Reklāmas un reklāmas objektu 
saskaņošanai iesniedzamie doku-
menti:

• iesniegums;
• krāsainas reklāmas vai rek-

lāmas objekta vizuālās skices vai 
fotomontāžas (divos eksemplāros, 

Šobrīd Smiltenes tehniku-
mā notiek lieli celtniecības darbi. 
Droši vien gan smiltenieši, gan 
Smiltenes viesi un novada iedzīvo-
tāji ir ievērojuši celtnieku rosību 
pie Smiltenes tehnikuma ēkām. 

Smiltenes tehnikums pašlaik 
realizē ERAF darbības program-
mas „Infrastruktūra un pakalpo-
jumi” 3.1.1.1. aktivitāti „Mācību 
aprīkojuma modernizācija un infra-
struktūras uzlabošana profesionālās 
izglītības programmu īstenošanai” 
projektu „Smiltenes tehnikuma 
infrastruktūras un mācību aprīko-
juma modernizācija profesionālās 
izglītības pilnveidei” vienošanās Nr. 
2013/0040/3DP/3.1.1.1.0 /13/IPIA/
VIAA/003.

Projekta mērķis ir uzlabot Smil-
tenes tehnikuma infrastruktūru un 
modernizēt mācību aprīkojumu, 
lai sekmētu profesionālās izglītības 
kvalitāti un atbilstību darba tirgus 
prasībām. Projektā paredzēta ēku in-
frastruktūras uzlabošana un mācību 
aprīkojuma mašīnzinību, veterināri-

Īsteno projektu 
„Smiltenes tehnikuma infrastruktūras 
un mācību aprīkojuma modernizācija 

profesionālās izglītības pilnveidei”

Ieguldījums Tavā nākotnē!
EIROPAS SAVIENĪBA

jas un individuālo pakalpojumu te-
matiskajās jomās iegāde un moder-
nizācija, lai nodrošinātu nepiecieša-
mos priekšnoteikumus mūsdienīgu 
profesionālās izglītības programmu 
īstenošanai, kā arī izglītības iestādes 
pielāgošanu personām ar funkcionā-
liem traucējumiem. Projekta īsteno-
šanas laiks ir līdz 2015. gada 31. au-
gustam. Projekta kopējās investīciju 
izmaksas ir EUR 8722487, ERAF 
līdzfinansējums ir EUR 7501339 un 
valsts budžeta finansējums – EUR 
1221148.

Projekta ietvaros tiek realizēta 
ēku rekonstrukcija piecās adresēs 
Pils ielā 8 un Dārza ielā 9 –  Smil-
tenē, Kalnamuižā 10, Kalnamuižā 6, 
Kalnamuižā 12 – Smiltenes pagas-
tā Kalnamuižā, izveidojot vienotu 
Smiltenes tehnikuma  mācību kom-
pleksu. Projekta realizācijas lielākie 
ieguvēji būs profesionālās izglītības 
programmu audzēkņi un pedagogi, 
kā arī  nozarē strādājošie, uzņēmēji, 
audzēkņu vecāki un reģiona iedzī-
votāji. Rekonstruējamo ēku tehnis-
kos projektus izstrādāja SIA „SB 
Projekts” ar galveno arhitekti Sar-
mīti Bumbieri. Galvenais būvnieks 
ir SIA „Latvijas energoceltnieks”, 
būvniecības procesu uzrauga SIA 

„REM PRO” ar galveno būvuzraugu 
Guntaru Stuburu. 

Projekta ietvaros paredzēta pro-
fesionālās izglītības programmu Au-
totransports, Transports, Veterinār-
medicīna, Ēdināšanas pakalpojumu, 
Viesnīcu pakalpojumu un Lauku 
tūrisma pakalpojumu aprīkojuma 
modernizācija; 5 IT kabinetu aprī-
košana, informāciju komunikāciju 
tehnoloģiju (IKT) un mēbeļu iegā-
de un 4 mūsdienīgu dabaszinību un 
matemātikas kabinetu aprīkošana. 
Nepieciešamā aprīkojuma saraksts 
ir sastādīts konsultējoties ar prog-
rammās strādājošajiem un attiecīgo 
nozares speciālistiem. Aprīkojuma 
iegādes realizācijai ir jāveic 11 pub-
liskie iepirkumi, par kopējo summu 
EUR 24190. 

Projekts tiek īstenots saskaņā ar 
Smiltenes tehnikuma attīstības un 
investīciju stratēģiju 2010. – 2015.
gadam. Projekta īstenošana veici-
nās darba tirgus prasībām atbilstoši 
kvalificētu speciālistu sagatavošanu, 
sekmējot Latvijas tautsaimniecības 
konkurētspējas pieaugumu un eks-
portspējas palielināšanos.

Zigeta Vīķele un 
Rudīte Grabovska,

projekta vadītājas

ja iesniedz personīgi vai nosūta pa 
pastu), norādot izmērus un mēro-
gu;

• zemes īpašnieka, valdītāja vai 
tā pilnvarotās personas rakstisku 
piekrišanu objekta izvietošanai, ja 
to paredzēts izvietot uz citām per-
sonām piederoša nekustamā īpašu-
ma;

• apdares materiālu un krāsu 
risinājumu aprakstu;

• sagatavotu zemes vienības si-
tuācijas plānu, kurā attēlota objekta 
uzstādīšanas vieta.

• veicot Reklāmas objektu ap-
sekošanu un konstatējot saistošo 
noteikumu prasību neievērošanu, 
Smiltenes novada dome, atbilstoši 
saistošiem noteikumiem Nr. 32/13, 
60. punktā rakstītajam, ir tiesīga iz-
teikt brīdinājumu vai uzlikt naudas 
sodu, kas ir no 75 līdz 300 euro.

Baiba Cīrule, 
Smiltenes novada domes 

Ainavu arhitekte

Miks, Roberts, Kristers, Jēkabs, 
Jānis, Mariss, Patriks, Alekss, Gus-
tavs, Dominiks, Rainers. 

Jūlijā reģistrēti 9 miršanas 
gadījumi. Miršanas apliecības iz-
sniegtas 4 vīriešiem un 5 sievie-
tēm. Miruši 5 – Smiltenes pilsētas 
iedzīvotāji un 1 – Brantu, Grundzā-
les, Smiltenes un Variņu pagasta 
iedzīvotājs.

Dace Ērģele,
 Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 

Aktivizē pārrobežu 
sadarbību sportā

Noslēgumam tuvojas Smiltenes 
stadiona rekonstrukcija, tajā skai-
tā pārrobežu sadarbības projekta 
Nr. ELRII-383 „Cross Border Atle-
tics” ietvaros atbalstīto vieglatlēti-
kas sektoru virsmas ieklāšana.

Projekta ietvaros 8. jūlijā Smil-
tenes novada sporta eksperti devās 
pieredzes apmaiņas braucienā pie 
projekta partneriem uz Pleskavas 
apgabala Porhovas rajonu. Vizītes 
laikā projekta partneri iepazīstināja 
ar projekta ietvaros atjaunoto Porho-
vas stadionu. Porhovas sporta skola 
iepazīstināja ar sporta sistēmu un 
savu ikdienas darbu. Tāpat arī notika 
praktisko iemaņu vieglatlētikas tre-
niņprocesa pieredzes apmaiņa, kur 
norisinājās Smiltenes sporta skolas 
šķēpmetēju paraugdemonstrējumi.

Šā gada 30. jūlijā pieredzes 
apmaiņā Smiltenē ieradās sporta 
eksperti no Porhovas rajona. Vizī-
tes ietvaros viesus iepazīstināja ar 
sporta sistēmu Latvijā un Smiltenes 
novadā, Smiltenes bērnu un jaunat-
nes sporta skolu, Smiltenes sporta 
objektiem, tajā skaitā rekonstruēto 
Smiltenes stadionu. Vizītes ietvaros 
tika organizēts sporta skolas viegl-
atlētikas grupas atklātais treniņš, un 
viesi iepazinās ar vieglatlētikas tre-
niņu metodiku.

Saskaņā ar projektu nākamā ak-
tivitāte ir 2 dienu sacensību organi-
zēšana bērniem un jauniešiem, kas 
palīdzēs veicināt savstarpēju notiku-

„CROSS 
BORDER 

ATHLETICS”

ĪSTENO
„Smiltenes 

novada dome”

Igaunijas – Latvijas – Krievijas 
Pārrobežu sadarbības programma Eiropas 
kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 

ietvaros 2007 – 2013 finansiāli atbalsta 
kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai 
uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot 

tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu 
krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.
Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu. 

mu un zināšanu apmaiņu, un palie-
linās arī sabiedrības informētību un 
izpratni par sportu. Attīstot starptau-
tisko bērnu un jauniešu sadarbību 
caur vienu no populārākajiem sporta 
veidiem – vieglatlētiku, vienlaikus 
tiks radīta arī iespēja iepazīt partner-
valsts sporta un kultūras tradīcijas. 

