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Mūsu novadā ir daudz skaistu, 

ar radošu izdomu veidotu un sakop-
tu pagalmu, lauku sētu, lauku saim-
niecību un ražošanas objektu, kurus 
skaistus dara košas puķu dobes, in-
teresanti veidoti košumkrūmu stādī-
jumi, taciņas un kopti zālieni. 

Tā visa centrā ir šo māju un uz-
ņēmumu saimnieki, kuri ar lielu mī-
lestību un darbu labiekārto un uzpoš 
savus īpašumus. Veiksmīgi savie-
nojot skaisto ar praktisko un katrā 
dārzā ieliekot savu stādu. Tādējādi 
darot skaistāku mūsu apkārtni – 
vidi, kurā mēs dzīvojam, strādājam 
un atpūšamies.

Par skaistām un labām lietām ir 
jāstāsta, tās jārāda. Mēs lepojamies 
ar šiem čaklajiem cilvēkiem un vi-
ņus godinām. 

Par sakoptāko ģimenes māju 
tika atzīts Eglīšu ģimenes īpa-
šums Mežā ielā 11, Smiltenē. Šis ir 
īpašums, kurā jūtams daudzu gadu 
darbs un ieguldījums. Te var redzēt 
mūsu skarbajiem Vidzemes apstāk-
ļiem netipiskus augus. Te labi jūtas 
gan magnolijas, gan dižskābaržu 
nokarenās formas ar tumšām la-
pām, šovasar iepriecinājusi arī āra 
juka, kas uzzied reizi četros gados, 
tas liecina par saimnieku rūpēm un 
mīlestību. Nelielajā dārzā veiksmīgi 
sadalītas zonas, kas padara īpašumu, 
oriģinālu un acij tīkamu. 

Par sakoptāko viensētu komisi-
ja atzina Lukašēvicu ģimenes īpa-
šumu „Akmeņi”, Smiltenes pa-
gastā. Šo skaisto lauku sētu komi-
sijas locekļi dēvē par „miera oāzi”, 
kurā staro saimnieku mīlestība pret 
savu darbu, dabu un augiem. Izcila 
arhitektonisko un māksliniecisko 
elementu iekļaušanās vidē, veiksmī-
gi funkcionāli sadalīts īpašums ar 
pārdomātu saimniecisko zonu.

Nominācijā „daudzdzīvokļu 

No 23 pašvaldībām, kuras bija 
pieteikušās uz konkursa „Eiropas 
Gada pašvaldība 2014” pirmo kār-
tu, Plānošanas reģionu vērtēšanas 
komisijas ir izvirzījušas 14 pašval-
dības, kuras sacentīsies konkursa 
otrajā kārtā, līdz 26. septembrī 
svinīgā apbalvošanas ceremoni-
jā tiks sumināti visi konkursanti. 
Plānošanas reģionos izveidotās vēr-
tēšanas komisijas vērtēja pašvaldī-
bas gan pēc iesniegtā pieteikuma, 
gan arī apmeklēja pašvaldības klā-
tienē.  Kurzemes plānošanas reģionā 
uz otro kārtu izvirzīts Nīcas novads 
un Ventspils pilsēta; Zemgales plā-
nošanas reģionā izvirzīts Rundāles 
novads, Jelgavas novads un Jelgavas 
pilsēta. Rīgas plānošanas reģionā 
izvirzīta un otrajā kārtā sacentīsies 
Jūrmalas pilsēta, Tukuma novads un 

Apbalvoti konkursa „Smiltenes novada 
sakoptākais īpašums 2014” laureāti

Smiltenes novads izvirzīts konkursa 
„Eiropas gada pašvaldība” otrai kārtai

Jaunpils novads, savukārt no Vid-
zemes plānošanas reģiona otrajā 
kārtā sacentīsies Valmieras pilsē-
ta, Raunas novads un Smiltenes 
novads. Latgales plānošanas reģio-
nā uz otro kārtu izvirzīta Daugavpils 
pilsēta un Viļakas novads, taču vēl 
turpinās cīņa starp Dagdas novadu 
un Līvānu novadu, kura pašvaldība 
no Latgales sacentīsies grupā ar ie-
dzīvotāju skaitu virs 7000. Šogad at-
šķirībā no iepriekšējiem gadiem paš-
valdības konkurēs trīs kategorijās: 
lielās pilsētas, novadu pašvaldības 
ar iedzīvotāju skaitu līdz 7000 un ar 
iedzīvotāju skaitu virs 7000.

Konkursu organizē ar mērķi 
veicināt pašvaldību atbalstu iedzī-
votāju dzīves kvalitātes uzlabošanā, 
nodrošinot saviem iedzīvotājiem 
daudzveidīgas un kvalitatīvas iz-

glītības, atpūtas un iesaistīšanās ie-
spējas. Šogad noteiks uzvarētājus 
– Eiropas Gada pašvaldības titula 
nesējus, gan laureātus divās nomi-
nācijās – „Pašvaldība izglītotam, 
radošam un aktīvam iedzīvotājam” 
ar apakšnomināciju „Pašvaldība 
veselam iedzīvotājam” un laureātus 
nominācijā „Pašvaldība iedzīvotāju 
iesaistīšanai” ar apakšnomināciju 
„Pašvaldība ES vērtību un iespēju 
popularizēšanai”. 

Arī otrajā kārtā vērtēs iedzīvo-
tāju dzīves kvalitātes aspektus, kuru 
īstenošanā īpašu ieguldījumu var 
sniegt tieši pašvaldības, piemēram, 
personības attīstības veicināšanā, kas 
sevī ietver izglītību, fi zisko labsajū-
tu, mobilitāti, sociālo iekļaušanu, at-
tālināto pakalpojumu pieejamību un 
citus kritērijus. Par tradīciju konkur-

sā arī kļuvusi Eiropas Gada cilvēku 
sumināšana noslēguma pasākumā, 
kuri daudz darba, kā arī pūļu, ne-
savtību un sirsnību ieguldījuši gan 
kultūras, gan veselīga dzīvesveida, 
gan izglītības, gan iedzīvotāju ie-
kļaušanas jomā, lai kopīgi celtu dzī-
ves kvalitātes latiņu savā novadā vai 
pilsētā. 

Otrajā kārtā vērtēšanas komi-
sijā piedalīsies ministriju pārstāvji, 
Eiropas Komisijas pārstāvniecības 
Latvijā pārstāvis, Eiropas Parlamen-
ta Informācijas biroja Latvijā pārstā-
vis, kā arī konkursa ģenerālsponsora 
AS Swedbank pārstāvis, konkursa 
sadarbības partnera pārstāvis no SIA 
„Lattelecom”. Vērtēšanas komisijas 
vizītes sāksies 11. augustā. 

Latvijas Pašvaldību savienība 
konkursu rīko sadarbībā ar Kultūras 

ministriju, Labklājības ministriju, 
Veselības ministriju, Izglītības un 
zinātnes ministriju, Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības mi-
nistriju, Eiropas Komisijas pārstāv-
niecību Latvijā, Eiropas Parlamenta 
Informācijas biroju Latvijā un Plā-
nošanas reģioniem. 

Konkursa ģenerālsponsors ir 
AS „Swedbank”. Konkursa sadar-
bības partneri ir SIA „Lattelecom”, 
VAS „Latvijas dzelzceļš”, Latve-
nergo koncerns. Konkursu atbalsta 
AS „Grindeks”, Taipejas misija 
Latvijas Republikā, AS „Valters un 
Rapa”, AS „Latvijas Valsts meži” 
un SIA „Tirdzniecības nams Kurši”. 
Konkursa informatīvie atbalstītāji ir 
„Latvijas Avīze”, Latvijas Radio 1, 
portāls DELFI, žurnāls „Logs”.

Avots: http://www.lps.lv/ 

māja” tika pieteiktas divas mājas, 
konkursa komisija par sakoptāko at-
zina daudzdzīvokļu māju Rīgas ielā 
64, Brantu pagastā, Vidzemes cie-
mā. Īpašums izceļas ar krāšņu puķu 
un krūmu sortimentu, kas priecē gan 
mājiniekus, gan garāmbraucējus no 

agra pavasara līdz vēlam rudenim, 
par ko jāpateicas pensionārei Aijai 
Kazakai, kas ieliek visu savu sirdi, 
dvēseli un radošo garu. 

Nominācijā „sabiedriskais ob-
jekts” augstu tika novērtēts īpašums 
„Kalves”, Bilskas pagastā, Bilskas 

centrā, kuru apsaimnieko Smiltenes 
uzņēmums „Nemiers Plus”, kas spe-
cializējas biškopībā un biškopības 
inventāra izgatavošanā. Ļoti kopta 
un tīra ražošanas teritorija, funkcio-
nāli sakārtota, kur tikai nedaudzie 
bišu stropi aiz ēkas ļauj nojaust par 

12. jūlijā Bilskas pagasta Mēru muižā, 5. Smiltenes novada svētku ietvaros, notika konkursa 
„Smiltenes novada sakoptākais īpašums 2014” laureātu godināšana. 

to, kas notiek ēkas iekšpusē.
Sakoptākais priekšdārzs ir 

Grundzāles pagasta „Baltiņi” 
Aumeistaru pusē, Māras un Ulda 
Vīnšteinu piemājas saimniecībā. 
Dārzs, kur atspoguļojās tradicionālās 

Eglīšu ģimenes īpašums Mežā ielā 11 Rīgas ielā 64, Brantu pagastā

Lukašēvicu ģimenes īpašums „Akmeņi” „Kalves” Bilskas pagastā

Turpinājums 2. lpp.
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latviešu lauku sētas vienkāršo 
puķu burvība. Skaisti liektās dobju 
līnijas, ziedu daudzveidība stāsta 
par saimnieces lielo mīlestību pret 
puķēm. Katru garāmbraucēju priecē 
interesanti veidotā mājas norāde.

Komisijas locekļus patīkami 
pārsteidza Pupčenuka ģimenes aku-
rāti „safrizētais” un mākslinieciski 
veidotais dzīvžogs no alpu vērenes, 
kurš tika atzīts par Smiltenes nova-
da vides elementu 2014. 

Komisija izsaka pateicību čak-
lajiem dārzu kopējiem par ieguldīju-
mu novada ziedošā tēla veidošanā:

Priedīšu ģimenei īpašumam 
„Žiguļi”, Bilskas pagastā par aku-
rātumu un perfektumu īpašumā, 
sākot ar dzīvojamo, pagalma telpu, 
līdz pat taisnajām sīpolu dobēm sak-
ņu dārzā. Dārzs ar dvēseli!

Ilonai Zandmanei, „Mada-
ras”, Blomē, Blomes pagastā ko-
misija izsaka pateicību par uzņē-
mību un entuziasmu iekopjot zaļu 
un ziedošu oāzi pie daudzdzīvokļu 
mājas, kas priecē visus mājas iedzī-
votājus. 

Pērkstiņu ģimenei, Ābeļu ielā 
4, Smiltenē par dabiskās meža aina-
vas saglabāšanu un ienešanu pilsē-
tas vidē.

Konkurss tiek organizēts jau 
vairākus gadus ar mērķi ieinteresēt 
un veicināt Smiltenes novada iedzī-
votājus un uzņēmējus radīt pievilcī-
gu novada ainavisko telpu, popula-
rizēt sakārtotu un sakoptu apkārtējo 
vidi un novērtēt iedzīvotāju un uz-
ņēmēju veikumu.

Īpašumu dalībai konkursā varē-
ja pieteikt pats īpašnieks vai tā pār-
stāvis, kaimiņi, draugi, radi, darba 
kolēģi un citi novada iedzīvotāji, to-
mēr jāatzīst, ka iedzīvotāji bija diez-
gan kūtri. Rīkojot konkursu nākam-
gad, tiks meklēti citi risinājumi, kā 
padarīt šo pasākumu iedzīvotājiem 
draudzīgāku. 

Kopumā tika pieteikti 24 īpa-
šumi no visiem Smiltenes novada 

2014. gada 30. jūnijā notika 
kārtējā domes sēde, kurā tika pie-
ņemti 76 lēmumi, tai skaitā:

Apstiprināt saistošo notei-1. 
kumu Nr. 6/14 „Grozījumi Smilte-
nes novada domes 2014. gada 24. 
janvāra saistošajos noteikumos „Par 
Smiltenes novada pašvaldības 2014.
gada pamatbudžetu” projektu.

Apstiprināt saistošo notei-2. 
kumu Nr. 7/14 „Grozījumi Smilte-
nes novada pašvaldības 2009. gada 
20. jūlija saistošos noteikumos Nr. 
1/09 „Smiltenes novada pašvaldības 
Nolikums” projektu.

Apstiprināt saistošo notei-3. 
kumu Nr. 8/14 „Grozījumi Smilte-
nes novada pašvaldības 2010. gada 
22. jūnija saistošajos noteikumos 
Nr. 14/10 „Par kārtību Smiltenes 
pilsētas bērnu rotaļu laukuma un 
skeitparka teritorijā”” projektu.

Apstiprināt nolikumu 4. 
„Grozījums Smiltenes novada do-
mes 2013. gada 27. novembra no-
likumā Nr. 38 “Smiltenes novada 
pedagoģisko darbinieku metodiskā 
darbība””.

Sagatavot un iesniegt 5. 
Valsts reģionālās attīstības aģentūrai 
projektu „Smiltenes novada publis-
ko interneta pieejas punktu attīstība” 

Grundzāles pagasta „Baltiņi” Ābeļu ielā 4, Smiltenē

Pupčenuka ģimenes dzīvžogs

„Žiguļi” Bilskas pagastā

„Madaras” Blomes pagastā

pagastiem un pilsētas. Laika posmā 
no 12. jūnija līdz 20. jūnijam tika 
apsekoti 14 īpašumi, kuru īpašnieki 
piekrita dalībai konkursā. 

Konkursam pieteikto īpašumu 

un ciema teritorijā, sakoptākā 
viensēta pagasta teritorijā, sa-
koptākais priekšdārzs, sakop-
tākā daudzdzīvokļu māja un 
vides elements vai „odziņa”. 
Savukārt nominācijā „lauku 
saimniecība, kas nodrošina lauk-
saimniecisko produkciju ražošanu”, 
šogad pretendentu nebija. Katrā 
nominācijā pieteiktos pretendentus 
vērtēja pēc vairākiem kritērijiem, kā 
piem., pirmais kopiespaids par īpa-
šumu, piebraucamā ceļa, ielas malas 
un pieguļošās teritorijas sakoptība, 
dekoratīvo stādījumu kompozīcija 
un kopšanas kvalitāte u.c.

Izraudzīties vienu labāko un 
sakoptāko īpašumu katrā izvirzītajā 
nominācijā nebija viegli, jo katrā 
īpašumā ir savs stāsts, oriģinalitāte, 
radošums, emocionālais un idejis-
kais vēstījums. Visvairāk pieteiku-
mi bija nominācijā „Ģimenes mājas 
pilsētas un ciema teritorijā”, kur arī 
bija visgrūtāk izvērtēt, kurš būs la-
bākais, jo katrā ir ielikts liels darbs 
daudzu gadu garumā, katrs ir ar savu 
„odziņu” un stāstu. 

Visi konkursa uzvarētāji kā pa-
teicību par ieguldīto darbu saņēma 
goda plāksni „Smiltenes novada 
sakoptākais īpašums 2014”, kā arī 
veikala „Mājai, Dārzam, Atpūtai”, 

AS „Latvijas Valsts meži” kokau-
dzētavas dāvanu kartes turpmākai 
attīstībai, savukārt SIA „ZAAO” sa-
koptāko ģimenes māju un sakoptā-
ko lauku sētas īpašniekiem pasniedz 
īpašu apliecinājumu, dāvājot bez 
maksas atkritumu izvešanu uz pus-
gadu. Paldies, AS „Latvijas Valsts 
meži” un SIA „ZAAO” par atbalstu 
Smiltenes novada sakoptāko īpašu-
mu sumināšanā. 