Projekta mērķis ir uzsākt ilgter-
miņa sadarbību starp vietējām spor-
ta skolām bērnu un jauniešu fiziskās 
sagatavotības uzlabošanā Smiltenes 
novadā un Porhovas rajonā, izman-
tojot abu valstu pieredzi un resur-
sus. 

Projekta realizācija kļuva iespē-
jama piesaistot Eiropas Savienības 
struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas te-
ritoriālā sadarbība” Igaunijas – Lat-
vijas – Krievijas pārrobežu sadarbī-
bas programmas Eiropas Kaimiņat-
tiecību un partnerības instrumenta 
ietvaros 2007. – 2013. gadam, 3. 
prioritāti Sadarbības veicināšana 
„cilvēks – cilvēkam”, 3.2. aktivitāti 
Sadarbība kultūras, sporta, izglītī-
bas, sociālā un veselības jomā.

Projekta kopējās plānotās iz-
maksas ir EUR 220 000,00 (LVL 
154616,88), no kurām 85,5% jeb 
EUR 188100,00 (LVL 132197,43) 
apmērā finansē Eiropas Savienība 
un EUR 31 900,00 (LVL 22419,45) 
ir partneru līdzfinansējums.

Projektu plānots īstenot līdz 
2014. gada decembrim.

Smiltenes novada dome 2014. 
gada 26. augustā plkst. 10:00, 
Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes 
novadā, rīko nomas tiesību mu-
tisku izsoli ar augšupejošu soli 
pašvaldības nekustamajam īpa-
šumam, kas sastāv no neapbūvēta 
zemes gabala daļas 850 m2 platībā 
ar adresi Limbažu iela 8, Smilte-
ne, Smiltenes novads, kadastra 
numurs 9415 007 0706.

Zemes gabals tiek iznomāts 
ar apbūves tiesībām uz 10 gadiem. 
Izsoles sākumcena noteikta 100,00 
euro gadā (bez pievienotās vērtības 
nodokļa). Iznomājamā zemes gaba-
la izmantošanas mērķis – atbilstoši 

Smiltenes novada dome rīko 
zemes gabala nomas tiesību 

izsoli
pašvaldības teritorijas plānojumā at-
ļautajam izmantošanas mērķim.

Iepazīšanās ar izsoles notei-
kumiem www.smiltene.lv un Smil-
tenes novada domē, Dārza ielā 
3, Smiltenē, Smiltenes novadā, 
Kancelejas nodaļā darba dienās no 
plkst. 9:00 līdz 12:00 un no 13:00 
līdz 17:00. 

Izsoles dalībnieku reģistrācija 
saskaņā ar izsoles noteikumiem tiek 
veikta Smiltenes novada domē, Dār-
za ielā 3, Smiltenē, Smiltenes nova-
dā, Kancelejas nodaļā darba die-
nās no plkst. 9:00 līdz 12:00 un no 
13:00 līdz 17:00 līdz 2014. gada 25. 
augustam plkst.16:00 (ieskaitot).
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Turpinājums 6. lpp.

Pēc iepirkuma procedūras rezul-
tātiem šī gada 21. jūlijā tika noslēgts 
līgums ar SIA „Ceļinieks 2010” par 
būvdarbu veikšanu projekta „Nor-
matīvo aktu prasībām neatbilstošās 
Smiltenes novada Smiltenes pil-
sētas izgāztuves „Drandu ielā 24” 
Nr.94155/3371/PPV rekultivācija” 
ietvaros. Būvprojekta tehnisko pro-
jektu izstrādāja un autoruzraudzību 
veiks SIA „Geo Consultants”, bet 
būvuzraudzības darbus veiks SIA 
„Ceļu komforts”. Rekultivācijas būv-
darbu izmaksas ir EUR 170911,34, 
ieskaitot PVN. Darbus objektā plā-
nots pabeigt 2015. gada aprīlī. 

Projekta mērķis ir normatīvo 
aktu prasībām neatbilstošas atkri-
tumu izgāztuves rekultivācija, iz-
gāztuves negatīvās ietekmes uz vidi 
novēršana un monitoringa sistēmas 
nodrošināšana izgāztuvē. Projek-
ta ietvaros paredzēts veikt bijušās 
atkritumu izgāztuves rekultivāciju 
1,57 ha platībā, pārvietojamo un 
izkliedēto atkritumu pārvietošanu 
projektētā atkritumu kaudzē, līdzinā-
šanu, nogāžu viedošanu, blīvēšanu, 
pretfiltrācijas slāņa izveidi 10854 m2. 

Smiltenes novada dome EIROPAS SAVIENĪBA

Projektu „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Smiltenes novada Smiltenes 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!

Noslēgts līgums par bijušās 
izgāztuves „Drandu ielā 24” 
rekultivācijas būvdarbiem

Paredzēts veikt arī izgāztuves teri-
torijas pārklāšanu ar auglīgās grunts 
slāni un apzaļumošanu 2,06 ha pla-
tībā, piekļautās teritorijas sakopšanu, 
3 aprīkotu monitoringa urbumu ierī-
košanu, piebraucamā ceļa un Drandu 
ielas posma sakārtošanu. Realizējot 
projektu, tiks maksimāli novērsta 
atkritumu negatīvā ietekme uz vidi 
un cilvēka veselību un nodrošināta 
ar atkritumiem piesārņotās teritorijas 
iekļaušanās apkārtējā ainavā. 

Projekta realizācija kļuva iespē-
jama piesaistot Eiropas Savienības 
Kohēzijas fonda līdzfinansējumu 
3.5.1.2.1. apakšaktivitātē „Normatī-
vo aktu prasībām neatbilstošo izgāz-
tuvju rekultivācija”. 

Projekta kopējās plānotās iz-
maksas ir EUR 304226,29 (LVL 
213811,45), 85% jeb EUR 258592,34 
(LVL 181739,73) no projekta finansē 
Eiropas Savienības Kohēzijas fonds 
un 15% jeb EUR 45633,95 (LVL 
32071,72) ir pašvaldības līdzfinan-
sējums.

Projektu plānots īstenot līdz 
2015. gada jūnijam.

Lita Kalniņa, t. 64707866 

Lauku atbalsta dienesta Zie-
meļvidzemes reģionālā lauksaim-
niecības pārvalde ir izvērtējusi un 
apstiprinājusi Smiltenes novada 
iestādes sagatavoto projekta ie-
sniegumu „Brīvdabas trenažieri 
Grundzālē”, kas tika iesniegts 
Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai Lauku attīstības 
programmas pasākuma „Lauku 
ekonomikas dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana vietējo attīs-
tības stratēģiju īstenošanas teritori-
jā” ietvaros. 

Projekta mērķis ir uzstādīt 

EIROPAS SAVIENĪBA

EIROPAS LAUKSAIMNIECĪBAS FONDS LAUKU ATTĪSTĪBAI:
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS

Grundzāles pagastā uzsākta 
projekta „Brīvdabas trenažieri 

Grundzālē” realizācija
publiski pieejamus āra trenažierus 
un veicināt sabiedrības izpratni par 
fiziski aktīva dzīvesveida būtisko 
nozīmi jebkurā vecumā. Projekta 
kopējās plānotās izmaksas EUR 
3059,00 bez PVN no kuras ELFLA 
līdzfinansējums EUR 2700,00. Pro-
jekta ietvaros paredzēts iegādāties 
un uzstādīt četrus brīvdabas trena-
žierus, kas izmantojami visām vecu-
ma grupām. Atbilstoši cenu aptaujas 
rezultātiem trenažierus piegādās 
SIA „Intersports”.

Projektu plānots realizēt līdz 
2014. gada 30. septembrim. 

Alda Zvejniece,
Grundzāles pagasta pārvaldes 

vadītāja

Noslēgusies publiskā apspriešana
jumu ierosinātāja darbības metodēm 
piekrīt. Saņemts 1 e-pasts ar priekš-
likumiem. 