Pateicamies visiem par uzņēmī-
bu, darba, dārza un sakoptas vides 
mīlestību. Ar savu darbu jūs vairojat 
un kuplināt skaistumu mūsu nova-
dā, mūsu laukos, mūsu mazajā mī-
ļajā pakalnu pilsētā, tā parādot savu 
stiprumu, apņēmību un varēšanu.

Konkursa vērtēšanas komisijas 
vārdā,

Baiba Cīrule, 
Smiltenes novada domes 

Ainavu arhitekte

Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

izvērtēšanu veica Smiltenes novada 
domes apstiprināta komisija četru lo-
cekļu sastāvā. Konkursam pieteiktos 
īpašumus vērtēja vairākās nomināci-
jās: sakoptākā ģimenes māja pilsētas 

projektu konkursam 3.2.2.2. akti-
vitātē „Publisko interneta pieejas 
punktu attīstība” par kopējo summu 
EUR 57 122,35 (piecdesmit septiņi 
tūkstoši viens simts divdesmit divi 
euro, 35 centi).

Apstiprināt Projektu līdzfi -6. 
nansēšanas konkursa nevalstiskajām 
organizācijām Smiltenes novadā 
2014. gada konkursa rezultātus un 
slēgt vienošanās par līdzfi nansēju-
ma piešķiršanu.

Apstiprināt konkursa 7. 
„Smiltenes novada sakoptākais īpa-
šums 2014” rezultātus.

Par Smiltenes novada do-8. 
mes Publisko iepirkumu komisijas 
sekretāres apstiprināšanu.

Atbrīvot M. Vestfāli no 9. 
Blomes pamatskolas direktores 
amata ar 2014. gada 20. jūliju dar-
ba devējam un darbiniekam vieno-
joties.

Iecelt Blomes pamatsko-10. 
las direktores amatā G. Dūli ar š.g. 
21. jūliju.

Ar 2014. gada 4. jūliju iz-11. 
beigt darba tiesiskās attiecības ar 
Smiltenes Centra vidusskolas direk-
tori I. Verginu.

Uz laiku, kamēr Ilze Vergi-12. 
na pilda 11. Saeimas deputātes pie-

nākumus, ar 2014. gada 5. jūliju par 
Smiltenes Centra vidusskolas direk-
tores pienākumu izpildītāju apstip-
rināt Smiltenes Centra vidusskolas 
direktores vietnieci izglītības jomā 
Valdu Cirīti. 

Nepiešķirt fi nansiālu atbal-13. 
stu biedrībai „Domāts – Darīts” me-
todiskā materiāla izstrādei.

Par atbalstu ceļa izdevumu 14. 
segšanai biedrībai „Latvijas Sarka-
nais Krusts”.

Izīrēt L.Ā. dzīvojamās 15. 
telpas – dzīvokli Nr.1, kas atrodas 
Gaujas ielā 6, Smiltenē, Smiltenes 
novadā, (2 istabas, gaitenis, tualete, 
vannas istaba, virtuve, dzīvojamā 
platība 50,4 m2).

Izīrēt, I.U. dzīvojamās tel-16. 
pas – dzīvoklis Nr. 6, kas atrodas Sil-
va – 10 Launkalnes pagastā, Smilte-
nes novadā, (2 istabu dzīvoklis bez 
ērtībām ar kopējo platību 39,7 m²; 2 
istabas, 2 priekšnami) uz vienu gadu 
ar tiesībām īres līgumu pagarināt.

Pagarināt 2013. gada 16. 17. 
maijā noslēgto īres līgumu ar J. M, 
uz vienu gadu, ar tiesībām īres līgu-
mu pagarināt.

Pagarināt 2013. gada 1. jū-18. 
lijā noslēgto īres līgumu ar R. B. uz 
vienu gadu, ar tiesībām īres līgumu 

pagarināt.
Pagarināt 2013. gada 29. 19. 

aprīlī noslēgto īres līgumu ar Z.L. uz 
vienu gadu, ar tiesībām īres līgumu 
pagarināt.

Izslēgt no pašvaldības dzīvo-20. 
jamās telpas izīrēšanas reģistra Ā. L.

Piešķirt vienreizēju pabal-21. 
stu Smiltenes novada trūcīgo/ maz-
nodrošināto ģimeņu bērnu atbal-
stam.

Apstiprināt Smiltenes no-22. 
vada domei piederošā nekustamā 
īpašuma Stacijas ielā 3, Smiltenē, 
Smiltenes novadā, kadastra numurs 
9415 009 0630, kas sastāv no neap-
būvēta zemes gabala 2721 m2 platī-
bā, nomas tiesību izsoles rezultātus, 
saskaņā ar kuriem nekustamā īpa-
šuma nomas tiesības nosolīja SIA 
„Lauku apgāds un meliorācija”, 
reģ.Nr. 44103005426, par 260,00 
euro (divi simti sešdesmit euro un 
00 centi) bez pievienotās vērtības 
nodokļa gadā.

Apstiprināt Smiltenes nova-23. 
da pašvaldības pašvaldības kustamās 
mantas autobusa ISUZU TURQU-
OISE, valsts reģistrācijas numurs 
HL 8245, šasijas Nr. NNAM0ZA-
LE02001436, 2014. gada 17. jūnija 
izsoles rezultātus, saskaņā ar kuriem 

izsolē augstāko cenu 32100,00 euro 
(trīsdesmit divi tūkstoši viens simts 
euro un 00 centi) nosolīja SIA „Miks 
BUS”, reģ. Nr. 41503034476.

Iznomāt uz 2 (diviem) 24. 
gadiem Smiltenes pilsētas kultūras 
centra ēkas 1. stāva telpas daļu 1 
m2 platībā karsto dzērienu automāta 
iekārtas izvietošanai, rīkojot nomas 
tiesību izsoli.

Iznomāt ar apbūves tie-25. 
sībām daļu no Smiltenes novada 
pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma Limbažu iela 8, Smiltenē, 
kadastra numurs 9415 007 0706, 
kas sastāv no zemes gabala daļas 
850 m2 platībā. Nomnieka noskaid-
rošanai rīkot mutisku izsoli ar aug-
šupejošu soli. 

Par nekustamā īpašuma 26. 
„Vadžu šķūnis”, Blomes pagastā, 
Smiltenes novadā atsavināšanu. 

Par nekustamā īpašuma 27. 
„Ozoli”, Palsmanes pagastā, Smil-
tenes novadā atsavināšanu. 

Par nekustamā īpašuma 28. 
„Kalnamuiža 30’’ - 1, Kalnamuiža, 
Smiltenes pagastā, Smiltenes nova-
dā atsavināšanu. 

Precizēt un mainīt telpu 29. 
grupu adreses:
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
NR. 7/14
„Grozījumi 2009. gada 
20. jūlija saistošajos 
noteikumos Nr. 1/09
„Smiltenes novada 
pašvaldības nolikums””
Izdoti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt Smiltenes novada 1. 
domes 2009. gada 20. jūlija saisto-
šajos noteikumos Nr. 1/09 „Smilte-
nes novada pašvaldības nolikums” 
(turpmāk – Noteikumi) šādus gro-
zījumus:

Izteikt Noteikumu 7.17.9. 1.1. 
apakšpunktu šādā redakcijā:

„7.17.9. Smiltenes novada paš- Turpinājums 4. lpp.

Būves kadastra 
apzīmējums un adrese

Telpu grupas kadastra 
apzīmējums

Adrešu reģistrā reģistrētā 
adrese (vecā adrese)

Apstiprinātā adrese 
(jaunā adrese)

94150080217001
Krāsotāju iela 2, 
Smiltene, 
Smiltenes novads

94150080217001001 Krāsotāju iela 2-1, Smiltene, 
Smiltenes novads, LV-4729

Krāsotāju iela 2-1, Smiltene, 
Smiltenes novads, LV-4729

94150080217001003 Krāsotāju iela 2-3, Smiltene, 
Smiltenes novads, LV-4729

Krāsotāju iela 2-2, Smiltene, 
Smiltenes novads, LV-4729

94150080217001006 Krāsotāju iela 2-6, Smiltene, 
Smiltenes novads, LV-4729

Krāsotāju iela 2-3, Smiltene, 
Smiltenes novads, LV-4729

94150080217001005 Krāsotāju iela 2-5, Smiltene, 
Smiltenes novads, LV-4729

Krāsotāju iela 2-4, Smiltene, 
Smiltenes novads, LV-4729

94150080217001004 Krāsotāju iela 2-4, Smiltene, 
Smiltenes novads, LV-4729

Krāsotāju iela 2-5, Smiltene, 
Smiltenes novads, LV-4729

Likvidēt telpu grupas ad-30. 
resi Krāsotāju iela 2-6, Smiltene, 
Smiltenes novads, LV-4729.

Mainīt nekusta31. mā īpašuma 
lietošanas mērķi Launkalnes pagasta 
zemes vienībai Vimbas”, kadastra 
apzīmējums 9470 004 0098 no ze-
mes, kuras galvenā saimnieciskā dar-
bība ir lauksaimniecība (kods 0101) 
uz derīgo izrakteņu ieguves teritorija 
(kods 0401).

Noteikt dalīto nekustamā 32. 
īpašuma lietošanas mērķi Launkal-
nes pagasta īpašumam „Kaģi 1”, ka-
dastra apzīmējums 9470 004 0097.

Noteikt dalīto nekustamā 33. 
īpašuma lietošanas mērķi Bilskas 
pagasta neklustamā īpašuma „Vijas-
pūķi” zemes vienībai ar kadastra ap-
zīmējumu 9444 010 0350.

Mainīt nekustamā īpašu-34. 
ma lietošanas mērķi Bilskas pagasta 
neklustamā īpašuma „Vijaspuķes” 
zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 9444 010 0327 no individuālo 
dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) 
uz zemi, kuras galvenā saimniecis-
kā darbība ir lauksaimniecība (kods 
0101).

Atļaut no Launkalnes pa-35. 
gasta nekustamā īpašuma „Lejas 
Ruņģi”, kadastra numurs 9470 014 
0056, atdalīt zemes vienību ar kadas-
tra apzīmējumu 9470 014 0055  6.5 
ha platībā, un mainīt nosaukumu no 
„Lejas Ruņģi” uz „Ruņģi”, Launkal-
nes pagasts.

Atļaut veikt Bilskas pagas-36. 
ta nekustamo īpašuma „Nīmanti”, 
kadastra apzīmējums 9444 010 0165, 
un „Graudi”, kadastra apzīmējums 
9444 010 0371, zemes robežu pār-
kārtošanu.

Sadalīt Palsmanes pagasta 37. 
nekustamā īpašuma „Siluguņi” ze-
mes vienību ar kadastra apzīmējumu 
9474 004 0232 divās daļās.

Sadalīt Variņu pagasta ne-38. 
kustamā īpašuma „Lazdiņu pils” ze-
mes vienību ar kadastra apzīmējumu 
9490 004 0090 trijās daļās.

Atļaut no Bilskas pagasta 39. 
nekustamā īpašuma „Dreimaņi 2”, 
kadastra numurs 9444 007 0003, 
atdalīt zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 9444 007 0217  3,2 ha 
platībā, un mainīt nosaukumu no 
„Dreimaņi 2” uz „Sunīši”, Bilskas 
pagasts.

Piešķirt A.L. nekustamā 40. 
īpašuma nodokļa atvieglojumus 50% 
apmērā par zemi un 25% apmērā par 
ēkām „Andrēni”, Blomes pagastā, 
par 2014. gadu. 

Nepiešķirt I.A. nekustamā 41. 
īpašuma nodokļa atvieglojumus par 
zemi un ēkām „Tīreļi”, Brantu pa-
gasts, Smiltenes novads, par 2014.
gadu. 

Piešķirt D.P. nekustamā 42. 
īpašuma nodokļa atvieglojumus par 
nekustamā īpašuma „Vilciņi”, Variņu 
pagasts, zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 9490 003 0001 daļu 0,2 
ha platībā, par 2014. gadu. 

Dzēst nekustamā īpašuma 43. 
nodokļa parādu par kopējo summu 
EUR 205,86 (divi simti pieci euro 
86 centi), t.sk. pamatparāds EUR 
117,12 apmērā un kavējuma nauda 
EUR 88,74, izslēgt no debitoru sa-
raksta (1. pielikums).

Dzēst nekustamā īpašuma 44. 
nodokļa parādu par kopējo summu 
EUR 157,93 (viens simts piecdesmit 
septiņi euro 93 centi), t.sk. pamatpa-
rāds EUR 104,34 apmērā un kavēju-
ma nauda EUR 53,59, un izslēgt no 
debitoru saraksta.

Dzēst nekustamā īpašuma 45. 
nodokļa parādu par kopējo summu 
EUR 134,21 (viens simts trīsdesmit 
četri euro 21 cents), t.sk. pamatpa-
rāds EUR 80,56 un kavējuma nauda 
EUR 53,65, un izslēgt no debitoru 
saraksta.

Mainīt Palsmanes pagasta 46. 
zemes vienību ar kadastra apzīmē-
jumu 9474 004 0349 un 9474 004 
0213 savstarpējās robežas atbilstoši 
pielikumam. 

Grozīt Smiltenes novada 47. 
domes 2014. gada 30. aprīļa lēmumu 
Nr. 7,18.§.6. „Par zemes lietošanas 
tiesību izbeigšanu”, izslēdzot lēmu-
ma 1. pielikuma „Zemes vienību 
saraksts ar personām, kuras nav no-
slēgušas zemes izpirkuma līgumu 
ar Hipotēku banku līdz 2011. gada 
30. decembrim un ir identifi cētas 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmā” 49. punktu par 
zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 
M.J uz īpašumu „Pavāri 7”, Laun-
kalnes pagastā, Smiltenes novadā, 
0,2336 ha platībā (zemes vienības 
kadastra apzīmējums 9470 003 
0213 – 0,2336 ha).

Grozīt Smiltenes novada 48. 
domes 2014. gada 30. aprīļa lēmumu 
Nr. 7,18.§.6. „Par zemes lietošanas 
tiesību izbeigšanu”, izslēdzot lēmu-
ma 1. pielikuma „Zemes vienību 
saraksts ar personām, kuras nav no-
slēgušas zemes izpirkuma līgumu 
ar Hipotēku banku līdz 2011. gada 
30. decembrim un ir identifi cētas 
Nekustamā īpašuma valsts kadas-
tra informācijas sistēmā” 46. un 47. 
punktu par zemes lietošanas tiesību 
izbeigšanu V.T. uz īpašumu „Tiltiņi”, 
Launkalnes pagastā, Smiltenes nova-
dā, 2,27 ha platībā (zemes vienības 
kadastra apzīmējums 9470 002 0092 
– 0,48 ha, un 9470 002 0093 – 1,79 
ha).

Grozīt Smiltenes novada 49. 
domes 2014. gada 30. aprīļa lēmu-
mu Nr. 7, 18.§.6. „Par zemes lieto-
šanas tiesību izbeigšanu”, izslēdzot 
lēmuma 1. pielikuma „Zemes vienī-
bu saraksts ar personām, kuras nav 
noslēgušas zemes izpirkuma līgumu 
ar Hipotēku banku līdz 2011. gada 
30. decembrim un ir identifi cētas 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmā” 41. punktu 
par zemes lietošanas tiesību izbeig-
šanu A.Z. uz īpašumu „Lejasbaloži”, 
Grundzāles pagastā, Smiltenes no-

vadā, 5,60 ha platībā (zemes vienī-
bas kadastra apzīmējums 9458 006 
0103 – 5,6 ha).

Grozīt Smiltenes novada 50. 
domes 2014. gada 30. aprīļa lēmumu 
Nr. 7,18.§.6. „Par zemes lietošanas 
tiesību izbeigšanu”, izslēdzot lēmu-
ma 1. pielikuma „Zemes vienību 
saraksts ar personām, kuras nav no-
slēgušas zemes izpirkuma līgumu 
ar Hipotēku banku līdz 2011. gada 
30. decembrim un ir identifi cētas 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmā” 56. punktu par 
zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 
V.Z. uz īpašumu „Rauzas Rozītes”, 
Palsmanes pagastā, Smiltenes nova-
dā, 8,2 ha platībā (zemes vienības 
kadastra apzīmējums 9474 002 0037 
– 8,2 ha).

Grozīt Smiltenes novada 51. 
domes 2014. gada 30. aprīļa lēmumu 
Nr. 7,18.§.6. „Par zemes lietošanas 
tiesību izbeigšanu”, izslēdzot lēmu-
ma 1. pielikuma „Zemes vienību 
saraksts ar personām, kuras nav no-
slēgušas zemes izpirkuma līgumu 
ar Hipotēku banku līdz 2011. gada 
30. decembrim un ir identifi cētas 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmā” 60. punktu par 
zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 
V.M. uz īpašumu „Bises”, Smiltenes 
pagastā, Smiltenes novadā, 13,8 ha 
platībā (zemes vienības kadastra ap-
zīmējums 9480 001 0015 – 13,8 ha).

Slēgt lauku apvidus zemes 52. 
nomas līgumu ar S.Ļ. par zemes vie-
nībām Jasmīnu ielā 3, Blomes pagas-
tā ar kadastra apzīmējumu 9446 001 
0047 1,2 ha un kadastra apzīmējumu 
9446 006 0058  0,6 ha platībā.

Slēgt lauku apvidus zemes 53. 
nomas līgumu ar U.L. par zemes 
vienību „Kleperi”, Brantu pagastā ar 
kadastra apzīmējumu 9448 001 0082 
2,98 ha platībā.

Iznomāt R.L. zemes vienī-54. 
bas daļu, kadastra apzīmējumu 9470 
003 0184, 0,09 ha platībā bez apbū-
ves tiesībām.

Slēgt lauku apvidus zemes 55. 
nomas līgumu ar I.I. par zemes vienī-
bu „Asaras”, Launkalnes pagastā ar 
kadastra apzīmējumu 9470 003 0425 
0,08 ha platībā.

Slēgt lauku apvidus zemes 56. 
nomas līgumu ar I.B. par zemes vie-
nību „Ozoliņi”, Smiltenes pagastā ar 
kadastra apzīmējumu 9480 003 0158  
6,5 ha platībā.

Pārtraukt zemes nomas lī-57. 
gumu ar D.Ķ. par Bilskas pagasta ze-
mes vienību ar kadastra apzīmējumu 
9444 010 0168 1,3 ha platībā.

Slēgt lauku apvidus zemes 58. 
nomas līgumu ar R.S. par zemes vie-
nību „Meldri”, Blomes pagastā ar 
kadastra apzīmējumu 9446 006 0408  
0,3094 ha platībā.

Slēgt lauku apvidus zemes 59. 
nomas līgumu ar U.K. par zemes vie-
nību „Bitītes”, Launkalnes pagastā ar 
kadastra apzīmējumu 9470 003 0394  
0,0947 ha platībā.

Slēgt lauku apvidus zemes 60. 
nomas līgumu ar A.V. par zemes vie-
nībām „Silmači”, Blomes pagastā ar 
kadastra apzīmējumu 9446 001 0136 
– 1,03 ha, 9446 006 0179 – 0,3909 ha, 
9446 006 0362 – 0,2355 ha platībā.

Neiznomāt D.C. zemes vie-61. 
nību ar kadastra apzīmējumu 9480 
005 0305 0,06 ha platībā un zemes 
vienības daļu no īpašuma „Pašvaldī-
ba”, kadastra apzīmējums 9480 005 
0388, 0,24 ha platībā.

Slēgt lauku apvidus zemes 62. 
nomas līgumu ar K.P. par zemes vie-
nību „Ezernieki”, Bilskas pagastā 
ar kadastra apzīmējumu 9444 004 
0215, 0,6 ha platībā.

Iznomāt A.D. zemes vienību 63. 
„Valsts brīvā zeme (Ilgas 161), kadas-
tra apzīmējumu 9480 005 0411  0,06 
ha platībā bez apbūves tiesībām.

Iznomāt SIA „Palsma-64. 
ne”, vienotais reģistrācijas Nr. 
43903000717, daļu no zemes vienī-
bas „Granīti”, kadastra apzīmējums 
9474 001 0075, 2,3 ha platībā un 
daļu no zemes vienības „Rauza”, ka-
dastra apzīmējums 9474 001 0116, 
3,2 ha platībā.

Slēgt nomas līgumu ar 65. 
Smiltenes Valsts tehnikumu par 
valsts nekustamā īpašuma – „Smil-
tenes lauksaimniecības tehnikums” 
(kadastra numurs 94700010009, ko-
pējā platība 8,1 ha) daļas 0,85 ha pla-
tībā, kas atrodas Launkalnes pagastā, 
Smiltenes novadā.

Lūgt Valsts akciju sabied-66. 
rību „Latvijas Valsts ceļi” noslēgt 
ilgtermiņa zemes nomas līgumu ar 
Smiltenes novada domi par autoceļa 
P27 „Smiltene – Gulbene” no 1,507 
līdz 2,83 km, nodalījuma joslas – 
gājēju celiņa, kas savieno Smiltenes 
pilsētu un Silvas ciematu, nomu.

Smiltenes novada Bibliotē-67. 
kas darbības nodrošināšanai slēgt ne-
apdzīvojamo telpu nomas līgumu ar 
SIA „Madara 89” par telpu Smiltenes 
pilsētā, Baznīcas laukumā 13, nomu.

Apstiprināt zemes ierīcī-68. 
bas projekta lietu „Osīši”, Bilskas 
pagasts, Smiltenes novads, zemes 
vienības kadastra apzīmējums 9444 
005 0130.

Apstiprināt zemes ierīcības 69. 
projekta lietu „Pāpiņas”, Bilskas pa-
gasts, Smiltenes novads, zemes vie-
nības kadastra apzīmējums 9444 005 
0001.

Būvniecības pasūtītajam 70. 
K.Z. atļaut turpināt dzīvojamās 
mājas, „Pērlītes”, Brantu pagastā, 
Smiltenes novadā un 2 (divu) mēne-

šu laikā no lēmuma spēkā stāšanās 
brīža izpildīt sekojošu nosacījumu 
būvniecības turpināšanai – atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām Smiltenes 
novada Būvvaldē saņemt būvatļauju 
būvdarbu veikšanai „Pērlītēs”, Bran-
tu pagastā, Smiltenes novadā.

Lai novērstu apdraudē-71. 
jumu sabiedrības drošībai un ņemot 
vērā, ka ēka un palīgēka  „Ķeņģi”, 
Launkalnes pagastā bojā Smiltenes 
novada ainavu un ir bīstama, veikt 
būvju – dzīvojamās ēkas (būves ka-
dastra apzīmējums 9470 007 005 
001) un palīgēkas – pagrabs (bū-
ves kadastra apzīmējums 9470 
007 005 002) nojaukšanu.

Uzdot Smiltenes Māks-72. 
las skolas direktora vietniecei A.Ķ. 
sagatavot vai izdot administratīvos 
aktus, veikt uzraudzības, kontroles, 
izziņas vai sodīšanas funkcijas, slēgt 
līgumus vai veikt citas darbības at-
tiecībā uz Mākslas skolas skolotāju 
Vinetu Balodi.

Piešķirt Smiltenes novada 73. 
domes priekšsēdētājam Aināram 
Mežulim ikgadējo atvaļinājumu 
divas kalendārās nedēļas laikā 
no š.g. 16. jūlija līdz 29. jūlijam 
par nostrādāto laika periodu 
18.12.2012. – 17.06.2013. Domes 
priekšsēdētāja atvaļinājuma laikā 
priekšsēdētāja pienākumus veikt 
domes priekšsēdētāja vietniekam 
G.Kukainim.

Piešķirt Smiltenes no-74. 
vada domes priekšsēdētāja viet-
niekam Gintam Kukainim, perso-
nas kods 161283-12254, ikgadējo 
atvaļinājumu divas kalendārās ne-
dēļas laikā no š.g. 7. jūlija līdz 20. 
jūlijam par nostrādāto laika periodu 
02.01.2014. – 01.07.2014. Uzdot 
Smiltenes novada domes Finanšu 
nodaļai aprēķināt un izmaksāt 
atvaļinājuma naudu par 10 darba 
dienām.

Komandēt domes priekš-75. 
sēdētāju Aināru Mežuli un deputāti 
Inesi Raiskumu uz Smiltenes pašval-
dības sadraudzības pilsētu Vīzenba-
hu (Vācija), lai pārstāvētu Smiltenes 
novada pašvaldību Donerijas –Vī-
zenbahas – Deskas – Smiltenes paš-
valdību sadraudzības svētkos, laikā 
no š.g. 30. jūlija līdz 6. augustam.

Atlikt Smiltenes Centra vi-76. 
dusskolas attīstības plāna apstiprinā-
šanu līdz brīdim, kad tiks izstrādāta 
un apstiprināta Smiltenes novada Iz-
glītības attīstības koncepcija.

Dina Kaupe,
 Kancelejas nodaļas vadītāja 

valdības iestāde „Smiltenes pilsētas 
Kultūras centrs”;”.

Svītrot Noteikumu 10.4. 1.2. 
apakšpunktu.

Svītrot Noteikumu 10.7. 1.3. 
apakšpunktu.

Papildināt Noteikumus ar 1.4. 
10.14. apakšpunktu šādā redakcijā:  

„10.14. Informācijas tehnoloģi-
ju nodaļa.”.

Svītrot Noteikumu 17.12. 1.5. 
apakšpunktu.

Svītrot Noteikumu 17.1.6. 1.2. 
apakšpunktu.

Aizstāt Noteikumu 10. 1.7. 
punkta ceturtajā teikumā vārdu, 
apzīmējumu un skaitli „pielikumā 
Nr. 1” ar vārdu un skaitli „1. pie-
likumā.”.

Izteikt Noteikumu 1. pie-1.8. 
likumu jaunā redakcijā (1. pieli-
kums). 

Noteikumi stājas spēkā nā-1. 
košajā dienā pēc to parakstīšanas. 
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Turpinājums no 3. lpp.
1. pielikums
2009. gada 20. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 1/09 „Smiltenes novada pašvaldības nolikums”
2014. gada 18. jūnijā Nr. 1/14.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Par Smiltenes novada domes saistošo noteikumu  projektu
„Grozījumi 2009. gada 20. jūlija Smiltenes novada domes 
saistošajos noteikumos Nr. 1/09 „Smiltenes novada pašvaldības nolikums””
Pašreizējās situācijas raksturojums Pašreiz spēkā esošie Saistošie noteikumi Nr. 1/09 „Smiltenes novada pašvaldības 

nolikums” apstiprināti 2009. gada 20. jūlijā (sēdes protokols Nr. 31.§), turpmāk 
tekstā – Noteikumi. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 24. panta pirmajai daļai 
pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes 
organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus 
vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

Saistošo noteikumu  projekta  
nepieciešamības raksturojums, 
dokumenta būtība

Pašvaldības pārvaldes struktūras aktualizēšana atbilstoši domes pieņemtajiem 
lēmumiem. 

Īss Saistošo noteikumu projekta 
satura izklāsts

Atbilstoši domes pieņemtajiem lēmumiem:
Noteikumu 7.17.9. apakšpunkts tiek izteikts jaunā redakcijā, jo atbilstoši 1. 
domes 2014. gada 30. jūlija lēmumam dome ir izveidojusi jaunu pašvaldības 
iestādi „Smiltenes pilsētas Kultūras centrs”;
Tiek svītroti Noteikumu 10.4. un 10.7. apakšpunkti, jo atbilstoši domes 2. 
2014. gada 30. jūlija lēmumam dome ir reorganizējusi Administrācijas 
struktūrvienības, iekļaujot Tehniskā direktora institūciju domes 
Saimnieciskās darbības nodaļā un Iepirkumu nodaļu pievienojot Juridiskajai 
nodaļai, attiecīgi mainot minēto struktūrvienību funkcijas un kompetenci;
Noteikumi papildināti ar 10.14. apakšpunktu, jo  atbilstoši domes 2014. 3. 
gada 30. jūlija lēmumam dome ir Administrācijā ir izveidojusi jaunu 
struktūrvienību – Informācijas tehnoloģiju nodaļu;
No Noteikumiem svītrots 17.12. apakšpunkts, jo atbilstoši domes 2014. 4. 
gada 30. aprīļa lēmumam ir likvidēta Izglītības iestāžu vadītāju un vietnieku 
darba algu un piemaksu noteikšanas komisija;
No Noteikumiem svītrots 17.5. 1.2. apakšpunkts, jo atbilstoši domes 2014. 
gada 30. aprīļa lēmumam ir likvidēta Direktoru padome;
Atbilstoši struktūrai grozīts Noteikumu 1. pielikums „Pašvaldības pārvaldes 6. 
struktūrshēma.”.

Saistošo noteikumu projekta 
iespējamā ietekme uz pašvaldības 
budžetu

Nav attiecināms

Saistošo noteikumu projekta 
iespējamā ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā

Nav attiecināms

Saistošo noteikumu projekta 
iespējamā ietekme uz 
administratīvajām procedūrām  

Institūcija, kurā privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā – 
Smiltenes novada pašvaldības administrācijā Dārza ielā 3, Smiltenē.
Saistošo noteikumu izdošanas neradīs papildus slogu administratīvajām 
procedūrām.

Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem  
Saistošie noteikumi sagatavoti

Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1. punkts un 24. pants  

Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām saistībā ar  Saistošo 
noteikumu projektu

Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta 
izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības 
mājaslapā internetā www.smiltene.lv, saņemto priekšlikumu vai iebildumu 
apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos 
noteikumos. 
Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu ievērtēšana 
pēc projekta publicēšanas pašvaldības  mājaslapā internetā www.smiltene.lv.
Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi – paredzēts izvērtēt 
pēc to saņemšanas.

2014. gada 28. maijā  
APSTIPRINĀTI
ar Smiltenes novada domes 2014. gada 28. maija  lēmumu  (sēdes protokols Nr. 8, 12.§.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 5/14
„Grozījumi Smiltenes novada  pašvaldības  2009. 
gada 31. augusta  saistošajos noteikumos  Nr. 7/09  
„Noteikumi  par Smiltenes novada pašvaldības  
sociālās palīdzības pabalstiem””
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta pirmo, otro ceturto  daļu,
Ministru Kabineta 2010. gada 30. marta noteikumu Nr. 299 „ Noteikumi par ģimenes atsevišķi dzīvojošas 
personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4. apakšpunktu

Izdarīt Smiltenes novada domes 2009. gada 31. augusta Saisto-1. 
šajos noteikumos Nr. 7/09 „Noteikumi par Smiltenes novada pašvaldības 
sociālās palīdzības pabalstiem” (turpmāk tekstā – Saistošie noteikumi) šā-
dus grozījumus:

izteikt Saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā 1.1. 
redakcijā:

„Izdoti saskaņā ar likuma „Sociālo pakalpojumu un sociālās Izdoti sa-
skaņā ar  Sociālo pakalpojumu un sociālās  palīdzības likuma 35. panta 
pirmo, otro, ceturto, piekto daļu, Ministru Kabineta  2010. gada 30. marta 
noteikumu Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes atsevišķi dzīvojošas personas 
atzīšanu par trūcīgu” 19.4 apakšpunktu”.

Svītrot 16.2. apakšpunktu.1.2. 
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēša-2. 

nas pašvaldības bezmaksas izdevumā „Smiltenes novada Domes Vēstis”.