Publiskās apspriešanas laikā 
organizētas divas sabiedriskās ap-
spriešanas sanāksmes. Sabiedriskās 
apspriešanas sanāksmē, kas notika 
29. maijā Grundzālē, piedalījās 24 
cilvēki, savukārt 30. maija sanāksmē 
Smiltenē 4 cilvēki. Ar sanāksmju 
protokoliem un ziņojumu par Sabied-
risko apspriešanu var iepazīties Smil-
tenes novada mājas lapā http://www.
smiltene.lv/teritorijas_planojumi. 
(skatīt zem Grundzāles pagasta teri-
torijas plānojuma grozījumi 2. red. 
2014. gadā, Sanāksmes protokoli).

Šā gada 17. jūnijā noslēdzās 
Smiltenes novada Grundzāles 
pagasta teritorijas plānojuma 
2008. – 2020. gadam un Launkal-
nes pagasta teritorijas plānojuma 
2006. – 2018. gadam grozījumu 
2. redakcijas un Grundzāles pa-
gasta teritorijas plānojuma vides 
pārskata 2. redakcijas publiskā 
apspriešana.

Kopumā saņemti 2 kolektīvie 
iesniegumi, kurus kopā parakstījuši 
328 iedzīvotāji. Viens iesniegums, 
kuru parakstījuši 144 iedzīvotāji ir 
pret dolomīta karjera izveidi. Otrs 
iesniegums ar 184 iedzīvotāju pa-
rakstiem teritorijas plānojumu grozī-

Lauksaimniekiem
Lauksaimnieki aicināti pie-

vērst uzmanību izmaiņām tiešo 
maksājumu saņemšanas nosacī-
jumos, kas saistīti ar zaļināšanas 
maksājumu.

Šie nosacījumi lauksaimnie-
kiem obligāti būs jāņem vērā jau šā 
gada vasaras otrajā pusē un rudenī, 
plānojot nākamā gada sējumu struk-
tūru un ziemāju sēju.

No 2015. gada tiks ieviests 
jauns maksājums par klimatam un 
videi labvēlīgu lauksaimniecības 
praksi jeb zaļināšanas maksājums, 
kas būs cieši sasaistīts ar vienoto 
platības maksājumu (VPM). Saim-
niecībām obligāti būs jāizpilda zaļi-
nāšanas prakses, lai saņemtu VPM 
un zaļināšanas maksājumu. Ja tas 
netiks darīts, zaļināšanas maksā-
jums tiks samazināts vai netiks iz-
maksāts.

Plašāka informācija par zaļi-
nāšanas prasībām pieejama Lau-
ku atbalsta dienesta mājaslapā: 
http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/
tiesie-maksajumi/zalinasanas-pra-
sibas/

Saskaņā ar zaļināšanas prak-
sēm lauksaimniekam jānodrošina 
kultūraugu dažādošana, jāizveido 
un/vai jāuztur ekoloģiski nozīmīgas 
platības un jāsaglabā  ilggadīgos zā-
lājus. Zaļināšanas maksājumu auto-
mātiski saņems bioloģiski saimnie-
kojošas saimniecības un zaļināšanas 
prakses neattieksies uz ilggadīgo 
stādījumu platībām.

Tas, vai sākot ar 2015. gadu uz 
saimniecību attieksies kultūraugu 
dažādošanas un ekoloģiski nozīmī-
gu platību izveides un uzturēšanas 
prasība,  ir  atkarīgs no saimniecības 
aramzemes platības lieluma.

Konsultēties par jauno maksā-
jumu par klimatam un videi labvē-
līgu lauksaimniecības praksi jeb za-
ļināšanas maksājumu lauksaimnieki 
var Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centra (LLKC) birojos un 
pie novada lauku attīstības speciālis-
tiem.

ĀFRIKAS CŪKU MĒRIS – 
KAS JUMS JĀZINA 

Klasiskais cūku mēris (KCM) 
un Āfrikas cūku mēris (ĀCM) ir 
ļoti lipīgas infekcijas slimības, ar 
kurām, neatkarīgi no to vecuma, 
slimo gan mājas, gan meža cūkas.

Izraisītājs (vīruss) katrai slimī-
bai ir savs, taču tās norit ar ļoti līdzī-
gām pazīmēm. Galvenās slimības 
izplatītājas ir slimās cūkas, kā arī 
šķietami veselās cūkas, kuras ir vī-
rusa nēsātājas, izdalot vīrusu apkār-
tējā vidē ar urīnu, fekālijām u.c.

Slimība izplatās pa gaisu un 
kontaktu ceļā, cūkām saskaroties ar 
vīrusa aptraipītu:

• barību, ūdeni, (termiski neap-
strādātām);

• cūkgaļu saturošām virtuves 
atliekām;

• dzīvnieku kopšanas inventāru;
• pārvadājamo autotransportu;
• dzīvnieku kopēju apģērbu un 

apaviem, utt.
KCM un ĀCM ir saslimšana, 

kas, izņemot cūkas, nav bīstama 
ne citiem dzīvniekiem, ne cilvē-
kiem, bet tiem ir būtiska loma sli-
mības pārnešanā un izplatīšanā. 
 Abu slimību vīrusi ir izturīgi ārējā 
vidē:

• sasaldētā gaļā vairākus gadus;
• sālītā gaļā līdz 310 dienām;
• cūkgaļā un žāvējumos līdz 6 

mēnešiem;
• augsnē vairāk nekā 6 mēne-

šus;
• dzīvnieku līķos virulence sa-

glabājas līdz 2 mēnešiem;
• vīruss iet bojā 70° C tempera-

tūrā.
Līdz 2014. gada 1. oktobrim 

ārkārtējā situācija ir izsludināta visā 
Rēzeknes un Ludzas novada teri-
torijā, kā arī Alojas, Mazsalacas, 
Rūjienas, Naukšēnu, Valkas, Burt-
nieku, Kocēnu, Beverīnas, Strenču, 
Priekuļu, Raunas, Smiltenes, Apes, 
Alūksnes, Viļakas, Balvu, Rugāju, 
Baltinavas un Kārsavas novados, kā 
arī Preiļu novada Pelēču, Preiļu un 
Aizkalnes pagastos un Riebiņu no-
vada Riebiņu, Rušonas un Silajāņu 
pagastos. Līdz šim jau ir izsludināta 
ārkārtējā situācijā Aglonas, Krāsla-
vas, Dagdas, Zilupes, Ciblas nova-
dos, Daugavpils novada Ambeļu, Bi-
ķernieku, Demenes, Dubnas, Lauce-
sas, Maļinovas, Naujenes, Salienas, 
Skrudalienas, Tabores, Vecsalienas 
un Višķu pagastos.

Lai efektīgi apkarotu ĀCM un 
nepieļautu tā tālāku izplatīšanos 
valsts teritorijā, iedzīvotāji aicinā-
ti ievērot PVD ieteiktos drošības 
pasākumus!

IEDZĪVOTĀJIEM
Sargājiet novadu, pagastu un 

cūku turētāju saimniecību no sli-
mībām!

• Iebraucot Latvijā no trešajām 
valstīm, nevediet dzīvnieku izcel-
smes pārtikas produktus: gaļu un 
gaļas produktus, pienu un piena pro-
duktus! Tie tiks konfiscēti un nodoti 
iznīcināšanai!

• Viesojoties saimniecībā, kur 
tiek turētas mājas cūkas, neejiet pie 
tām kūtī!

• Dodoties mežā ogot vai sēņot, 
kā arī apmeklējot tūrisma vietas, ne-
metiet sviestmaižu vai citu pārtikas 
produktu atkritumus mežā vai ceļ-
malā!

• Pēc sēņošanas, ogošanas vai 
pastaigas pa mežu notīriet un nomai-
niet apģērbu un apavus!

• Ja uz un no meža esat devies 
ar velosipēdu vai auto, atgriežoties 
mājās ar ūdeni noskalojiet pārvieto-
šanās līdzekļu riteņus!

• Iegādājieties gaļu un gaļas pro-
duktus legālās tirdzniecības vietās!

 MEDNIEKIEM
• Par nomedīto meža cūku infor-

mējiet  PVD un Valsts meža dienestu 
(VMD).

• Medību laikā neizmantojiet 
medību  suņus, lai neveicinātu meža 
cūku  pārvietošanos!

• Par atrastu nobeigušos meža 
cūku nekavējoties sazinieties ar 
PVD, lai noņemtu paraugu laborato-
riskajai izmeklēšanai!

• Neveiciet medījumu pirmap-
strādi un uzglabāšanu lauksaimnie-
cības dzīvnieku novietnē!

• Neatstājiet mežā medījumu 
blakusproduktus – dzīvnieku iekšē-
jos orgānus un ādas!

• Neizbarojiet medījumu bla-
kusproduktus un atliekas mājdzīv-
niekiem!

• Mazgājiet un dezinficējiet me-

dību aprīkojumu, apavus, apģērbu 
un auto transportu!