Nr. 1
Saistošo noteikumu
„Grozījumi 2009. gada 31. augusta saistošos 
noteikumos Nr.  7/09 
„Noteikumi par Smiltenes novada pašvaldības 
sociālās palīdzības pabalstiem”” projekta 
paskaidrojuma raksts
Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības liku-
ma 9. panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldībai, ku-
ras teritorijā persona reģistrējusi savu dzīvesvietu, 
ir pienākums nodrošināt personai iespēju saņemt 
tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus  
un sociālo palīdzību. Līdz ar to, deklarēšanas ilgu-
ma ierobežojumus (nosacījumus, ka persona var 
saņemt sociālos pabalstus, tikai tad, ja ir dekla-
rējusies pašvaldības administratīvajā teritorijā ne 
mazāk kā sešus mēnešus) nevar piemērot sociālās 
palīdzības pabalstiem, kas ir piešķirami saskaņā ar 
minētā likuma 35. pantu.
Precizēts Saistošo noteikumu izdošanas tiesiskais 
pamatojums no tā svītrojot atsauci uz Sociālo pa-
kalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta 
trešā daļas, atsauce papildināta ar Ministru Kabi-
neta 2010. gada 30. marta noteikumu Nr. 299 „No-
teikumi par ģimenes atsevišķi dzīvojošas personas 
atzīšanu par trūcīgu”19.4. apakšpunktu.  

Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošo noteikumu projekts paredz noteikt, ka 
dzīvokļa pabalstu saņem visas trūcīgas/mazno-
drošinātas ģimenes (personas) bez deklarēšanas 
ilguma ierobežojuma, svītrojot no Saistošajiem 
noteikumiem 16.2. apakšpunktu.

Informācija par 
plānoto
projekta ietekmi uz 
pašvaldības
budžetu

Saistošie noteikumi paredz paplašināt pabalsta 
saņēmēju loku par 30 ģimenēm/personām un dzī-
vokļa pabalsta apmēru, budžetā būtu nepieciešams 
fi nansējums 4268,70 euro apmērā.
Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi, nav 
nepieciešams veidot jaunas institūcijas, darba vie-
tas, paplašināt esošo institūciju kompetenci.

Informācija par 
plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms

Informācija par 
plānoto
projekta ietekmi uz
administratīvajām 
procedūrām

Smiltenes novada Sociālais dienests veic saistošo 
noteikumu piemērošanu.

Informācija par 
konsultācijām
ar privātpersonām

Saistošo noteikumu projekts ir izskatīts Smiltenes 
novada domes Finanšu un attīstības jautājumu pa-
stāvīgajā komitejā un Sociālo un medicīnas jautā-
jumu patstāvīgajā komitejā. 

A. Mežulis,
Smiltenes novada domes priekšsēdētājs                                           

1. pielikums
2009. gada 20. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.1/09 „Smiltenes novada pašvaldības nolikums”
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Valsts prezidents 
Smiltenes novadu  novērtē 

kā vienu no Latvijas izaugsmes 
novadiem

Dzimtsarakstu nodaļa informē
2014. gada I pusgadā Smilte-

nes novada Dzimtsarakstu noda-
ļā sastādīti 75 dzimšanas reģistri 
(2013. g. – 46). Gada pirmajā pusē 
reģistrēti 38 zēni un 37 meitenes. 
Visvairāk bērnu reģistrēti janvārī 
(20), bet vismazāk – jūnijā (6).

Sastādīti 10 laulības reģistri 
(2013. g. –12) un 80 miršanas re-
ģistri (2013. g. – 68). Civilstāvokļa 
aktu reģistru ierakstos izdarīti 17 pa-
pildinājumi, izsniegtas 28 atkārtotas 
apliecības.

Jūnija mēnesī dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēti 6 jaundzimušie – 4 
meitenes un 2 zēni. Blomes, Launkal-
nes un Smiltenes pagastā – 1 jaundzi-

mušais un  Smiltenes pilsētā – 3 jaun-
dzimušie. Vecākiem sastāvot laulībā 
piedzimis viens bērniņš, 5 bērniem 
atzīta paternitāte. 3 māmiņām jaun-
dzimušie ir otrie bērniņi, divām – tre-
šie bērniņi, vienai māmiņai – piektais 
bērniņš. Vārdiņi meitenēm – Alise 
Jūlija, Keita, Dārta, Lote. Vārdiņi 
zēniem – Gatis, Augusts Jānis. 

Jūnija mēnesī reģistrēti 14 mir-
šanas gadījumi. Aizsaulē aizgājuši 5 
vīrieši un 9 sievietes. Miruši 4 – Smil-
tenes pilsētas iedzīvotāji, 3 – Palsma-
nes pagasta iedzīvotāji, 2 – Blomes un 
Brantu pagasta iedzīvotāji, 1– Grun-
dzāles, Launkalnes un  Smiltenes pa-
gasta iedzīvotājs.

Demogrāfi skā situācija Smiltenes novadā 2014. gada I pusgadā 
(pēc Dzimtsarakstu nodaļas datiem)

N.
P.K.

Pilsēta un
pagasti

Dzimušo  
skaits

Mirušo  
skaits

1. Smiltene 29 32
2. Bilskas pagasts 3 4
3. Blomes pagasts 4 9
4. Brantu pagasts 4 3
5. Grundzāles pagasts 6 4
6. Launkalnes pagasts 7 5
7. Palsmanes pagasts 3 8
8. Smiltenes pagasts 18 4
9. Variņu pagasts – 4
10. Citas pašvaldības iedzīvotāji 1 7

                  KOPĀ: 75 80
Dace Ērģele,

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja  

30. jūnijā Smiltenes novada 
domes kārtējā sēdē deputāti ap-
stiprināja projektu līdzfi nansē-
šanas konkursa nevalstiskajām 
organizācijām rezultātus, pašval-
dības atbalstu saņems nevalstis-
kās organizācijas 9 projektu īste-
nošanai.

Projektu līdzfi nansēšanas pietei-
kumu iesniegšanas termiņš bija līdz 
šā gada 30. maijam. Norādītajā ter-
miņā  saņemti 9 projektu līdzfi nan-
sēšanas pieteikumi.

 Smiltenes novada domes izvei-
dotā un apstiprinātā konkursa komi-
sija veica iesniegto projektu līdzfi -
nansēšanas pieteikumu izvērtēšanu. 
Atbalstu saņems visi 9 saņemtie pro-
jektu līdzfi nansēšanas pieteikumi: 

Projekts „Inventāra papil-1.1. 
dināšana rotaļu laukumam Bilskas 
ciemā”, iesniedzējs biedrība „Vilk-
muiža – 2011”;

Projekts „Reprezentab-1.2. 
la baltā blūze – Eiropas deju kopas 
„Smiltesele” svētku programmu es-
tētiskai bagātināšanai”, iesniedzējs 
biedrība „Smiltenes pagasta attīstī-
bai”;

Projekts „Bezvadu mikro-1.3. 
fonu komplektu iegāde amatierteāt-
rim „Trīnis”” iesniedzējs biedrība 
„Smiltenes pagasta attīstībai”;

Projekts „Tautu tērpu papil-1.4. 
dināšana ar deju rekvizītiem vidējas 
paaudzes deju kolektīvam „Sanācē-
ji””, iesniedzējs biedrība „Smiltenes 
pagasta attīstībai”;

Projekts „Piemiņas vie-1.5. 
tas izveidošana deportācijās cie-

Pašvaldībā

17. jūnijā Valsts prezidents 
Andris Bērziņš reģionālajā vizī-
tē apmeklēja Smiltenes novadu, 
kur tikās ar pašvaldības vadību, 
uzņēmējiem un iedzīvotājiem, ap-
meklēja Smiltenes tehnikumu un 
vairākus uzņēmumus. 

 Noklausoties pašvaldības vadī-
tāja Aināra Mežuļa informāciju par 
Smiltenes novada attīstības tenden-
cēm un rādītājiem, Valsts prezidents 
atzina, ka Smiltene allaž ir bijusi ak-
tīva un arī šobrīd situācija novadā ir 
vairāk nekā pozitīva. Sarunā ar paš-
valdības vadītājiem tika arī atzīts, 
ka Smiltenes novads varētu būt kā 
optimāls modelis citu novadu vei-
došanai nākotnē, kas ir ļāvis jau šo-
brīd caur Eiropas fondu projektiem 
piesaistīt ap 20 miljoniem eiro, kas 
ieguldīti pilsētas ielu, novada ceļu, 
ūdenssaimniecības un citu objektu 
renovācijā.

Pieskaroties iedzīvotāju pie-
saistīšanas jautājumiem, nodokļu 
politikai un infrastruktūrai, tika īpaši 
uzsvērts, ka šīm jomām jābūt prio-
ritārām. Valsts prezidents savukārt 
norādīja, ka ikviena novada nākot-
nes plānošanā un attīstībā izšķiroša 
loma ir bijusi un būs pašvaldībām, 
kas liecina, ka valsts loma sama-
zināsies un jo īpaši tādās jomās kā 
veselības aprūpe un izglītība pašval-
dībām būs jāuzņemas arvien lielāka 
atbildība un izdevumi. 

Vizītes laikā Valsts prezidents 
nolika ziedus pie pieminekļa „Sa-
šķeltā ģimene”, godinot komunistis-
kā terora upuru piemiņu.

Savukārt, ar iedzīvotājiem pār-
runājot Smiltenes novada aktualitā-
tes, Valsts prezidents pastāstīja, ka 
ar Smilteni ir cieši saistīts jau 44 
gadus, gan uzsākot darba gaitas pēc 
augstskolas, gan vadot „Unibanku”. 
Viņaprāt, Smiltene ir viena no tām 
pilsētām, kas ir bijusi stipra un ar 
optimismu var raudzīties nākotnē. 

Iedzīvotāji Valsts prezidentam 
uzdeva jautājumus par masu mediju 
atbildību sabiedrības priekšā, Latvi-
jas ārējo drošību, kā arī iedzīvotāju 
piesaistīšanu dzīvei lauku pilsētās. 

Atbildot par Latvijas drošību, 

A. Bērziņš teica: „Mēs esam ne 
mazāk droši kā jebkura cita Eiropas 
Savienības un NATO dalībvalsts. 
Vienlaikus es uzskatu, ka visbū-
tiskākais valsts drošības pamats ir 
kārtība pašā valstī un tās pozitīva 
attīstība iekšienē.”

Smiltenes tehnikuma apmeklē-
juma laikā A. Bērziņš iepazinās ar 
skolas mācību procesu un nākotnes 
attīstības iecerēm un apskatīja spor-
ta zāli. Valsts prezidents augsti no-
vērtēja tehnikuma izvēlēto attīstības 
ceļu, kas liecina par arvien lielāku 
studentu interesi un izvēlēto mācību 
programmu aktualitāti. Smiltenes 
tehnikums ir pirmais profesionālo 
kompetenču centrs Vidzemē, kurā 
aizvadītajā mācību gadā studēja 
vairāk nekā 600 audzēkņi un kas 
piedāvā apgūt arī divas nacionālās 
nozīmes programmas – veterinār-
medicīnā un ceļu būvē. 

Darba pusdienu laikā ar Smil-
tenes novada izglītības nozares pār-
stāvjiem tika pārrunāti jautājumi, 
kas skar demogrāfi ju un tās ietekmi 
uz lauku skolu turpmāko pastāvēša-
nu, sākumskolu (1.–6. klase) nozīmi 
arī nākotnē, pašvaldību pieaugošo 
lomu izglītības jomā, jauno peda-
gogu piesaistīšanas problēmu, kā arī 
jaunos izglītības standartus un jauno 
pieeju skolēnu izglītošanai. Valsts 
prezidents atzinīgi novērtēja jaunās 
pieejas ievirzi – pēc iespējas vairāk 
audzēkņus nodarbināt praktiski, 
teoriju saglabājot vien kā pamatu 
profesionālai apmācībai.

Vizītes turpinājumā Valsts pre-
zidents apmeklēja vairākus Smil-
tenes novada uzņēmumus – „Smil-
tenes koks”, „8 CBR”, „Smiltenes 
piens” un zemnieku saimniecību 
„Rožkalni”.

Avots: http://www.president.lv/ 

Pašvaldības atbalstu saņems 
nevalstiskās organizācijas 

9 projektu īstenošanai
tušajiem”, iesniedzējs biedrība 
„Grundmeistares”, piešķirt līdzfi -
nansējumu EUR 151,00 apmērā;

Projekts „Smiltenes novada 1.6. 
tautas tērpu aksesuāru iegāde Laun-
kalnes tautas mākslas kolektīviem”, 
iesniedzējs biedrība „ARI TEV”;

Projekts „Dari un rādi ko 1.7. 
tu proti”, iesniedzējs biedrība „AT-
BALSTS cilvēkiem ar īpašām vaja-
dzībām”;

Projekts „Āra trenažieru 1.8. 
laukuma izveide Blomes pagastā”, 
iesniedzējs biedrība „GaisMa tune-
lī”;

Projekts „Palsmanes ev.-1.9. 
lut. baznīcas renovācija”, iesnie-
dzējs Palsmanes evenģeliski luteris-
kā draudze.

Projektu konkursam 2014. gadā 
kopumā atvēlēti EUR  4269,00 Smil-
tenes novada domes līdzfi nansē-
jums. Katram projektam piešķirtais 
līdzfi nansējuma apjoms sastāda līdz 
30% no projekta atbilstošo izmak-
su kopējās summas, nepārsniedzot 
EUR 710,00. Par atbalstītā projekta 
līdzfi nansējumu ar katru projekta ie-
sniedzēju tiks slēgts līgums. 

 Projektu konkurss tiek organi-
zēts jau ceturto gadu, tā mērķis ir ar 
līdzfi nansējumu atbalstīt pašvaldī-
bas attīstības stratēģijai atbilstošus 
projektu idejas izglītības, kultūras, 
sporta, sociālo, jauniešu iniciatīvas 
un teritorijas labiekārtošanas jomās. 

  Andris Lapiņš,
Attīstības un plānošanas 

nodaļas vadītājs 
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Noslēgts līgums „Ūdenssaimniecības 
infrastruktūras attīstība 

Smiltenes novada Variņu ciemā. 
Būvdarbi.”

Ieguldījums Tavā nākotnē!
EIROPAS SAVIENĪBA

Pēc iepirkuma procedūras rezul-
tātiem šā gada 11. jūlijā tika noslēgts 
līgums ar SIA „Vidzemes Energo-
celtnieks” par būvdarbu veikšanu 
projektā „Ūdenssaimniecības infra-
struktūras attīstība Smiltenes novada 

No šā gada 21. jūnija Smilte-
nes novada Pašvaldības policija, 
lai nodrošinātu efektīvāku sabied-
riskās kārtības uzraudzību Smilte-
nes ielās, parkos un daudzdzīvokļu 
māju iekšpagalmos, savās patruļās 
izmanto elektrovelosipēdus. Smil-
tenes novada Pašvaldības policija 
ir viena no pirmajām, kas ikdienas 

Smiltenes novada Pašvaldības 
policija patruļās izmanto 

elektrovelosipēdus

Lauku atbalsta dienesta Ziemeļ-
vidzemes reģionālā lauksaimniecī-
bas pārvalde ir izvērtējusi un apstip-
rinājusi Smiltenes novada domes 
sagatavoto projekta iesniegumu, kas 
tika iesniegts Latvijas Lauku attīstī-
bas programmas 2007.–2013. gadam 
pasākumam „Meža ekonomiskās 
vērtības uzlabošana”  ietvaros. 

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ 
EIROPAS SAVIENĪBA

EIROPAS LA SAI IE AS FONDS LAUKU ATT ST AI:
EIROPA IN EST  LAUKU APVIDOS

Apstiprināts projekts „Variņu pagasta meža 
īpašuma „Meži” ilgtspējīga apsaimniekošana”

Projekta mērķis ir palielināt Va-
riņu pagasta meža īpašuma „Meži” 
ekonomisko vērtību, nodrošinot ilgt-
spējīgu apsaimniekošanu. Projekta 
ietvaros tiks iegādāti 1 krūmgriezis, 
darba aizsardzības līdzekļi – 1 pā-
ris drošības zābaku, bikses, jaka un 
meža darbinieka aizsardzības kom-
plekts, kā arī 1 pāris cimdu, kas ne-

pieciešami, lai  izkoptu jaunaudzes 
19,8 ha platībā.

Projekta plānotās izmaksas EUR 
4336,54 (četri tūkstoši trīs simti trīs-
desmit seši euro, 54 euro centi), no 
kuras ELFLA līdzfi nansējums EUR 
2150,29 un Smiltenes novada domes 
līdzfi nansējums EUR 2186,25.

Sarmīte Daudziete, 
Attīstības un plānošanas nodaļas 

projektu vadītāja 

Šā gada jūnijā SIA „Valkas me-
liorācija” pabeidza līgumā paredzēto 
darbu izpildi projekta „Normatīvo 
aktu prasībām neatbilstošās Smilte-
nes novada Palsmanes pagasta izgāz-
tuves „Kangarkalni” Nr. 9478/3360/
PPV rekultivācija” realizācijā. 

Atkritumu izgāztuves rekultivā-
cija veikta 1,01 ha platībā un sakopta 
izgāztuvei piekļautā teritorija 2,98 
ha platībā, 1,09 ha veikta teritorijas 
apzaļumošana iesējot zālāju.  Objek-
tā izvietots gruntsūdeņu monitoringa 
tīkls ar trim aprīkotiem novēroju-

Smiltenes novada dome EIROPAS SAVIENĪBA

Projektu „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Smiltenes novada Palsmanes pagasta 
izgāztuves „Kangarkalni” Nr. 9478/3360/PPV rekultivācija” līdzfi nansē Eiropas Savienība.

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir Smiltenes novada dome.
Projekta administratīvās, fi nanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. 
Ieguldījums Tavā nākotnē!

Izgāztuvē „Kangarkalni” pabeigti 
rekultivācijas būvdarbi

mu urbumiem, veikts gruntsūdeņu 
stāvokļa novērtējums. Izveidotais 
monitoringa tīkls paredzēts arī, lai 
turpmākajos gados varētu sekot 
gruntsūdens piesārņojuma līmenim 
un tā kvalitātei. Līdz ar to realizē-
tais projekts ļauj maksimāli novērst 
atkritumu negatīvo ietekmi uz vidi 
un cilvēka veselību un nodrošina ar 
atkritumiem piesārņotās teritorijas 
iekļaušanu apkārtējā ainavā.

Projekta mērķis – normatīvo 
aktu prasībām neatbilstošas atkri-
tumu izgāztuves rekultivācija, iz-

gāztuves negatīvās ietekmes uz vidi 
novēršana un monitoringa sistēmas 
nodrošināšana izgāztuvē. 

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

Projekta kopējās plānotās iz-
maksas ir EUR 190 386,66 (LVL 
133 804,51), tajā skaitā rekulti-
vācijas būvdarbu izmaksas EUR 
55 288,54 (LVL 38 857,01). 85% jeb 
EUR 161 828,66 (LVL 113 733,83) 
no projekta fi nansē Eiropas Savie-
nības Kohēzijas fonds un 15% jeb 
28 EUR 558,00 (LVL 20 070,68) 
ir pašvaldības līdzfi nansējums.

Projektu plānots realizēt līdz 
2014. gada 21. septembrim.

Sīkākai informācijai: 
Lita Kalniņa

64707866 

Noslēgusies Lauku atbalsta 
dienesta Ziemeļvidzemes reģionālā 
lauksaimniecības pārvaldes apstipri-
nāto Smiltenes novada iestāžu saga-
tavoto projektu realizācija.  Projekti 
realizēti Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai Lauku attīstī-
bas programmas pasākuma „Lauku 
ekonomikas dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana vietējo attīstī-
bas stratēģiju īstenošanas teritorijā” 
ietvaros. Noslēgušies sekojoši pro-
jekti:

„Skrejceļa vienkāršotā 1) 
renovācija Grundzāles sporta lau-
kumā”. Projekta mērķis ir uzlabot 
aktīvās atpūtas objektu infrastruk-
tūru, paplašinot iedzīvotāju brīvā 
laika pavadīšanas iespējas. Projekta 
kopējās izmaksas EUR 33 739,25 
(Ls 23712,08) no kuras ELFLA 
līdzfi nansējums EUR 19208,77 (Ls 
13500,00) un Smiltenes novada do-
mes līdzfi nansējums EUR 14530,48 
(Ls 10212,08). 

„Hokeja laukuma izvei-2) 
de” Blomes pagastā. Projekta mērķis 
ir publiski pieejama hokeja lauku-
ma izveide, lai sekmētu rekreācijas 
pamatpakalpojumus, aktīva sporta 
attīstību un jauniešu brīvā laika pa-
vadīšanas iespēju daudzveidošanu 
drošā vidē. 

Projekta kopējās izmaksas 

Noslēgušies projekti lauku ekonomikas 
dažādošanai un dzīves kvalitātes 

veicināšanai

EUR 7418,94 (Ls 5214,06) no ku-
ras ELFLA līdzfi nansējums EUR 
5518,22 (Ls 3878,23) un Smilte-
nes novada domes līdzfi nansējums 

EUR 1900,71 (Ls 1335,83). 
Sarmīte Daudziete, 

Attīstības un plānošanas nodaļas 
projektu vadītāja 

Variņu ciemā. Notekūdeņu attīrīša-
nas iekārtas BIO – 65.” Būvdarbu 
veikšana saskaņā SIA „Inženier-
grupa” izstrādāto tehnisko projektu  
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība Smiltenes novada Variņu  
ciemā. Notekūdeņu attīrīšanas iekār-
tas BIO – 65”– B pielikums.

Līguma summa ir EUR 
129 378,93 bez PVN.

SIA „Smiltenes NKUP

patruļās tos izmanto. 
Pašvaldība policijas vajadzībām 

ir iegādāti divi aprīkoti kalnu tipa 
elektrovelosipēdi, ar speciālo krā-
sojumu un aprīkojumu. Velosipēdu 
kopējās izmaksas ir EUR 3496,90, 
tai skaitā PVN. 

Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

No 19. līdz 22. jūnijam Smilte-
nē viesojās Veneto reģiona (Itālija) 
parlamenta delegācija sešu cilvēku 
sastāvā, kuras sastāvā bija Franco 
Bonfante, Veneto reģiona likumdo-
šanas asamblejas vice prezidents. 

Vizītes ietvaros Veneto reģio-
na parlamenta delegācija apmeklēja 
Rīgu, iepazinās ar Saeimas darbu, 
piedalījās Jāņu ielīgošanas pasākumā 
Saeimā, kā arī tikās ar Valsts prezi-
dentu Andri Bērziņu. Savukārt Smil-
tenē Smiltenes novada domes priekš-
sēdētājs Ainārs Mežulis delegācijas 
pārstāvjus iepazīstināja ar Smiltenes 
novadu, ekskursijā pastāstīja par 
Smiltenes pilsētas attīstību, apmek-

Smiltenē viesojas Veneto reģiona 
parlamenta delegācija

lēja Smiltenes Kultūras centru, AS 
„Smiltenes piens”, SIA „Stora Enso 
Latvija”, ZS „Kalējiņi”, piedalījās 
Smiltenes pilsētas svētku pasāku-
mos, kā arī tika pārrunātas turpmā-
kās sadarbības iespējas.

Pēc vizītes Veneto reģiona par-
lamenta vice prezidents Franco 
Bonfante pateicās par brīnišķīgo 
uzņemšanu un atzina, ka ir patīkami 
pārsteigs par novada ekonomisko un 
sociālo izaugsmi un tic, ka nākotnē 
var attīstīties draudzīgas attiecības 
starp Smiltenes novadu un Veneto 
reģionu dažādās sfērās. 

Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste 
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Tūrisms

Lauksaimniekiem
Kam nav jāmaksā autoceļu 

lietošanas nodeva!
2014. gada 1. jūlijā stājas spēkā 

Autoceļu lietošanas nodevas likums 
(turpmāk – likums), kas nosaka, ka 
autoceļu lietošanas nodevu maksā par 
likuma 1. pielikumā noteikto valsts 
galveno autoceļu posmu lietošanu, iz-
ņemot to šķērsošanu, tai skaitā apļvei-
da krustojumos, ar kravas transportlī-
dzekļiem un to sastāviem, kuru pilna 
masa ir lielāka par 3500 kilogramiem 
un kuri paredzēti vai tiek izmantoti 
kravu autopārvadājumiem (turpmāk – 
transportlīdzeklis). 

Informējam, ka saskaņā likuma 
6. pantu ir noteikts, ka autoceļu lie-
tošanas nodevu nemaksā: 

1) par transportlīdzekļiem, kas 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir 
atbrīvoti no prasības uzstādīt darba 
un atpūtas laika reģistrācijas kontro-
lierīces; 

2) par transportlīdzekļiem, ar 
kuriem fi ziskā vai juridiskā persona, 
kas ir iekļauta Lauku atbalsta dienes-
ta (turpmāk – LAD) maksājumu sa-
ņēmēju datubāzē vai reģistrēta valsts 
aģentūrā „Lauksaimniecības datu 
centrs” kā dzīvnieku īpašnieks vai 
turētājs, veic pašpārvadājumus. 

Par juridiskajām personām, 
kas ir LAD maksājumu saņēmējas, 
var pārliecināties publiski pieeja-
mā maksājumu saņēmēju datu bāzē 
LAD mājas lapā šeit: https://eps.lad.
gov.lv/payment_recipients/index. 

Ja juridiskā persona atrodas 
minētajā datubāzē, tad tā ir tiesīga 
saņemt atbrīvojumu par transport-
līdzekļiem, ar kuriem tiek veikti 
pašpārvadājumi. Vēršam uzmanību, 
ka tām personām, kas atrodas LAD 
maksājumu saņēmēju datubāzē, bet 
veic arī komercpārvadājumus, par 
attiecīgajiem transportlīdzekļiem būs 

jāmaksā autoceļu lietošanas nodeva. 
Par fi ziskajām personām LAD 

publiskajā datubāzē informācija ne-
tiek sniegta, tādēļ LAD maksājumu 
saņēmēju datubāzēs (gan par ju-
ridiskām, gan par fi ziskām perso-
nām) esošā informāciju tiks nodo-
ta Ceļu satiksmes drošības direkcijai 
(turpmāk – CSDD), un Valsts polici-
ja varēs pārliecināsies vai autoceļu 
lietošanas nodevas atbrīvojums par 
transportlīdzekli personai pienākas 
vai nē. 

Saskaņā ar likuma 8. panta pir-
mo daļu autoceļu lietošanas nodevas 
samaksas kontroli veic Valsts polici-
ja, kontrolējot transportlīdzekļus uz 
ceļa. Ņemot vērā, ka Valsts policijai 
uz ceļa var arī gadīties problēmas ar 
informācijas iegūšanu no LAD pub-
liskās datu bāzes vai CSDD, aicinām 
transportlīdzeklī nodrošināt pašpār-
vadājuma licenci un pašu sagatavotu 
izdruku no LAD datu bāzes. 

Uzziņai – Saskaņā ar Autopār-
vadājumu likuma 1. panta 27. punktu 
pašpārvadājumi ir pārvadājumi, kuri 
bez maksas tiek veikti ar komersanta, 
zemnieku vai zvejnieku saimniecī-
bas, lauksaimniecības pakalpojumu 
kooperatīvās sabiedrības, valsts vai 
pašvaldību institūcijas, biedrības vai 
nodibinājuma (turpmāk — pašpār-
vadājuma veicējs) īpašumā esošiem 
vai iznomātiem transportlīdzekļiem, 
kurus vada pats pašpārvadājuma 
veicējs vai viņa darbinieks, lai paš-
pārvadājuma veicēja vajadzībām 
pārvadātu personas vai kravu, kura ir 
viņa īpašums vai kuru viņš nopircis, 
pārdevis, iznomājis, izīrējis, ieguvis, 
izgatavojis, pārstrādājis vai remontē-
jis. Pašpārvadājumi ir tikai pašpārva-
dājuma veicēja papilddarbība. 

Saeima 3. jūlijā galīgajā lasī-
jumā pieņēma grozījumus likumā 
„Par zemes privatizāciju lauku 
apvidos”, kas ieviesīs būtiskas 
izmaiņas lauksaimniecības zemes 
tirdzniecībā. Šādu izmaiņu mēr-
ķis ir mūsu valsts zemes resursu 
ilgtspējīga saglabāšana, veicinot 
iedzīvotāju ieinteresētību lauk-
saimnieciskajā ražošanā. 

Būtiskākās izmaiņas stāsies 
spēkā šā gada 1. novembrī.

„Zeme ir mūsu valsts pamat-
vērtība un nacionālā bagātība, 
tāpēc nedrīkstam ļaut to izsaim-
niekot. Ar izmaiņām plānojam no-
teikt, ka priekšroka zemes iegādei 
laukos būs tiem cilvēkiem, kas no-
darbojas tieši ar lauksaimniecību, 
nevis tiem, kas gūst peļņu, tikai 
pērkot un pārdodot zemi. Vēla-
mies, lai iedzīvotāji zemi izman-
totu lauksaimniecības produkcijas 
ražošanai,” iepriekš norādīja par 
likumprojektu atbildīgās Taut-
saimniecības komisijas priekšsē-
dētājs Jānis Ozoliņš.

Likuma grozījumi nosaka 
ierobežojumus lauksaimniecī-
bas zemes tirdzniecībai, lai iz-
skaustu spekulatīvus darījumus 
un masveida zemes izpirkšanu.

Viena fi ziskā vai juridiskā 
persona varēs iegādāties līdz di-
viem tūkstošiem hektāru (2000) 
lauksaimniecības zemes. 

Pašvaldības, pamatojoties 
uz ilgtermiņa attīstības redzē-
jumu un attīstības prioritātēm, 
stratēģiskajiem mērķiem, kā arī 
telpiskās attīstības perspektīvu, 

varēs noteikt fi ziskām vai juri-
diskām personām lauksaimnie-
cības zemes iegādes ierobežoju-
mus, kas varēs būt arī mazāki 
par diviem tūkstošiem hektāru.

Savukārt biedrības un nodibi-
nājumi, kas darbojas jau trīs gadus 
un to darbības mērķis ir saistīts 
ar dabas aizsardzību, lauksaim-
niecības kultūraugu vai produktu 
ražošanu vai medību saimniecību, 
drīkstēs iegādāties zemi platībā 
līdz pieciem hektāriem.

Lai persona turpmāk varētu 
iegādāties lauksaimniecības zemi, 
tai jābūt:

reģistrētai kā saimniecis-
kās darbības veicējai; 

kā arī tiesīgai saņemt 
tiešmaksājumus; 

pēdējo trīs gadu laikā jā-
būt ienākumiem no lauksaimnie-
ciskās ražošanas; 

nepieciešama pieredze 
lauksaimniecībā vai 

jāiegūst lauksaimnieciskā 
vai tai pielīdzinātā izglītība.

Zemes īpašniekam apsaimnie-
košana būs jāsāk gada laikā pēc 
zemes iegādes un rakstiski jāap-
liecina tās izmantošana ražošanā, 
ja zeme iepriekšējā vai konkrētajā 
gadā ir pieteikta tiešmaksājumiem. 
Ja trīs gadu laikā zemes īpašnieks 
nenodrošinās tās izmantošanu, tiks 
paredzētas soda sankcijas.

Savukārt uzņēmumiem jābūt:
reģistrētiem Latvijā kā 

nodokļu maksātājiem; 
jānodarbina cilvēki, kuri 

ir ieguvuši profesionālo izglītību 
nepieciešamajā jomā; 

jābūt tiesīgiem saņemt 
tiešmaksājumus; 

Saeima pieņem būtiskas izmaiņas 
lauksaimniecības zemes tirdzniecībā

pēdējo trīs gadu laikā jā-
gūst ieņēmumi no lauksaimniecis-
kās ražošanas vismaz vienas treš-
daļas apmērā no kopējiem saim-
nieciskās darbības ieņēmumiem.

Līdz ar likuma grozījumiem 
līdzšinējais regulējums papildināts 
ar jaunu pantu par Latvijas Ze-
mes fondu, kas nacionālā līmenī 
veicinās lauksaimniecības zemes 
resursu aizsardzību, pieejamību, 
racionālu, efektīvu un ilgtspējīgu 
izmantošanu. Zemes fonds sāks 
darboties 2015. gada 1. jūlijā.