• Lietojiet pārtikā tikai termiski 
pietiekami apstrādātu meža cūkas 
gaļu!

MĀJAS CŪKU TURĒTĀJIEM
Mājas cūku īpašnieki, kuri savā 

novietnē tur un audzē cūku sugas 
dzīvniekus un kuru novietnes atrodas 
Āfrikas cūku mēra (ĀCM) ārkārtē-
jās situācijas teritorijā, ir jāveic šādi 
pasākumi, lai nepieļautu slimības 
izplatīšanos savā ganāmpulkā:

•  novietnei ir jābūt slēgtai un, ja 
nepieciešams, iežogotai, lai novēr-
stu mājdzīvnieku kontaktu ar sav-
vaļas un klaiņojošiem dzīvniekiem. 
Novietnē regulāri jāveic tīrīšana un 
dezinfekcija, jāapkaro grauzēji un 
kukaiņi. Pie ieejas novietnes telpās, 
kā arī pie iebrauktuves novietnes 
teritorijā jānovieto ar dezinfekcijas 
šķīdumu piesūcināti paklāji;

• kūtsmēsli regulāri jāizvāc no 
stāvvietām un jāuzglabā vietās, no 
kurām tie nenoplūst apkārtējā vidē 
un novietnē esošie dzīvnieki neno-
nāk ar tiem kontaktā;

• slimu vai par saslimšanu aiz-
domīgu dzīvnieku izolēšanai no ve-
selajiem jāierīko speciāla vieta;

• novietnē jāierīko dzīvnieku iz-
celsmes blakusproduktu (līķu, abor-
tīvo augļu, placentu u.c. produktu) 
uzglabāšanas vieta;

• nav pieļaujama nepiedero-
šu personu, klaiņojošu un savvaļas 
dzīvnieku atrašanās dzīvnieku turē-
šanas vietās;

• līdz minimumam ir jāsamazi-
na apmeklētāju skaits, tai skaitā ve-
terinārārsta, mākslīgās apsēklošanas 
tehniķa u.c. vizītes. Ja nepieciešams 
iekļūt dzīvnieku turēšanas vietā, 
apmeklētāji jānodrošina ar vienrei-
zējas lietošanas aizsargapģērbu un 
aizsargapaviem. Apmeklētājiem ob-
ligāti pirms ieiešanas novietnē pie 
dzīvniekiem jāveic apavu un roku 
dezinfekcija;

• darbi jāorganizē tā, lai noviet-
nes teritorijā pārvietojas tikai saim-
niecībai piederošie transportlīdzekļi 
(izņemot dzīvnieku barības piegādā-
tājus un blakusproduktu savācējus);

• novietnē nodarbinātajiem dar-
biniekiem jānēsā aizsargapģērbs un 
aizsargapavi (aizsargapģērbu un aiz-
sargapavus lieto tikai dzīvnieku tu-
rēšanas vietā, tos nedrīkst iznest no 
novietnes teritorijas), kā arī jāievēro 
higiēna, veicot apavu un roku dezin-
fekciju.

Dzīvnieku īpašniekam ir tiesī-
bas saņemt zaudējumu kompen-
sāciju par:

1) ĀCM uzliesmojuma (cūku 
sugas dzīvnieku saslimšanas) ap-
karošanas laikā radītajiem zaudēju-
miem – par piespiedu kārtā nokauta-
jiem un iznīcinātajiem dzīvniekiem, 
iznīcināto dzīvnieku barību, dezin-
fekcijas izdevumiem, iznīcināta-
jiem dzīvnieku kautķermeņiem un 
dzīvnieku izcelsmes produktiem un 
iznīcināto inventāru (kompensācijas 
apmērs noteikts MK 15.03.2005. no-
teikumos Nr. 177 „Kārtība, kādā pie-
šķir un dzīvnieku īpašnieks saņem 
kompensāciju par zaudējumiem, kas 
radušies valsts uzraudzībā esošās 
dzīvnieku infekcijas slimības vai 
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epizootijas uzliesmojuma laikā”);

2) nokautajiem cūku sugas 
dzīvniekiem, kuri atrodas novietnēs 
ĀCM ārkārtējās situācijas teritorijā, 
ja novietnēs netiek īstenoti biodrošī-
bas pasākumi vai radušies tirdznie-
cības traucējumi ierobežojumu dēļ 
(kompensācijas apmērs noteikts MK 
17.07.2014. rīkojumā Nr. 359 „Par 
pasākumiem Āfrikas cūku mēra iz-
platīšanās ierobežošanai”).

Šīs kompensācijas iespējams 
saņemt tikai par tiem dzīvnie-
kiem, kurus dzīvnieku īpašnieki 
ir reģistrējuši Lauksaimniecības 
datu centra datubāzē atbilstoši MK 
15.07.2014. noteikumiem Nr. 393 
„Lauksaimniecības un akvakultūras 
dzīvnieku, to ganāmpulku un noviet-
ņu reģistrēšanas kārtība, kā arī lauk-
saimniecības dzīvnieku apzīmēšanas 
kārtība”.

Dzīvnieku īpašnieks var nesa-
ņemt normatīvajos aktos noteikto 
vienoto platību maksājumu, ja nav 
veikta cūku sugas dzīvnieku iden-
tifikācija un reģistrācija. Saskaņā 
ar MK 12.03.2013. noteikumiem 
Nr. 139 „Kārtība, kādā tiek piešķirts 
valsts un Eiropas Savienības atbalsts 
lauksaimniecībai tiešā atbalsta shē-
mu ietvaros” Pārtikas un veterinā-
rā dienesta inspektors, konstatējot, 
ka saimniecībā atrodas nereģistrēti 
dzīvnieki, informē Lauku atbalsta 
dienestu (LAD), un LAD ir tiesīgs 
samazināt izmaksājamo vienoto pla-
tību maksājumu.

Visā Latvijas teritorijā dzīvnie-
ku īpašniekiem ir jāievēro biodro-
šības prasības, kas noteiktas MK 
20.08.2013. noteikumos Nr. 621 
„Noteikumi par biodrošības pasā-
kumu kopumu dzīvnieku turēšanas 

Kultūra

Esam laimīgi atgriezušies no 
kārtējā piedzīvojumu brauciena 
jeb, šoreiz, „Puhajarve” pilsētas 17. 
Starptautiskā Pūtēju orķestru fes-
tivāla Igaunijā, Otepā. Kāpēc pie-
dzīvojums? Savu darbu darām paši 
sava prieka pēc un no sirds. Uz šāda 
veida festivāliem braucam ar patie-
su prieku gan pastrādāt, gan kopā 
atpūsties! 

Šis brauciens pārbaudīja izturī-
bas līmeni gan katram individuāli, 
gan kā kolektīvam kopā, jo mēģi-
nājumi bija gari un prasīja pilnīgu 
atdevi, kā arī savu darīja lielais kar-
stums.

Programma, ar ko priecējām 
skatītājus, bija īpaši kvalitatīva un 

Smiltenes Pūtēju orķestris Igaunijā

Smiltenē ir izskanējis 49. pa-
saules latviešu ģimeņu Latvijas 
3x3 saiets, kurš pulcēja vairāk 
nekā 500 bērnus, viņu vecākus 
un vecvecākus, no kuriem krietna 
trešā daļa bija smiltenieši. 

Mūs ļoti laipni un pretimnākoši 
uzņēma viss Smiltenes novads. Sa-
ietā dalībnieki varēja apgūt dažādas 
seno darbu prasmes un teorētiski 
izzināt latviešu godus, tradīcijas un 
rituālus, un rast atbildes, kā gudrāk 
audzināt bērnus un labāk ģimenē 
saprasties, uzlabot savu veselību.

Katrs varēja izvēlēties trīs no 
vairāk nekā 50 teorētiskām un prak-
tiskām ievirzēm, kuras vadīja ne ti-
kai ilggadēji 3 x 3 lektori un meis-
tari, bet arī Smiltenes cilvēki, kuri 
ir izcili sava amata meistari. Saiets 
pamatā norisinājās Smiltenes teh-
nikumā, kura kolektīvs direktora 
Andra Miezīša vadībā mūs uzņēma 
ārkārtīgi gādīgi un viesmīlīgi. 

Smiltenes novada domes priekš-
sēdētājs Ainārs Mežulis, domes 
priekšsēdētāja vietnieks Gints Ku-
kainis un viņa kolēģi Smiltenē un 
pagastos sniedza lielu atbalstu, lai 
saiets izdotos kvalitatīvs un sirsnīgs, 
lai dalībnieki, kas atbraukuši no tā-
lienes,  pamatīgi iepazītu un iemīļotu 
Smiltenes novadu.