Tāpat likums papildināts ar 
lauksaimniecības zemes darījumu 
izskatīšanas kārtību, deleģējot uz-
raudzību pašvaldības izveidotai 
komisijai, kā arī valdībai būs jā-
nosaka kritēriji lauksaimniecības 
zemes darījumiem.

Likuma grozījumi lauksaim-
niecības zemei arī nosaka pirmpir-
kuma tiesības.

Līdzšinējais likums noteica, 
ka zemi var pirkt ikviens mūsu 
valsts pilsonis, valsts, pašvaldību 
un privātie uzņēmumi, zemnieku 
saimniecības, reliģiskās organizā-
cijas, kā arī augstskolas. Ārvalstu 
pilsoņi un citu valstu uzņēmumi 
no šā gada 1. maija zemi varēja 
nopirkt ar tādiem pašiem nosacīju-
miem kā iepriekš minētie subjekti. 
Līdz šā gada 30. aprīlim ārzemnie-
kiem bija noteikti ierobežojumi – 
zemi varēja nopirkt saskaņā ar ci-
tiem likumiem, ja ārvalstu pilsoņi 
vēlējās veikt uzņēmējdarbību Lat-
vijā kā pašnodarbinātie zemnieki 
un vismaz trīs gadus nepārtraukti 
dzīvoja mūsu valstī, kā arī vismaz 
trīs gadus pēc kārtas aktīvi nodar-
bojās ar lauksaimniecību.

Smiltenē viesojas Eižena Bergmaņa mazmeita no Kanādas
Smiltenes novada tūrisma 

informācijas centrā ikdienā ie-
griežas tuvāki un tālāki viesi no 
ārzemēm un tas nav nekas īpašs. 
Taču viena no dienām bija jo īpa-
ša. 2014. gada 12. jūlijā tūrisma 
informācijas centru apmeklēja 
Karīna Melvils ar savām meitām, 
kas bija ieradušās Smiltenē no 
Kanādas. Tālā ceļojuma mērķis 
K. Melvils kundzei, kā izrādās, 
bija apmeklēt tieši Dārza ielu 3 – 
Bergmaņa māju, lai atsauktu savā 
atmiņā bērnības gaitas par vietu, 
kur kādreiz dzīvots un parādītu to 
arī savām meitām. Šobrīd šajā ēkā 
atrodas Smiltenes novada dome 
un tūrisma informācijas centrs.

Kā izrādās, Karīna Melvils ir Ei-
ženijas Kīnas meita un Eižena Berg-
maņa mazmeita. Eižens Bergmanis 
bijis Vāciskas izcelsmes un tieši tam-
dēļ fi rsts Pauls Līvens viņam atvelēja 
vienu no labākajiem pilsētas grunts-
gabaliem. Šajā vietā (Dārza ielā 3) 
Eižens Bergmanis 1895. gadā uzcēla 
skaistu ēku. Ēkas otrā pusē tika iekār-
tots mājas dārzs franču gaumē. 

Ēkas otrā stāvā atradušās vai-
rākas guļamistabas, vannas istaba 

Karīna Melvils (Eižena Bergmaņa mazmeita – pa vidu) ar savām meitām 
pie Smiltenes novada tūrisma informācijas centra Dārza ielā 3
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Blaumanis, Kārlis Kundziņš. Berg-
manis bija apceļojis Rietumeiropu 
un no turienes mājās pārvedis māks-
las priekšmetus un grāmatas.

Eižena Bergmaņa meita Eiženi-
ja, pēc laulībām uzvārdā Kīna, pēc 
tēva nāves 1934. gadā namu manto-

griešanos savu senču zemē, aizbrauc 
uz Vāciju. 

K. Melvils kundze viesošanās 
laikā pauž neviltotu aizkustinājumu 
par iespēju aplūkot šīs ēkas telpas, 
tādejādi atsaucot atmiņā savu bērnī-
bu un kā šeit izskstījies toreiz. Viņa 
labprāt dalās savās atmiņās un gūta-
jos iespaidos ar mums, neatsakot in-
terviju pat vietējai televīzijai „STV 
Studija”. 

Kā šeit kādreiz izskatījies un 
kas katrā telpā ir bijis, kādas ir 
K. Melvils kundzes atmiņas no 
bērnības par šo ēku, skatieties pla-
šāk intervijā ar K. Melvils kundzi 
Re:TV kanālā sestdien, 19. jūlijā pl. 
19.00, kā arī http://stvstudija.lv/.

Liels paldies Intai Jēkabsonei 
par iespēju šo tikšanos noorganizēt, 
jo šī bija lieliska iespēja tikties ar 
šarmanto, sirsnīgo K. Melvils kun-
dzi, iepazīties ar viņu personīgi, kā 
arī ar viņas meitām un kavējoties 
atmiņās, kopīgi turpināt jaunus ie-
rakstus vēstures lapaspusēs.

Sanda Veismane, 
Smiltenes novada tūrisma 

informācijas centra vadītāja

un pat virtuvīte, bet pirmajā stāvā 
ēdamzāle, bibliotēka, kā arī aptieka, 
ko Eižens Bergmanis iznomājis.

Pats E. Bergmanis bija viens no 
tā laika inteliģentākajiem cilvēkiem 
pilsētiņā un viņa draugu vidū bija 
tādas izcilas personības kā Rūdolfs 

jusi, taču Otrā pasaules kara sākumā 
Kīnu ģimene, atsaucoties uz Latvi-
jas – Vācijas līgumu par baltvācu at-
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Kultūra

12. jūlijā jau piekto gadu tika 
svinēti Smiltenes novada svētki. 
Šo svētku  tradīcija ir katru gadu 
tos svinēt kādā no pagastiem, tā-
dējādi parādot katra pagasta no-
zīmību Smiltenes novadā, kā arī 
ļaujot pagasta ļaudīm sarosīties, 
lai pagastu uz svētkiem uzpostu  
un parādīt to,  ar ko visvairāk 
lepojas, savukārt novada ļaudīm 
katru gadu tuvāk iepazīt kādu no 
novada pagastiem.  Šogad svētku 
organizēšanu uzņēmās Bilskas 
pagasts.   

Šogad svētki bija kupli apmek-
lēti, laiks lutināja, kā arī svētku or-
ganizatori bija padomājuši par da-

žādām svētku aktivitātēm gan bēr-
niem, gan pieaugušajiem. Svētki tika 
ieskandināti jau 11. jūlijā Smiltenes 
pilsētas Kultūras centrā, kur uzstājās 
Čehu sadraudzības pilsētas Pisekas 
folkloras deju un dziesmu grupa 
„Pisečan”, pēc koncerta bija iespēja 
noskatīties Mēru amatierteātra izrā-
di „Minhauzena precības”. 

12. jūlijā uz Barona Bundula 
dullībām Bilskas pagasta Mēru mui-
žas parkā organizatori aicināja ļau-
dis no malu malām. Ikvienam bija 
iespēja aplūkot Vidzemes šatiera se-
gas, Daces Matules fotoizstādi, pie-
dalīties Ēvalda Viļumsona grāmatas 
„Mīlu zemi un cilvēkus” prezentā-

Jau no 9. jūlija noris 8. Pasau-
les Koru olimpiāde, šoreiz šis lie-
lais gods uzņemt koristus no visas 
pasaules ir Rīgai un Latvijai. Tā 
kā arī Smiltene jau sen ir atpazīs-
tama ar koru dziedāšanas tradīci-
jām, arī mūsu kori bija vieni no šo 
lielo svētku dalībniekiem. 

Vislielāko izaicinājumu – pie-
dalīties Koru olimpiādes konkursā 
– pieņēma Smiltenes pilsētas Kul-
tūras centra jauktais koris „Vidze-
mīte” (diriģentes Dzidra Jēkabsone, 
Baiba Žēbina). Koristi un vadītājas 
izvēlējās uzstāties atklātā konkursa 
kategorijā „Sakrālā mūzika ar pa-
vadījumu”. Daudzu mēģinājumu un 
atbildīgā darba rezultāts tika prezen-
tēts piektdienā, 11. jūlijā, kad Rīgas 
Svētā Jāņa baznīcā, nopietnas žūri-
jas priekšā tika dziedātas 4 dzies-
mas – divas latviešu valodā, viena 
– angliski un viena – itāļu valodā. 
Ikviens korists varēs apgalvot, kas 
tas bija kaut kas netverams – uztrau-
kums un saviļņojums kopā savijies 
ar nepārraujamu kopības un vienota 
mērķa sajūtu. Jau pēc pāris stundām 
koris uzstājās Draudzības koncertā 

Smiltenieši piedalās 8. Pasaules Koru olimpiādē

Esplanādē, kur līdzās mūsu tautas 
dziesmām izskanēja arī Ķīnas, Nor-
vēģijas un Indonēzijas koru snie-
gums. Viens no lielākajiem saviļņo-
jumiem šo dienu laikā bija uzzināt, 
ka koris „Vidzemīte” saņēmis aug-
stu novērtējumu un ieguvis sudraba 
diplomu! Kora vadītājas saka lielu 
paldies ikvienam koristam, viņu ģi-
menēm un augstu novērtē Smiltenes 

novada domes fi nansiālo un morālo 
atbalstu. Koris „Vidzemīte priecājas 
par gūtajiem panākumiem, brīnišķī-
gajiem iespaidiem un nenovērtēja-
mo pieredzi, kas iegūti olimpiādes 
laikā. Pēc olimpiādes koris „Vidze-
mīte” mazliet atpūtīsies, bet jau ar 
4. augustu sāks gatavoties koncert-
braucienam uz Pleskavu.

Lai piedalītos Pasaules koru 

olimpiādes Lielkoncertā Mežapar-
kā, agrā svētdienas rītā uz Rīgu 
devās arī pārējie Smiltenes kori 
– jauktais koris „Pakalni” (diri-
ģents Ēriks Derums) un senioru 
koris „Mežābele” (diriģente Velta 
Ispravņikova). Mēģinājumu laikā 
saņemtā kārtīgā lietus duša nema-
zināja prieku un nekur citur gūsta-
mās emocijas, kas rodas kopā ar vēl 

15 tūkstošiem dziedātāju (šoreiz 
ne tikai no Latvijas, bet arī no ci-
tām pasaules valstīm) kopā izpildot 
tik spēcīgas dziesmas kā „Saule, 
pērkons, Daugava” vai speciāli šai 
kora olimpiādei Ērika Ešenvalda 
sarakstīto „My song”. 

Būtiski, ka krāšņo Pasaules 
koru olimpiādes Lielkoncertu veido-
ja arī mūsu bērni – Smiltenes Bērnu 
un Jauniešu Interešu Izglītības Cen-
tra deju kolektīvs „Dadži” (vadītāja 
Māra Leja). Mēģinājumos gan Rīgā, 
gan tepat Smiltenē bērni apguva da-
žādu tautu dejas soļus, piemēram, 
amerikāņu līnijdejas, grieķu sirtaki, 
u.c. Mežaparkā uzstājās tikai trīs 
deju kolektīvi un „Dadži” bija viens 
no tiem, tādējādi pierādot un apstip-
rinot, ka Smiltene, mūsu tradīcijas 
un cilvēki ir nozīmīgi ne tikai Latvi-
jā, bet nu jau arī visā pasaulē! 

Ilze Jēkabsone,
 Smiltenes pilsētas 

Kultūras centra vadītāja 
Dzidra Jēkabsone un 

Baiba Žēbina,
 jauktā kora „Vidzemīte” diriģentes 

vērtēti un nepamanīti. Pieļauju, ka 
tā bija organizatoru kļūda, bet visu 
taču var atrisināt, ja ir vēlēšanās, 
nevis tieksme visā saskatīt tikai slik-
to. Ielūgumus uz pasākumu saņēma 
pulciņu vadītāji, aproces - koncerta 
dalībnieki.”

Svētki ir izskanējuši, un jau nā-
kamiem organizatoriem ir jādomā 
par nākamā gada iecerēm un ide-
jām. 2015. gadā svētki norisināsies 
Variņu pagastā un Bilskas pagasta 
pārvaldes vadītāja kolēģiem novēl: 
„Izbaudīt gatavošanās prieku svēt-
kiem, neuzkāpt uz tiem grābekļiem, 
uz kuriem uzkāpām mēs un galve-
nais sapratni no savu pašdarbības 
kolektīvu puses! Veiksmi!”

Linda Karlsone vissirsnīgāko 
paldies saka Bilskas pagasta pār-
valdes meitenēm Līgai Augai, Līgai 
Vītolai, Guntai Lismanei, Maldai 
Pabērzai, Irai Punkstiņai, pagasta 
saimniecības daļas vadītājam Pēte-
rim Jekumam, viņa brīvprātīgajiem 
palīgiem Viestartam Vilnim un An-
drim Karlsonam. Muzeja vadītājai 
Zinaīdai Bērzai un muižas uzrau-
dzei Inetai Purkalītei. Algoto pagai-
du darbu veicējiem Inārai Ozoliņai 
un Ļenai Kondratjevai, kurinātājiem 
Gatim Briedim un Gunāram Afanas-
jevam. Grundzāles un Blomes pa-
gasta pārvaldēm par sniegto atbalstu. 
Smiltenes kultūras nama direktorei 
Ilzei Jēkabsonei un saimniecības 
daļas vadītājam Jānim Šepteram, z/s 
„Vīriņi”.

Arī Smiltenes novada dome 
saka sirsnīgu paldies abām svētku 
organizatorēm – Gunitai Ozoliņai 
un Lindai Karlsonei, kā arī visiem 
palīgiem par ieguldīto darbu svētku 
organizēšanā! 

 
Marita Mūze,

Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Foto – Dace Matule

Viena no galvenajām svētku 
organizatorēm, Bilskas pagasta 
pārvaldes vadītāja Linda Karlso-
ne stāsta, ka šajos svētkos vēlējās 
akcentēt to, kas paveikts novadā 
kopš tā izveidošanas. Tā kā nebija 
šaubu par svētku norises vietu – 
Mēru muižu, tad viennozīmīgi vē-
lējās izcelt Dullo Baronu Bundulu. 
„Rakstnieks Zeibotu Jēkabs šo tēlu 
ņēmis tieši no Mēru muižas, vēro-
jot šīs muižas saimnieka īpatnības. 
Tāpat viennozīmīgi bija skaidrs, ka 
neviens cits tiks labi neprot attēlot 
baronu Bundulu kā aktieris Rūdolfs 
Plēpis. Sadarbība ar vienu no tau-
tā iemīļotākajiem aktieriem izvēr-
sās interesanta. Šī bija vienreizēja 
iespēja mūsu teātru režisoriem un 
aktieriem strādāt režisora Ivo Mar-
tinsona (Valmiera drāmas teātris) 
vadībā un kopā ar profesionālu ak-
tieri baudīt spēles prieku. Koncertu 
veidojām divās daļās – pirmajā daļā 
baudījām Smiltenes novada labāko 
kolektīvu un viesu koncertu, otrajā 
daļā – izrādi „Barona Bundula dul-
lības Mēru muižā,” par svētku ideju 
stāsta Linda Karlsone. 