Liels paldies Vijai Sokolovai, 
kura darbojās kā koordinatore Smil-
tenē un, kurai pateicoties mēs iepa-

Paldies, smiltenieši!

es teiktu, smalka. Sākot ar skaistā-
kajiem baznīcas korāļiem, turpinot 
ar „Mūzikas skaņām” un nobeidzot 
ar Šostakoviča 5. simfoniju. Mu-
zicējam gan atsevišķi Otepā ielās, 
gan kā koporķestris divās burvīgās 
un greznās s „Rõngu” un „Otepā” 
baznīcās. Bez mums projektā pie-
dalījās 3 igauņu pūtēju orķestri no 
dažādām Igaunijas pilsētām. Patiess 
prieks, ka ieguvām jaunus draugus, 
nodibinājām kontaktus un mēs no-
teikti vēl sadarbosimies un tiksi-
mies šāda veida pasākumos.

Uzņēma mūs ļoti laipni un sir-
snīgi. Bija padomāts praktiski gan-
drīz par visu.

Lielu paldies varam teikt šī 

projekta, kas nu jau igauņiem ir ik-
gadēja tradīcija, turpinātājam un or-
ganizatoram Arno Anton – „Puha-
jarve” pilsetas orķestra diriģentam, 
mūzikas skolas skolotājam un trom-
bonistam. Kopā ar viņu koporķestri 
diriģēja arī „Tapa Linna” orķestra 
diriģents Priit Rusalepp, Smiltenes 
pūtēju orķestra diriģents Pēteris 
Vilks, „Kose” baznīcas pūteju an-
sambļa vadītājs Kahro Kivilo, kā 
arī nu jau Igaunijā dzīvojošais un 
mūzikas skolā strādājošais diriģents 
no Holandes – Bert Langeler. 

Madara Vīksniņa, 
Smiltenes pūtēju orķestra

flautiste 

vietām”.
Aicinājums ikvienai personai, 

kura saistīta ar lauksaimniecības 
dzīvnieku novietņu apmeklējumu:

• bez iemesla neapmeklēt dzīv-
nieku novietnes;

• pirms iebraukšanas un izbrauk-
šanas dzīvnieku novietnē dezinficēt 
autotransportu;

• apmeklējot dzīvnieku novietni, 
obligāti jālieto individuālais specap-
ģērba komplekts: vienreiz lietoja-
ma cepurīte, sejas maska, halāts vai 
kombinezons un bahilas;

• izlietoto specapģērbu nodod 
dzīvnieku īpašniekam iznīcināšanai;

• autotransports jāaprīko ar rokas 
dezinfekcijas pārvietojamu iekārtu, 
plastmasas vannu, kurā dezinficēt 
apavus pirms un pēc dzīvnieku no-
vietnes apmeklējuma;

• autotransportā uz karantīnas 

laiku jātura PVD atzīti dezinfekci-
jas līdzekļi, kas ir iedarbīgi uz ĀCM 
vīrusu un lietot tos saimniecību ap-
meklējuma laikā apavu un transporta 
līdzekļa dezinfekcijai;

• lieki nemaldināt iedzīvotājus 
par rīcību un pasākumiem ĀCM 
skartajā teritorijā;

• ĀCM karantīnas laikā visām 
lopkopības nozarē iesaistītajām per-
sonām stingri ievērot PVD norādīju-
mus un prasības.

Īpaši aicinām biodrošības 
pasākumus ievērot: dzīvnieku 
īpašniekiem, dzīvnieku novietnēs 
strādājošajiem, veterinārārstiem, 
mākslīgās apsēklošanas tehniķiem, 
lopkopības pārraugiem, lopkopī-
bas konsultantiem, lopbarības un 
barības piedevu tirgotājiem, piena 
un dzīvnieku savācējiem/uzpircē-
jiem, transporta līdzekļu vadītā-

jiem, kuri nodrošina preču piegādi 
lopkopības saimniecībām.

Vairāk informācijas var iegūt 
Pārtikas un veterinārajā dienesta mā-
jaslapā: http://www.pvd.gov.lv/

Āfrikas cūku mēra karstais 
informatīvais tālrunis: 20260400 
katru dienu no plkst. 8:00 līdz 
21:00. 
 
SLIMĪBA NAV BĪSTAMA 
CILVĒKIEM UN CITU SUGU 
DZĪVNIEKIEM!

Pastāstiet šo informāciju 
kaimiņiem, kolēģiem, draugiem 
un ciemiņiem! Būsim atbildī-
gi kopā un katrs to ievērosim!  

Pēc PVD, ZM, LAD 
informācijas sagatavoja:

Gunta Mangale,
Lauku attīstības speciāliste

zinām gaišos un radošos Smiltenes 
cilvēkus.

Esam lepni par „savējām” saukt 
Ritu Rozīti, Rudīti Grabovsku, Ingu 
Savicku, Ivetu Spolīti, Gintu Rudzīti 
un pateicīgi par nesavtīgu darbu un 
laiku, ko viņas ziedoja, lai saieta dalīb-
nieki varētu piedzīvot neaizmirstamus 
mirkļus 3x3 Smiltenē. 

Liels paldies visiem vietējiem 
ieviržu vadītājiem – Mārtiņam Lat-
veram, Aigaram Savickim, Regīnai 
Melzobai, Baibai Ķesterei, Ingai 
Ķesterei, Lāsmai Vilkastai, Elzai 
Ķesterei, Jānim Keiselim, Ivetai 
Purmalei, Daigai Otei, Intai Purga-
lei, Inai Rubenei, Aivai Lielbārdei, 
Jānim Pērlem, Jānim Valdmanim, 
Irai Gailei, Lienei Strazdiņai un 
Tautas lietišķās mākslas studijas 
meistarēm – Ingai Gailumai, Inesei 
Kauliņai, Vinetai Sīmanei, Dzintrai 
Kalniņai, Andai Avotai  un vakara 
viesiem – Marikai Svīķei, Jānim 

Žagariņam, Kornēlijai Apškrūmai 
un Aleksandram Luhaeram.

Īpašs paldies uzņēmējam Andrim 
Vilkastam, kurš nodrošināja saietu ar 
personisko aparatūru, kā arī uzņēmās 
skaņošanas darbus nedēļas garumā, 
palīdzēja vadīt ievirzi „No puikām 
par vīriem”, vakaros spēlēt dančus 
un, kopā ar ģimeni, aktīvi iesaistījās 
nometnes darbos un sadzīvē.

Sirsnīgs paldies par izturību 
danču muzikantēm Ingai Sīmanei un 
Ligita Šaicānei!

Paldies Madaram Moruzam, 
Tomam un Anitai Dreimaņiem par 
radošumu un izpalīdzību dažādos sa-
ieta tapšanas darbos!

Pateicoties Smiltenes pirmssko-
las izglītības iestādes „Pīlādzītis” 
vadītājai Santai Rudzītei un pedago-
ģēm Ilvai Stīpniecei, Andai Dingai, 
Ingunai Slapjumai, Montai Sīma-
nei, Līgai Osmai, iesaistoties citiem 
vietējiem cilvēkiem, saieta jaunākie 

dalībnieki piedzīvoja brīnišķīgu ne-
dēļu. Smilteniešiem ir ļoti paveicies 
ar enerģiskām, radošām, gaišām, mī-
ļam un ļoti zinošām audzinātājām. 

Sirsnīgs paldies Paegļu ģimenei 
no maziem un lieliem 3x3 - niekiem, 
par gardo medu un siltajām pankū-
kām!

Par to, lai tehnikuma teritorija 
būtu skaisti noformēta, parūpējās 
Maija Jančevska, Lolita Plūme, Inta 
Zetmane, Vija Zvirgzdiņa, Ilze Mūr-
mane, Inese Siliņa.

Visu saieta dalībnieku vārdā 
sirsnīgs paldies Smiltenes novada 
cilvēkiem, kuri ar neaprakstāmu 
sirds siltumu un mīlestību uzņēma 
3x3 dalībniekus Smiltenes pagastu 
skaistākajās vietās!

Paldies par sirsnīgo koncertu 
Daces Purlīces un Ingas Rukas izpil-
dījumā!

Sen nebijis gadījums 3x3 vēs-
turē bija īsta zaļumballe, ko spēlēja 
lieliskais Smiltenes orķestris Pētera 
Vilka vadībā. 

Sirsnīgs paldies vienmēr atsau-
cīgajām Smiltenes ģimnāzijas direk-
torei Velgai Mālkalnei un Smiltenes 
kultūras centra direktorei Ilzei Jē-
kabsonei, kuras atvēra durvis saieta 
pasākumiem. 