Pagasta pārvaldes vadītāja teic, 
ka gatavošanās svētkiem bija pats 
skaistākais laiks, „Šajā laikā ar pa-
visam citām acīm skatījos uz saviem 
kolēģiem, ar kuriem ikdienā strādā-
jam plecu pie pleca. Ikviens bija ga-
tavs iesaistīties, darbus nešķirojot, 
lai godam uzņemtu viesus. Kopumā 
mums izdevās realizēt visas ieceres. 
Nedaudz sarūgtināja atsevišķu paš-
darbnieku neizpratne. Organizatoru 
vārdā atvainojamies visiem, kuri 
nesaņēma aproces, kuri nedzirdēja 
par pusdienām, kuri jutās neno-

Linda Karlsone: Svētkus organizējām ar moto – 
  „Mēs esam lepni, ka dzīvojam 
         Smiltenes novadā”

12 jūlijā j i kt d tik žādā ētk cijā, iepazīties ar piena ceļu lauku 
sētā un tās iemītniekiem, darboties 
dažādās radošās darbnīcās un aktivi-
tātēs – ķermeņa daļu iekustināšanā, 
foto orientēšanās, lielākā dulluma 
noteikšanā, Barona Bundula zābaka 
mešanā un citās dullībās, vērot no-
vada spicāko kolektīvu un viesgrupu 
lustēšanos. Noslēgumā vērot speciā-
li svētkiem iestudēto izrādi „Barona 
Bundula dullības”, kurā piedalījās 
apvienotā Smiltenes amatierteātru 
trupa, galvenajā lomā Rūdolfs Plē-
pis, režisors Ivo Martinsons. Svētki 
noslēdzās ar uguņošanu un Lielo 
zaļumballi, kur muzicēja mūsu pašu 
Smiltenes novada grupas.
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Smiltenē tiekas 8. Latvijas – Vācijas pašvaldību 
sadraudzības foruma dalībnieki

Tūrisms

TIC apmeklētāju skaits pa mēnešiem
Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Kopā

2013 68 84 87 96 111 199 645
2014 144 144 934 234 233 310 1999

TIC apmeklētāju skaits gada pirmajos 6 mēnešos
2013 2014 Pieaugums pret iepriekšējo gadu

No ārvalstīm 29 67 231 %
No Latvijas 616 1932 314 %
Kopā 645 1999 310 %

Smiltenes novada Tūrisma 
informācijas centra jaunumi

Smiltenes novada Tūrisma infor-
mācijas centrs (TIC) jūlijā ir atjauno-
jis un izdevis Smiltenes pilsētas un 
novada kartes ar informāciju latviešu, 
angļu un krievu valodās ar novada 
tūrisma piedāvājumu un apskates 
vietām. Kartes papildinātas ar iezī-
mētiem velo celiņiem un velo taku 
maršrutiem, kā arī GPS koordinātām 
visiem apskates objektiem. Kartes ir 
pieejamas TIC klātienē, kā arī elek-
troniski www.smiltene.lv tūrisma sa-
daļā, pie drukātajiem materiāliem. 

Savukārt aizvadot jūniju, ir 
veikts TIC apmeklētāju statistikas 
apkopojums par pirmo pusgadu un ir 
manāmas ļoti pozitīvas tendences. Sa-

līdzinot ar iepriekšējā gada pirmajiem 
6 mēnešiem ir dubultojies ārzemju tū-
ristu apmeklētāju skaits (pieaugums 
par 231%) un trīskāršojies apmeklē-
tāju no Latvijas daudzums (kāpums 
par 314%), kopumā palielinoties par 
309%. 

 Kopumā pusgada laikā TIC 
jau ir apmeklējuši vairāk interesentu 
nekā visa iepriekšējā gada laikā. Arī 
tūrisma uzņēmēji atzīst, ka apmeklē-
tāju skaits šogad ir jūtami pieaudzis, 
ievērojami palielinoties tieši latviešu 
tūristu aktivitātei. 

Modris Apsītis,
Tūrisma informācija centra 

speciālists

No 9. līdz 12. jūlijam Smilte-
nē un Valmierā notika 8. Latvi-
jas-Vācijas sadraudzības forums, 
kura mērķis bija aktivizēt un ak-
tualizēt sadarbību starp Latvijas 
un Vācijas sadraudzības pilsētām. 
Šāds forums, ko apmeklē pašvaldību 
pārstāvji no Latvijas un Vācijas, ko 
vieno sadraudzības līgumi, notiek jau 
astoto gadu. Pirmais forums notika 
Smiltenes sadraudzības pilsētā Villi-
hā, Vācijā. Tā aizsācējs ir Volfgangs 
Broks (Wolfgang Brock) – Villihas 
vācu – latviešu draudzības biedrības 
vadītājs. 

Šogad forumā piedalījās da-
lībnieki no piecām Vācijas sadrau-
dzības pilsētām un desmit Latvijas 
pašvaldībām, kopumā ap 70 dalīb-
niekiem. Galvenās tēmas, par ko fo-
ruma dalībnieki diskutēja bija duālās 
izglītības sistēmas ieviešana Latvijā, 
Jauniešu nodarbinātības jautājumi, 
interešu izglītība, kā arī Latvijas Sko-
lu jaunatnes dziesmu un deju svētku 
kustība Latvijā. 

Foruma atklāšana notika 9. jūli-
jā Smiltenes pilsētas kultūras centrā, 
kur starptautiskā foruma dalībnie-
kus sveica Smiltenes novada domes 
priekšsēdētājs Ainārs Mežulis, bied-
rības „Valmieras – Giterslo Reģionu 
sadarbībai” valdes priekšsēdētājs Vi-
tauts Staņa un Vācijas – Latviešu sa-
draudzības biedrības Villihā vadītājs 
Volfgangs Broks (Wolfgang Brock), 
savukārt ar muzikāliem priekšnesu-
miem dalībniekus sveica Smiltenes 
pilsētas kultūras centra tautas māks-
las kolektīvi – kori „Vidzemīte”, 
„Pakalni”, Smiltenes BJIIC bērnu un 
jauniešu deju kolektīvi „Dadzīši” un 
„Dadži”. 

10. jūlijā foruma dalībnieki de-
vās uz Valmieru, kur tika turpināta 
diskusija par pērn Jēkabpils pilsētas 
sadraudzības pilsētā Mellē, Vācijā 
(7. Latvijas – Vācijas sadraudzības 
pašvaldību forumā) aizsākto tēmu 
Duālās izglītības sistēmas ieviešanu 
Latvijā. Duālā profesionālās izglītī-
bas sistēma Vācijā ir ļoti populāra un 
darbojas jau 45 gadus, tāpēc Latvijai 
ir iespēja mācīties no Vācijas piere-
dzes. Šogad Duālās izglītības tēma 
tika turpināta, īpaši tāpēc, ka sākot 
ar 2013. gada 1. septembri vairākas 
profesionālās izglītības iestādes Lat-
vijā ir jau uzsākušas duālās sistēmas 
elementu ieviešanu, kas paredz ciešu 
teorētisko mācību un reālās darba vi-
des sasaisti, līdz ar to ir jau iespēja 
novērtēt pirmos ieguvumus un mīnu-
sus. Valmierā forums notika Valmie-
ras profesionālajā vidusskolā, kura 
sadarbībā ar AS „Valmieras stikla 
šķiedra” ir uzsākusi ciešu sadarbību, 
īstenojot duālās izglītības programmu 
tekstila nozarē. Foruma dalībniekus 
šajā dienā sveica un uzrunāja Vācijas 
vēstniece Latvijā Andrea Viktorīna 
(Andrea Wiktorin), Valmieras pilsē-
tas pašvaldības domes priekšsēdētājs 
Inesis Boķis, Smiltenes novada do-
mes priekšsēdētājs Ainārs Mežulis. 
Par duālās izglītības sistēmas ievie-
šanas gaitu Latvijā pastāstīja Latvi-
jas Republikas Izglītības un zinātnes 
ministrijas Izglītības Departamenta 
direktora vietniece profesionālās iz-
glītības un starptautiskās sadarbības 
jomā Inta Šusta, par duālās izglītī-
bas sistēmas nozīmi kvalifi cētu spe-

ciālistu sagatavošanā Vācijā dalījās 
pieredzē Vācijas – Baltijas Tirdz-
niecības kameras Projektu vadītāja 
profesionālas izglītības jautājumos 
Ramona Noize (Ramona Neuse), sa-
vukārt ar savu pieredzi duālās izglī-
tības sistēmas ieviešanā un realizē-
šanā dalījās Valmieras Profesionālās 
vidusskolas direktors Ēriks Spuriņš, 
kā arī AS „Valmieras stikla šķiedra” 
personāla vadītāja Doloresa Volkopa, 
pēcpusdienā foruma dalībniekiem 
bija iespēja uzņēmumu apmeklēt arī 
klātienē. 

Vācijas vēstniece Andrea Vik-
torīna diskusijas laikā uzsvēra, ka 
labākā lieta, ko dod duālā izglītība, ir 
sadarbība starp valsti, izglītības sis-
tēmu, uzņēmumiem un sabiedrību. 
Iegūtā izglītībā uzņēmumā ir tikpat 
laba kā teorētiskās zināšanas, jo tā 
dot iespēju attīstīt karjeru, kā arī jau-
nietim saprast vai izvēlētā profesija 
ir tā, ko vēlas nākotnē darīt. Latvijai 
ir jāizveido savām vajadzībām pie-
lāgota duālās izglītības programma, 
nevis precīzi jānokopē no Vācijas 
pieredzes. „Vācija var dalīties savā 
pieredzē, mums ir svarīgi nodot vēs-
tījumu, ka šāda sistēma nav vērsta 
tikai uz lielajiem, bet arī uz maziem 
un vidēji lieliem uzņēmumiem, šādi 
uzņēmumi ir ne tikai Vācijas ekono-
mikas mugurkauls, bet arī Vācijas 
profesionālās izglītības pamats,” at-
zīmēja vēstnieces kundze. 

11. jūlijā starptautiskais forums 
norisinājās Smiltenē, kur pirmajā die-
nas daļā foruma dalībnieki diskutēja 
par jauniešu nodarbinātības jautāju-
mu, par esošo situāciju un iespējām, 
ko jaunieši var izmantot. Jauniešu 
bezdarbs joprojām ir nopietna prob-
lēma ne tikai Latvijā, bet visā Eiro-
pā, par ko īpaši satraucas Latvijas 
lauku reģioni, no kurienes arvien 
vairāk un vairāk jaunieši aizplūst 
prom, kas būtiski ietekmē Latvijas 
reģionu turpmāko attīstību. Foruma 
Smiltenes dienu atklāja Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības mi-
nistrs Romāns Naudiņš, savā uzrunā 
akcentēja, ka jauniešu nodarbinātība 

un izglītība ir ļoti aktuāla reģionālās 
attīstības kontekstā. Uzņēmējdar-
bības attīstība reģionos ir būtisks 
priekšnosacījums reģionālo atšķirību 
mazināšanai. Uzņēmējdarbība rada 
darba vietas un piesaista investīcijas, 
kas savukārt sekmē cilvēku palikšanu 
reģionā, rada pārtikušās un labvēlīgās 
ģimenes, kā arī teritoriju dzīvotspēju 
kopumā. Šobrīd ministrija virza dau-
dzas labas iniciatīvas un pasākumus, 
kas uzsākti jau iepriekšējos gados, kā 
arī risina daudzus līdz šim neatrisinā-
tus jautājumus. Piem. VARAM no ES 
fondiem 2014. – 2020. gadam gan-
drīz 280 milj. EUR plāno novirzīt uz-
ņēmējdarbības atbalstam reģionos, tā 
mērķis - piesaistīt privātās investīcijas 
un radīt jaunas darba vietas reģionos. 
Lai piesaistītu privātās investīcijas 
un radītu jaunas darba vietas, būtiski, 
lai pašvaldību projekti uzņēmējdar-
bībā tiktu īstenoti kopā ar uzņēmēju 
un izglītības sistēmas pilnveidošanas 
projektiem. „Liela nozīme ir bērnu un 
jauniešu izglītībai. Uzņēmējdarbības 
pamati bērniem jāsāk mācīt jau no 
bērnudārza – caur spēlēm un praktis-
kām nodarbībām. Savukārt skolās uz-
ņēmējdarbības pamati bērniem būtu 
jāmāca tikpat daudz, cik mācām dzie-
dāt un dejot. Ir jāpievērš nopietnāka 
uzmanība mūsdienīgai profesionālai 
izglītībai. Profesionālā izglītība Lat-
vijā ir atstāta novārtā. Latvijā trūkst 
kvalifi cētu speciālisti: elektriķi, meti-
nātāji, galdnieki un šuvēji. Jauniešos 
ir radīta ilūzija, ka augstākā izglītība 
ir 100% garants labi atalgotam dar-
bam. Diemžēl tas ir maldīgi,” uzsvē-
ra ministrs. 

Par jauniešu bezdarbu Latvi-
jā – esošo situāciju, problēmām un 
risinājumiem runāja Nodarbinātības 
aģentūras Finanšu un attīstības de-
partamenta direktora vietnieks, Attīs-
tības nodaļas vadītājs Egīls Vidžups. 
Savukārt par darba un izglītības tir-
gu Vācijā, Vācijas Darba aģentūras 
uzdevumiem un atbalstu jauniešiem 
dalījās pieredzē vācu eksperte Ina 
Bolte. Jaunatnes starptautisko prog-
rammu aģentūras Komunikācijas da-
ļas vadītāja Marita Kroiča pastāstīja 
par iespējam, ko piedāvā Erasmus+ 
jaunā programmas. 

Savukārt dienas otrajā daļā 
Valsts izglītības satura centra Intere-
šu izglītības un audzināšanas darba 
nodaļas vadītāja Astra Aukšmuksta 
klātesošos foruma dalībniekus, īpaši 
vācu viesus, kuriem tas bija kaut kas 

jauns, iepazīstināja ar Interešu izglī-
tības sistēmu Latvijā, Interešu izglī-
tības programmām un ieguvumiem, 
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētki kustību. Par tautas tērpa 
vēsturi un attīstību Latvijā pastāstīja 
Latvijas Universitātes Latvijas vēs-
tures institūta Etnoloģijas nodaļas 
pētniece, grāmatas „Dziesmu svēt-
ki un tautiskā tērpa attīstība Latvijā 
19. gs. beigās un 20. gadsimtā” au-
tore Anete Karlsone. Par Smiltenes 
novada pašvaldības piemēru pro-
fesionālās ievirzes, interešu izglītī-
bas īstenošanā un Dziesmu un deju 
svētku kustības veicināšanā novadā 
pastāstīja Smiltenes novada domes 
Izglītības pārvaldes vadītāja vietnie-
ce Alda Miķe un Smiltenes Bērnu 
un jauniešu interešu centra vadītāja 
Inga Sīmane.

Pēcpusdienā foruma dalībnie-
kiem bija iespēja apmeklēt visas 
Smiltenes pilsētā esošās baznīcas 
un draudzes: Smiltenes evaņģēliski 

luterisko baznīcu, Smiltenes Sv. Ni-
kolaja pareizticīgo baznīcu, Smilte-
nes Sv. Jāzepa Romas katoļu draudzi, 
apmeklēt Veselības taku un doties 
ekstrēmā izbraucienā ar ekskluzīvu 
braucamrīku pa Cērtenes pilskal-
nu, kā arī apmeklēt Tautas lietišķās 
mākslas studiju „Smiltene”,  Linu 
šūšanas studiju „Iveta”, iepazīties 
ar Firsta Paula Līvena beķerejas un 
fi rstmadāmas kārumu līnijas piedā-
vājumu „Kalnamuižā”. 

Foruma noslēguma pasākumā 
dalībniekiem bija iespēja apgūt ne 
tikai latviešu tautas dejas soļus un 
dažādas rotaļas kopā ar Rīgas Danču 
klubu, bet arī iepazīties ar Smiltenes 
pilsētas sadraudzības pilsētas Pise-
kas (Čehija) folkloras un deju grupas 
„Pisečan” dejām un mūziku. 

Foruma noslēguma dienā Lat-
vijas – Vācijas sadraudzības foruma 
Stratēģijas un vadības grupa, plāno-
jot 2015. gada 9. Vācijas – Latvijas 
sadraudzības forumu vienojās, ka 
nākamais forumus notiks no 2015. 
gada 5. līdz 8. augustam Gīterslo 
apriņķī (Vācijā). Arī nākamo gadu 
tiks turpināta tēma par Duālās profe-
sionālās izglītības ieviešanu Latvijā, 
vairāk runājot par Latvijā paveikto, 
tāpat plānots iepazīties ar Vācijas 
Krājbanku un krājsabiedrību darbī-
bu, diskutēt par Ģimenes centriem 
un to sociālo nozīmi ģimenēm krīzes 
situācijās, kā arī turpināt runāt par 
jauniešu jautājumiem „Veselīga ap-
kārtējā vide nākamajām paaudzēm”.