Uzņēmuma „Smiltenes piens” 
padomes priekšsēdētāja Gita Mūr-
niece un uzņēmuma valdes priekšsē-
dētāja Ilze Bogdanova parūpējās ne 
tikai par piena produktu ziedojumu 
nometnes kopgaldam, bet arī uzņē-

ma dalībniekus ekskursijā ražotnē 
un sniedza izsmeļošu ieskatu Latvi-
jas vecākā piena pārstrādes uzņēmu-
ma vēsturē un ikdienā.

„Ķelmēnu” saimniece Rūta 
Pauloviča mūs apgādāja ar savu 
maizi, kura nometnes dalībniekiem 
ļoti garšoja.

Novada uzņēmēji, Aigara Ūdra 
uzrunāti, ļoti palīdzēja ar materiā-
liem nodarbībām. Mīļš un garšīgs 
sveiciens bija atvadu kliņģeri. Pal-
dies jums!

Milzīgs darbs un atbildība gū-
lās uz Smiltenes tehnikuma ēdnīcas 
saimnieču pleciem. Katru dienu bija 
jāpabaro pāri par 300 dalībnieku. 
Par to rūpējās divas fantastiskas 
un sirsnīgas saimnieču komandas. 
Ēdnīcas vadītājas  Astrīdas Pinkov-
skas pieredzējusī un tālu aiz Smil-
tenes pakalniem zināmā komanda, 
un Smiltenes tehnikuma audzēkņi 
pasniedzējas Iritas Teperes vadībā. 
Darbs ritēja bez aizķeršanās un, kā 
atzina paši ēdāji, tik garšīgi viņi sen 
neesot baroti.

Pateicamies Smiltenes novada 
pašvaldības policijai Normundam 
Liepas vadībā!

Joprojām turpinām saņemt vēs-
tules no dalībniekiem, kuri raksta, ka 
ir iemīlējuši Smiltenes novadu un tās 
cilvēkus! 

Inese Grīnvalde un 
Sannija Kalniņa

Smiltenes 3x3 darba grupas vārdā
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Sports

SEB MTB maratona 
Kuldīgas posms un „Baltais 
Cerību kausa”

26. un 27. jūlijā Smilte-
nes bērnu un jaunatnes šo-
sejas riteņbraucēji aizvadī-
juši „Baltais Cerību kauss” 
Alsungas posmu, kura laikā 
tika noskaidroti arī Latvijas 
čempioni kritērija braucie-
nā. Tāpat smiltenieši startē-
ja arī SEB MTB maratona 
Kuldīgas posmā, kāpjot arī 
uz goda pjedestāla savās ve-
cuma grupās.

„Baltais Cerību kauss” 
Alsungas posma sacensībās Smilte-
nes sporta skolu pārstāvēja trīs spor-
tisti – Jēkabs Cers, Endijs Ramanis 
un Nadīne Kučere. Jēkabs Cers 
finišēja 16. pozīcijā 26 dalībnieku 
konkurencē. Kopvērtējumā pēc pie-
ciem posmiem Cers atrodas 18. po-
zīcijā. Zēnu grupā Endijs Ramanis 
ierindojās devītajā pozīcijā. Jāizceļ 
arī Nadīnes Kučeres debija kritērija 
braucienos. Jaunā smilteniete, star-
tējot kopā ar sava vecuma zēniem, 
ieguva lielu pieredzi, kas palīdzēs 
turpmākajās riteņbraucējas gaitās.

Dienu vēlāk netālu esošajā 
Kuldīgā tika aizvadīts Latvijas 
lielākais riteņbraukšanas seriāls – 
SEB MTB maratons. Tajā startēja 

Turpina sekmīgi startēt mūsu jaunie 
riteņbraucēji 

teju 2000 dalībnieki, kuri sacentās 
trijās dažādās distancēs. Smiltenes 
BJSS sportisti startēja 40 kilomet-
ru garajā „Virši – A” braucienā. 
Zēnu grupā Endijs Ramanis, aizva-
dot stabilu braucienu, 25 dalībnie-
ku lielajā konkurencē izcīnīja trešo 
vietu, otro reizi šajās sacensībās 
kāpjot uz goda pjedestāla. Jauniešu 
grupā Jēkabs Cers 42 velobraucēju 
konkurencē šoreiz ierindojās 11. po-
zīcijā. Jāizceļ arī Rūtas Brakovskas 
paveiktais. Viņa ieņēma otro pozīci-
ju TW18 grupā meitenēm. Smiltenes 
BJSS treneris Agnis Apse „Virši – A” 
absolūtajā vērtējumā tikmēr izcīnīja 
respektablo septīto vietu vairāk nekā 
1000 braucēju lielā konkurencē. 

Pļaviņu MTB maratons
2. un 3. augustā Smiltenes 

bērnu un jaunatnes sporta 
skolas riteņbraukšanas spor-
tisti aizvadīja kārtējās kalnu 
riteņbraukšanas sacensības, 
startējot Pļaviņu MTB ma-
ratonā. Tikmēr Jēkabs Cers 
Rīgas pilsētas daudzdienu 
velobraucienu jauniešiem 
noslēdza 15. vietā.

2. augustā Pļaviņās norisi-
nājās jau 6. Pļaviņu velomara-
tons, kurā startēja vairāki simti 
dalībnieki no dažādiem Latvi-
jas reģioniem. Uz velomara-

tonu devās arī Smiltenes bērnu un 
jaunatnes sporta skolas paši jaunā-
kie audzēkņi, startējot 30 kilometru 
garajā braucienā. S12 grupā meite-
nēm Eva Elīza Leikarte izcīnīja otro 
vietu. 12 gadus veco puišu konku-
rencē startēja arī Egils Melderis un 
Ernests Eglītis. Nedaudz labāk vei-
cās Ernestam, kurš sešu dalībnieku 
konkurencē finišēja ceturtais, bet 
Egilam piektā vieta. Treneris Agnis 
Apse cīnījās 50 kilometru distancē, 
kur izcīnīja uzvaru savā vecuma 
grupā, kā arī bija trešais absolūtajā 
vērtējumā. 

Apkopoja: M. Mūze
Informācija: T. Markss

Eva Elīza Leikarte 2. vietas ieguvēja

2. augustā teju 200 skatītāju 
klātbūtnē savu pirmo mājas spēli 
„Syform” 1. līgas čempionātā aiz-
vadīja futbola klubs „Smiltene/ 
BJSS”, kas cīnījās neizšķirti 0:0 
ar SFK „United” vienību no Rī-
gas. Spēles lielāko daļu abas ko-
mandas pavadīja mazākumā.

Latvijas Futbola čempionāta 
1. līgas turnīrā, kam šogad piešķirts 
„Syform” nosaukums, nedēļas no-
galē tiek aizvadītas pirmās otrā apļa 
spēles. Smiltenes komanda visas 
pirmā apļa cīņas aizvadīja izbrau-
kumā, kam par iemeslu bija mājas 
stadiona rekonstrukcija. 15 spēlēs 
smilteniešu kontā bija divas uzva-
ras, četri neizšķirti un deviņi zaudē-
jumi. Tas 16 komandu konkurencē 
ļāva ieņemt 13. vietu. Visas otrā 
apļa cīņas komanda aizvadīs savā 
stadionā, ļaujot katru nedēļu Smil-
tenes sporta līdzjutējiem vērot pir-
mās līgas spēles savā pilsētā. 

Sestdienas pievakarē karstajos 
laika apstākļos otro apli FK „Smil-
tene. BJSS” uzsāka pret astotajā 
vietā esošo SFK „United” vienību. 
Abu komandu pirmā apļa spēle no-
slēdzās ar neizšķirtu 0:0. Abas vie-
nības turnīra tabulā ieguva pa vie-
nam punktam. SFK „United” pacē-
lās uz septīto vietu, bet „Smiltene/ 
BJSS” saglabā 13. vietu.

9. augustā Smiltenes stadio-
nā norisinājās „Syform” Latvi-
jas Futbola čempionāta turnīra 

1. līgas otrā apļa spēle – „Smilte-
ne/BJSS” sagrāva turnīra pasta-
rīti „Pļaviņas DM”. 

Jau no pirmajām minūtēm no-
tikumi laukumā norisinājās Pļaviņu 
laukuma pusē, kur aktīvi uzbru-
ka skatītāju atbalstītie „Smiltene/ 
BJSS” futbolisti. Spēles sestajā mi-
nūtē pirmos vārtus guva Zigmārs 
Dūmiņš, ilgi nebija jāgaida līdz 
nākamajiem vārtiem, kad pēc labas 
komandas biedru saspēles vārtus 
guva Edgars Lācis, 26. minūtē pre-
tinieku soda laukumā tika nogāzts 
Smiltenes vienības futbolists, ties-
nesis norādīja uz 11 metru soda si-
tienu, kuru lieliski realizēja koman-
das kapteinis un vārtsargs Sausais. 
Pirmajā puslaikā vēl divi vārti – 30. 
minūtē savu iespēju garām nepa-
laida Elvis Teremko, Punktu pir-
majam puslaikam pielika Teremko, 
kurš izmantoja aizsargu kļūdas, 
sitot bumbu vārtos – 5:0. Otrā pus-
laikā pārsvars bija mājinieku pusē 
un tika gūti vēl trīs vārti. Spēle no-
slēdzās ar spīdošu FK „Smiltene/ 
BJSS” uzvaru ar 8:0. 

Nākamo spēli Smiltenes ko-
manda savā laukumā aizvadīs 
16. augustā pulksten 16:00, kad 
uzņems principiālos pretiniekus 
„Valmiera Glass / BSS”, kas tabu-
lā ieņem piekto vietu, kamēr smil-
tenieši joprojām ir 13. pozīcijā.

Apkopoja: M. Mūze
Informācija: T. Markss

Futbola klubs 
„Smiltene/ BJSS” aizvada 

pirmās mājas spēles  

Siguldas kauss
2. un 3. augustā Turaidā noti-

ka Latvijas kausa 9. posms orien-
tēšanās sportā. Divu dienu sa-
censībās Azimuts OK–Smiltenes 
BJSS orientieristi jau otro reizi 
varēja iepazīt kolosālo Gaujas 
senlejas apvidu un Viešu pilskal-
na neaizmirstamo kanjonu. Arī 
šogad organizatori bija sagatavo-
juši jaunu apvidu un tas nozīmē 
arī jaunus izaicinājumus.

Kā atzina treneris Māris Sta-
biņš, sacensībām izvēlētais apvi-
dus un sacensību vieta – Turaida 
un Gaujas Senlejas neaizmirstamās 
gravas, paliks atmiņā un bija viens 
no neaizmirstamākajiem sacensību 
mirkļiem šovasar. 

Sacensībās tika gaidīts ikviens 
orientēšanās sporta draugs, sākot 
no 8 gadu grupas bērniem, līdz 75 
gadu grupas veterāniem, gan aug-
stas klases sportistiem, kā arī tie kas 
vēl ir ceļā uz panākumiem. Uz sa-
censībās devās Azimuts OK-Smil-
tenes BJSS orientieristi.

Pirmajā dienā no mūsējiem 
uzvaras izcīnīja Hanna Gabriela 
Ziemiņa S-10, Renārs Kļaviņš V-10 
un Agnija Caune S-14. Otrajā dienā 
viena uzvara. Tas izdevās Zandia 
Stabiņai S-14.

Divu dienu summā uz godalgo-
to pjedestāla tika aicināti S-8 gru-
pā par 2. vietu Anete Stabiņa, S-10 
grupā par 1. vietu Hanna Gabriela 
Ziemiņa, V-10 grupā par 2. vietu 
Renārs Kļaviņš. S-14 grupā Smilte-
nes BJSS meitenes otro reizi šogad 
aizņēma visu goda pjedestālu. Agni-

Azimuts OK un Smiltenes BJSS 
orientieristu sasniegumi 

Smiltenes šķēpmetējs 
piedalīsies II Jaunatnes 

Olimpiskajās spēlēs Ķīnā
11. augustā Smiltenes novada 

domes priekšsēdētājs Ainārs Mežu-
lis ceļa vārdus un labus vēlējumus 
vēlēja Smiltenes novada jaunajam 
šķēpmetējam un Latvijas jaunat-
nes olimpiskās komandas spor-
tistam Jāzepam Grozam un viņa 
trenerim Guntaram Marksam, 
kas šodien dodas uz II Jaunatnes 
Olimpiskajām spēlēm Ķīnā. 

Jaunais Olimpietis pirms ceļa 
bija mazliet satraucies, taču optimis-
ma pilns un gatavs startam. Domes 
priekšsēdētājs Jāzepam novēlēja „iz-
šaut” īstajā brīdī, nedomāt par blakus 
lietām, koncentrēties startam un me-
tieniem, un parādīt visu, ko sportists 
spēj. Kā simbolisku dāvanu priekš-
sēdētājs pasniedza novada karogu, 
sporta somu un krekliņu ar novada 
simboliku.

 Latviju II Jaunatnes Olimpiska-
jās spēlēs Ķīnā deviņos sporta veidos 
(burāšanā, modernajā pieccīņā, pel-
dēšanā, pludmales volejbolā, svar-
celšanā, šaušanā, tenisā un vieglat-
lētikā) pārstāvēs 13 jaunie atlēti. Kā 
atzīsts Latvijas jaunatnes olimpiskās 
komandas delegācijas vadītājs Ei-
nars Fogelis, Latvijai būs stipra un 
vienota komanda II Jaunatnes Olim-
piskajās spēlēs. Delegācijā ir iekļauti 
savos sporta veidos Latvijā spēcīgā-
kie jaunie atlēti, kas izturējuši no-
pietnu kvalifikācijas prasību pārbau-

di. Vērtējot Latvijas jauno sportistu 
cerības izcīnīt medaļas, viņš uzsvē-
ra, ka daudziem ir izredzes cīnīties 
par augstākajām vietām.

Jaunie Olimpieši uz Ķīnas pil-
sētu Naņdzjinu izlidoja pirmdien, 
sacensību atklāšana notiks 16. au-
gustā un ilgs līdz 28. augustam. 
Šķēpmešanā kvalifikācijas sacensī-
bas notiks 22. augustā, bet finālsa-
censības 25. augustā.

Jāpiebilst, ka pirmajās jaunat-
nes Olimpiskajās spēlēs Singapūrā 
Latvijai vienīgo medaļu – bronzas 
medaļu šķēpa mešanā izcīnīja smil-
tenietis Intars Išējevs. Novēlam arī 
Jāzepam Grozam augstvērtīgus pa-
nākumus šajās pirmajās olimpiska-
jās spēlēs.

 Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Avots: http://olimpiade.lv 

censībās Azimuts OK-Smiltenes 
BJSS sportisti bija kuplā skaitā. 

Pirmajā dienā garajā distancē 
uzvaras izcīnīja Hanna Gabrie-
la Ziemiņa (S-10), Agnija Caune 
(S-14) un Ieva Godiņa (S-35). Ot-
rie savās grupās finišēja Matīss 
Slikšjānis (V-16) un Jānis Biezais 
(V-60). Trešajās vietās Elīna Skopā-
ne (S-14), Gustavs Godiņš (V-10), 
Mārtiņš Godiņš (V-40) un Māris 
Stabiņš (V-45).

Otrajā dienā sportisti sacentās 
vidējā distancē. Par vidējās distan-
ces uzvarētājiem kļuva Hanna Gab-
riela Ziemiņa (S-10), Elīna Skopāne 
(S-14) un Mārtiņš Godiņš (V-40). 
Otrā finišēja Ieva Godiņa (S-35). 
Trešajās vietās Aivis Zetmanis 
(V-35) un Aldis Lapiņš (V-60).

Divu dienu summā uz godal-
goto pjedestāla tika aicināti Hanna 
Gabriela Ziemiņa 1. vieta S-10 gru-
pā. Dubultuzvara S-14 grupā: pir-
majā vietā Agnija Caune un otrajā 
vietā Elīna Skopāne.

S-35 grupā pirmā Ieva Godi-
ņa. V-16 grupā otrajā vietā Matīss 
Sliksjānis. V-35 grupā trešajā vietā 
Aivis Zetmanis, V-40 grupā pirmajā 
vietā Mārtiņš Godiņš. V-60 grupā 
Jānis Biezais.

Olimpiskajā sešiniekā savā 
grupā vēl ierindojās, izcīnot 4. vie-
tu V-10, Gustavs Godiņš, izcīnot 
5. vietu Anete Stabiņa S-8, Aldis 
Lapiņš V-60 un Rolands Rudītis 
V21A, izcīnot 6. vietu Ilgvars Cau-
ne V-16.

Apkopoja: M. Mūze
Informācija: M. Stabiņš 

jai Caunei 1. vieta, Zandai Stabiņai 
2. vieta un Elīnai Skopānei 3. vieta. 
S-50 grupā par 3. vietu tika suminā-
ta Gunta Dudele un V-60 grupā par 
2. vietu Jānis Biezais. Vēl olimpis-
kajā sešiniekā – 5. vietā ierindojās 
V-45 grupā Māris Stabiņš  un S-12 
grupā  6. vietā Annija Slikšjāne.

Valmieras čempionāts
9. un 10. augustā Valmieras 

čempionāta ietvaros Valmieras 
pilsētas mežā un Baiļu apkārtnē 
notika Valmieras čempionāts 
orientēšanās sportā. Arī šajās sa-
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Lielākie Smiltenes 
novada pasākumi

2014. gada 
augustā un 
septembrī

15. augustā plkst. 20.00 Blomes tautas namā 
Signes Lielpēteres autorkoncerts „Vieglāk pa-
teikt dziesmā”

17. augustā Smiltenes ev. lut. baznīcā ap plkst. 
12.15 garīgās mūzikas koncerts. 

22. augustā plkst. 19.00 pie Blomes tautas nama 
Vijciema amatierteātris „Dūdene zina” 

18. – 23. augusts Mēru muižā bērnu vasaras te-
ātra nodarbības „Panda”

22. augustā plkst. 22.00 Grundzāles kultūras 
namā ballīte ar grupu „Transleiteris”

23. augustā plkst. 22.00 Jāņukalna estrādē Va-
saras sezonas noslēguma balle, par kārtīgu iz-
dejošanos rūpēsies Ira Krauja-Dūduma un Krau-
ja Band. Ieeja: € 3,00 

23.augustā „Baltijas ceļa”  25. gadadienas at-
cerei veltīts velobrauciens maršrutā Smiltenes 
ģimnāzija – Mēru muiža 

24. augustā no plkst. 10.00 Sporta un atpūtas 
kompleksā „Teperis” Latvijas Autokrosa čem-
pionāta 4. posms 

30. augustā no plkst. 10.00 Smiltenē sporta un 
atpūtas kompleksā „Teperis” stadionā norisi-
nāsies Smiltenes novada sporta svētki 

20. septembrī plkst. 22.00 Grundzāles kultūras 
namā balle ar grupu „Tālbraucēji”. Darbosies ka-
fejnīca „Pie Muižkundzes”

30. augustā no plkst. 10.00 Smiltenē, spor-
ta un atpūtas kompleksā „Teperis” stadionā, pēc 
skrejceļa rekonstrukcijas darbiem norisināsies 
Smiltenes novada sporta svētki ar mērķis rosināt 
Smiltenes novada iedzīvotājus un organizācijas ie-
saistīties sportiskās aktivitātēs, popularizēt sportu 
kā veselību stiprinošu, relaksējošu un emocionālu 
nodarbi. 

 Sacensībās aicinātas piedalīties Smiltenes nova-
da pagastu, iestāžu, organizāciju, fizisku personu vei-
dotas komandas. Dalībnieku vecums – ne jaunāki par 
1998. g. dzimušajiem. Vienā komandā var pieteikt 16 
dalībniekus: 9 vīrieši un 7 sievietes, minimālais da-
lībnieku skaits komandā 13 dalībnieki – 7 vīrieši un 
6 sievietes.

 Komandām savā starpā būs jāsacenšas 10 sporta 
veidos – minifutbolā, tautas bumbā, pludmales volej-
bolā, 100 m skrējienā, tāllēkšanā, šķēpa mešanā, veik-
lības stafetē, kur dalībniekiem secīgi jāveic skrējiens 
cauri piepūšamai atrakcijai,  riepu velšanas sacensībās 
„Stiprās rokas”, riteņbraukšanā, mini orientēšanās.  

 Sacensību sākums no plkst. 10.00. Komandām 
jāveic iepriekšēja pieteikšanās Smiltenes sporta cen-
trā, tālr. 26460704, līdz 28.08. Sacensību dienā līdz 
plkst. 10.00.  

Smiltenes 
mūzikas skolas
mācību gada 

sākums notiks
1. septembrī plkst. 

15.00 
Smiltenes pilsētas 

kultūras centra lielā zālē 

Smiltenes mūzikas skola 
uzņem jaunus 

audzēkņus no 7 gadu 
vecuma 

Konsultācijas un 
uzņemšana:  

27., 28., 29. augustā no 
plkst. 16.00 līdz 18.00, 
1. septembrī no plkst. 
12.00 līdz 14.00,
2. septembrī no plkst. 
14.00 līdz 19.00.

Tālr. 64773220 

Zinību dienas sākums Vecāku sapulces
Bilskas pamatskola 1. septembris plkst. 10.00 1. septembris
Blomes pamatskola 1. septembris plkst. 10.00 1. septembris
Grundzāles pamatskola 1. septembris 

plkst. 9.00 pirmskolas grupu 
audzēkņiem
plkst. 10.00 1.–9. klašu skolēniem

1. septembris

Launkalnes sākumskola 1. septembris plkst. 9.10 1. septembris
Palsmanes pamatskola 1. septembris plkst. 9.00 28. augusts plkst. 18.00
Variņu pamatskola 1. septembris plkst. 10.00 1. septembris
Smiltenes Trīs pakalnu 
sākumskola

1. septembris plkst. 10.00 28. augusts plkst. 18.00

Smiltenes Centra 
vidusskola

1. septembris plkst. 9.00 Laiku (septembra otrajā pusē) 
paziņos

Smiltenes ģimnāzija 1. septembris plkst. 9.00 28. augusts plkst. 18.00 7. un 
10. klašu skolēnu vecākiem

Mūzikas skola 1. septembris plkst. 15.00
Mākslas skola 2. septembris plkst. 13.30 mazo bērnu 

studijai, plkst. 15.00 skolēniem
Sporta skola Tikšanās pa grupām

1. septembris Smiltenes novada 
izglītības iestādēs 

SmILTeNeS NOVADA 
sporta 
svētki

SPORTA  skolotāju
7. – 12. klasei

Prasības:
• augstākā  pedagoģiskā 

izglītība, kvalifikācija – 
sporta skolotājs;

• plānošanas, saskarsmes, 
komunikatīvās un orga-
nizatoriskās prasmes;

• iniciatīva, aktivitāte, lo-
ģika;

• atbildīga attieksme;
• svešvalodu zināšanas.
Piedāvājam:
• dinamisku darbu radošā, 

saliedētā kolektīvā;
• iespēju darboties starp-

tautiskos sadarbības 

projektos;
• iespēju realizēt un ap-

liecināt sevi, sasniegt 
mērķus;

• stabilu atalgojumu un 
sociālās garantijas.

CV, augstāko pedago-
ģisko izglītību un profe-
sionālo kvalifikāciju aplie-
cinošu dokumentu kopijas 
un pieteikuma vēstuli lūdza 
– sūtīt uz Smiltenes ģimnā-
ziju (Dakteru iela 27, Smil-
tene, LV-4729) vai iesniegt 
personīgi skolas birojā līdz 
2014. gada 20. augustam.

Informācija pa tālruni 
29564485.

Smiltenes ģimnāzija 
2014./2015. mācību gadā 

aicina darbā
Smiltenes 
ģimnāzija 
izsludina 
skolēnu 

uzņemšanu 
vispārējās vidējās 

izglītības neklātienes 
apmācības programmā 

2014./15. m.g.

Interesentiem informācija 
pa tālruni 4707515 vai 

4707518

Vai esat dzirdējuši par 
gaismu, kas plūst, staro, 
viļņojas un līst, pieskaroties 
mūsu sirdīm un dzīvēm tik 
dažādos veidos un tik negai-
dītos brīžos? Ļausimies tās 
rasas pieskārieniem, balss 
nospiedumiem dzejas un 
melodiju plūdumā.

Smiltenes pilsētas 
Kultūras centrā

No plkst. 12.00 – 18.00 
būs iespēja iegādāties IK 

Smiltenes novada 
dzejnieku dzejas 
kopkrājuma

„Zied rudzupuķēs 
debesis” 
atklāšanas svētki
Smiltenes pilsētas 
Kultūras centrā 
13.09.2014. 
plkst. 18.00
„Virja - AK” grāmatas

No plkst. 12.00 – 
18.00 darbosies grāmatu 
maiņa punkts, kurp ikviens 
interesents ir laipni aicināts 
atnest savas jau izlasītās 
grāmatas un tās par brī-
vu iemainīt pret citām.

Grāmatu maiņai nav 
nekādu ierobežojumu – der 
jebkāda lasāmviela, kas tu-
ras vākos, neatkarīgi no la-
paspušu skaita, pārstāvētās 
nozares un izdošanas gada.

Smiltenes novada Kul-
tūras pārvalde un Smiltenes 
novada dzejnieki.