Forumu organizēja Smiltenes 
novada dome sadarbībā ar biedrību 
„Valmieras – Giterslo Reģionu sa-
darbībai” un Vācu – Latviešu sadrau-
dzības biedrību Villihā. 

Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Gandarījums par 
12. klašu skolēnu 

centralizēto eksāmenu 
rezultātiem

Ir ierasts, ka projektos mēroti 
tuvāki un bieži vien ļoti tāli ceļi, 
bet šoreiz  Valsts reģionālās attīs-
tības aģentūras un Kopienu ini-
ciatīvu fonda realizētais projekts 
rosina savstarpējai sadarbībai 
ar mūsu tuvākajiem kaimiņiem 
igauņiem. Jāatzīst, ka arī mūsu 
skolēniem un jaunajiem studen-
tiem kļūst nozīmīgi izvēlēties tur-
pināt savu izglītību tieši Igaunijā.

30. jūnijā notika jau otrā pro-
jekta organizatoru sapulce viesmī-
līgajā Parksepas vidusskolā. Pirm-
kārt, projekts piedāvā fantastisku 
iespēju piedalīties nometnē Igauni-

Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 
projekts „ Jaunieši sadarbojas” īstenojas

12. klašu absolventiem iz-
sniegti centralizēto eksāmenu ser-
tifi kāti. Līdz ar nākamo studentu 
dokumentiem daudzi šie izglītības 
darba kvalitātes apliecinājumi jau 
aizceļojuši uz dažādām Latvijas 
un ārvalstu augstskolām. Novada 
skolotāju metodisko apvienību 
vadītāji gatavo sīku eksāmenu 
veikuma izvērtējumu, izanalizē-
jot veiksmes un apzinot novadā 
izglītībā veicamos uzlabojumus.

Par mūsu skolēnu šā gada snie-
gumu ir ļoti patīkams gandarījums, 
mūsējie ir ar krietnu soli pārsnieguši 
valsts vidējos radītājus. 

Gadu no gada, arī šogad, labi 
rezultāti novada skolēniem biju-
ši centralizētajos eksāmenos, kuri 
jākārto visiem 12. klašu abiturien-
tiem: latviešu valodā, angļu valodā 
un matemātikā. 

Angļu valodā rezultātu līmeni 
Latvijā novērtē ne tikai procentos, 
bet papildus norāda arī atbilstību 

15. maija rītā priecīgi un sa-
traukti bērni un skolotājas pulcē-
jās Smiltenē, Baznīcas laukumā, 
lai sagaidītu autobusu un dotos 
uz Alūksni. Tur šajā dienā notika 
Valsts izglītības satura centra rīko-
tais Vidzemes novadu izglītības ies-
tāžu audzēkņu vizuālās un vizuāli 
plastiskās mākslas darbu izstāde – 
konkurss „Trejdeviņas saules lec”. 
Šogad konkursa ietvaros mazajiem 
māksliniekiem bija jāpēta saule 28 
Eiropas Savienības valstīs. Smilte-
nes novadam bija tas gods radoši 
iepazīt Grieķiju, Bulgāriju, Rumā-
niju, Maltu un Kipru. Šo darbu 
ilgāku laiku bija veikuši bērni un 
skolotājas Bilskas un Palsmanes 
pamatskolās, kā arī Smiltenes Trīs 
pakalnu sākumskolā, tāpēc tagad 
jo lielāks prieks beidzot doties uz 
noslēguma pasākumu. Sagaidījuši 
autobusu un atsaucīgo Blomes šo-
ferīti Andi, pasākuma dalībnieki 
devās ceļā.

Alūksnē mūs sagaidīja gidi un 
pavadīja uz Alūksnes bērnu un jau-
niešu centru. Ar lielu interesi apska-
tījām skaistās un izremontētās telpas, 
kurās jaunieši apgūst ģitāras spēli, 
teātri un dziedāšanas prasmes, kā arī 
džambas spēli. Kas tās tādas? Džam-
bas ir afrikāņu bungas, kuras tradi-
cionāli tiek izgatavotas no izdobta 
koka, kas pārvilkts ar bifeļa ādu. Vis-
labākais bija tas, ka paši drīkstējām 
šīs bungas izmēģināt. Tās skanēja 
vareni!

Nākošā apskates vieta bija 
Alūksnes muzejs, kur mums bija jā-
sadalās divās grupās. Vieni drīkstēja 
pētīt dūņas mikroskopā, un tad tikai 
sākās – ieraudzījām biedējoši liela iz-
mēra briesmīgus tārpus un kukaiņus. 
Jāteic gan, ka visskaļāk pēc ieskatī-
šanās mikroskopā reaģēja skolotājas. 
Bērni uzvedās ļoti savaldīgi, it kā 
šādu mūdžu pētīšana būtu pati par 
sevi saprotama lieta. Otra grupa mā-
cījās izgatavot pastalas. Muzeja dar-
binieces, tērpušās brīnišķīgos seno 
laiku tērpos, palīdzēja katram tikt pie 
savas pastaliņas. Visi bija ieguvēji!

Tālāk mūsu ceļš veda uz 

Alūksnes mākslas skolu, kur ap-
skatījām „Trejdeviņas saules lec” 
izstādi. Tā nelika vilties! Mākslinie-
ciskā izdoma, asprātība un vienkārši 
skaistums mūs pārņēma savā varā! 
Ne velti VISC vecākā referente Are-
ta Raudzepa noslēguma pasākumā 
uzsvēra, ka Vidzemes reģions šogad 
piedāvā mākslinieciski viskvalitatī-
vāko un pārliecinošāko izstādi.

Taču mums bija paredzēta vēl 
viena tikšanās – ar Alūksnes kalēju 
Laimoni Bāliņu viņa kalēja darbnīcā. 
Mēs apguvām ar kalēja arodu saistīto 
leksiku – ēze, lakta, plēšas – un ska-
tījāmies, kā top nagla. Bērni drīkstēja 
pielikt arī savu spēku, sist ar āmuru 
pa sarkani nokaitēto dzelzi. Drīz tapa 
jauks dekoratīvs pakaramais. Atkal 
bijām kaut ko noderīgu redzējuši!

Visbeidzot sākās noslēguma pa-
sākums. Skanēja džambas, skatītājus 
fascinēja smilšu kino, un drīz vien 
mēs uzzinājām konkursa laureātu 
vārdus. Mūsu novada radošākie jau-
nie mākslinieki šogad ir:

Aleksis Lapiņš, 3. pakāpes 
diploms, 2. klase, Bilskas pamatsko-
la, skolotāja Laura Brikmane

Keita Šiliņa, 3. pakāpes 
diploms, 4. klase, Bilskas pamatsko-
la, skolotāja Ira Ērmane

Ričards Lapiņš, 2. pakāpes 

Izglītība
Novada jaunie mākslinieki piedalās 
Vizuālās mākslas pulciņu konkursā 

„Trejdeviņas saules lec” Alūksnē

diploms,1. klase, Palsmanes pamat-
skola, skolotāja Inita Biķe

Kristers Jānis Liepiņš, 3. 
pakāpes diploms, 3. klase, Palsmanes 
pamatskola, skolotāja Inita Biķe

Stella Ote,1. pakāpes dip-
loms, 5. klase, Smiltenes BJIIC, sko-
lotāja Daiga Ote.

Iespaidiem bagāti un arī nedaudz 
noguruši devāmies mājup. Par šādu 
lielisku dienu klusībā paldies teicām 
gan siltajai saulītei, kura mums par 
godu tieši šajā dienā tik mīlīgi visus 
sildīja, gan arī mūsu BJIIC vadītājai 
Ingai Sīmanei par rūpēm un atbalstu 
mūsu radošajā darbā, gan šī pasāku-
ma rīkotājiem alūksniešiem. Pateicī-
gi esam arī šoferītim Andim, kurš ik-
vienu bija gatavs laipni nogādāt līdz 
vajadzīgajai Smiltenes novada vietai. 
Šajā braucienā guvām tikai pozitīvas 
emocijas, kuras liksim lietā savos ra-
došajos darbos jau nākamajā darba 
cēlienā.

Daiga Ote,
 Vizuālās mākslas skolotāja 

valodas prasmes līmeņiem B1, B2 
vai C1, kas saskan ar Eiropas ko-
pīgajām pamatnostādnēm valodu 
apguvei. Sajūsmas vērts ir fakts, ka 
3 ģimnāzistu prasmju un zināšanu 
līmenis bijis tik augsts, ka novērtēts 
ar C1 līmeni, kas atbilst speciālo 
valodu programmu augstākajam sa-
sniegumam un prasa, lai pilnīgi pa-
reizi būtu veikti vismaz 95% no visa 
kopējā eksāmena satura. Mūsējiem 
procentu ir vairāk! Prieks par jau-
niešiem – Danielu Grozu, Lauru Vi-
zuli un Artūru Eimani – un liela pa-
teicība skolotājām! Šāds sniegums 
nekrīt rokās pats, visu vidusskolas 
laiku skolēni uzņēmīgi piedalījušies 
novada un reģionālajās olimpiādēs, 
dažādos konkursos un pasākumos. 

Lielu soli priekšā valsts vidē-
jiem rādītājiem ir arī latviešu va-
lodas un matemātikas eksāmenu 
rezultāti. Patīkami, ka skolēnu un 
skolotāju darbam tāds fi nāls!

 Smiltenes 
ģimnāzija

Smiltenes Centra 
vidusskola Valstī 

Latviešu valoda 65,28% 59,73% 52,71%
Angļu valoda 67,17% 62,33% 56,16%
Matemātika 60,24% 48,54% 43,34%

Bez trim obligātajiem eksāmeniem vidusskolu absolventi vēl nokārto-
juši 1, kāds arī 2 izvēles centralizētos eksāmenus, lai būtu gatavi startam 
augstskolās. Lūk, rezultāti.

Smiltenes 
ģimnāzija

Smiltenes Centra 
vidusskola Valstī

Bioloģija 65,64% 56,02% 59,31%
Fizika 61,83% 40,50% 51,21%
Ķīmija 64,33% – 59,48%
Krievu valoda 69,41% 74,08% 70,9%
Vēsture 72,58% 66,93% 42,6%

Secinājums: bez visām daudzinātajām specifi skajām 21. gadsimta pras-
mēm mūsu jauniešiem ļoti nozīmīga ir izsenis kopjamā prasme pūlēties. 

Lai vidusskolas gados sakrātās zināšanas un prasmes palīdz viņiem dzī-
ves, īpaši, karjeras, ceļā!

Alda Miķe,
Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece

jā no 11. augusta līdz 14. augustam, 
savukārt no 24. augusta līdz 27. au-
gustam tepat, Smiltenes ģimnāzijā. 
Noteikti jāuzsver nometņu satura 
mūsdienīgums, ko raksturo savstar-
pēja sadarbība starp četru Latvijas 
– Igaunijas pierobežas pašvaldību 
skolēniem, galvenokārt komandas 
veidošanas un saliedēšanas pras-
mes, ko mācīs  profesionāli vadītā-
ji. Kopā pavadītās dienas būs aktīvs 
laiks un dos iespēju nometnes da-
lībniekiem sevi pilnveidot radoši, 
pārdomāti un atraktīvi. 

Otrkārt, sākot ar septembri, visu 
mācību gadu projektā skolēni ap-

gūs latviešu valodas un igauņu va-
lodas prasmes. Projekts nodrošinās 
latviešu valodas apguves iespējas 
Parksepas un Varstu vidusskolā, sa-
vukārt latviešu skolēni Smiltenē un 
Naukšēnos apgūs igauņu valodu. Tā 
ir neparasta iespēja iepazīt kaimiņu 
valodas unikalitāti, vieglumu vai 
grūtumu kā mūsu, tā igauņu skolē-
niem. Un, kā novērots, pavisam tuvā 
pierobežā saprašanās ir nepiecieša-
ma un pašsaprotama.

Treškārt, sākot ar oktobri, visu 
skolu interesenti varēs apgūt kino 
veidošanas pamatus un paši veidot 
fi lmu. Projekts paredz skolām iegā-

dāties visu nepieciešamo fi lmu vei-
došanas tehniku – kameru, projek-
toru, Adobe Premier programmu –, 
kas turpmāk paliks  projekta skolās  
un dos skolēniem iespēju pašiem 
veidot vēl citas fi lmas. Ir jauka pro-
jekta organizatoru turpmākā iecere 
– kāds no skolēniem varēs palīdzēt 
ar savu pieredzi apgūt citiem veidot 
fi lmas.    

Interesantas būs arī citas pro-
jekta aktivitātes – ciemošanās visās 
četrās projekta skolās, sarunas fo-
rumā, organizatoru tikšanās sapul-
ces –, kas kopumā ir daudzveidīgs 
darbs un paredz iespēju piedalīties 

dažādiem interesentiem.
 Maija beigās aicinājām skolē-

nus pieteikties nometnēs un daudzi 
atsaucās. Izmantojot tomēr šo pub-
licitātes iespēju, aicinām vēl mūsu 
novada vecākus rosināt savus 7. 
– 11. klašu bērnus pieteikties bez-
maksas vasaras nometnēs – Igaunijā 
un Latvijā – un arī visā turpmākajā 
projekta darbā. Informācijai sko-
lotājas Dagnijas kontakta tālrunis 
26546554, lūdzam nometņu intere-
sentus pieteikties līdz 31. jūlijam. 

 Jana un Dagnija,
Smiltenes ģimnāzijas skolotājas
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Sports

Izcīna Jāņa Lūša kausus
26. jūnijā Jelgavā Zemgales 

Olimpiskajā centrā jau divdesmi-
to reizi risinājās Olimpiskā čem-
piona Jāņa Lūša kausa izcīņas 
sacensības šķēpa mešanā. Vairāk 
nekā 250 dalībnieku konkurencē 
ar labiem panākumiem piedalījās 
Smiltenes un Valkas sporta skolu 
audzēkņi.

U-16 vecuma grupā zēniem ar 
jaunu personisko rekordu nepārspēts 
palika smiltenietis Matīss Velps, kurš 
savā tālākajā metienā šķēpu raidīja 
64,88 m tālumā. U-14 vecuma grupā 
zēniem progresēt turpina un sīvā cīņā 
sacensību uzvarētāju kausu izcīnīja 
Jānis Jansons /Smiltenes BJSS/. Jāņa 
rezultāts 41,55 m. Nepilns metrs līdz 
uzvarai U-18 grupā jauniešiem šo-
reiz pietrūka Jāzepam Grozam, ku-
ram ar 66,89 m tālu metienu nācās 
samierināties ar otro vietu. U-12 gru-
pā meitenēm savā debijas reizē šķē-
pa mešanas sacensībās trešo vietu ar 
20,55 m tālu metienu izcīnīja Hanna 
Gabriela Ziemiņa /Smiltenes BJSS/. 
Sieviešu konkurencē pirmo reizi pēc 
ziemā gūtās rokas traumas sadzie-
dēšanas sacensībās piedalījās Līna 
Mūze. Uzrādot atzīstamu rezultātu 
56,19 m, Līna ierindojās trešajā vie-
tā. Jāatzīmē, ka uzvarētāja sieviešu 
konkurencē Madara Palameika šajās 
sacensībās uzstādīja jaunu Latvijas 
rekordu – 66,15 metri.

U-14 grupā meitenēm godalgo-
tajā trešajā vietā ierindojās valcēnie-
te Veronika Lisovska, kuras rezultāts 
šoreiz bija 32,92 m.

Ar panākumiem startē jaunie vieglatlēti
Jāatzīmē arī sekmīgais jauno 

U-12 grupas atlētu: Eduarda Svīķa, 
Andra Miesnieka un Matīsa Ābola 
starti, kuri iekļuva šo sacensību fi -
nālā, tur izcīnot attiecīgi 5., 7. un 8. 
vietu.
Uzvaras Latvijas 
čempionātā vieglatlētikā

11. un 12. jūlijā Ogres pilsētas 
stadionā vairāk nekā 700 vieglat-
lēti piedalījās Latvijas čempionātā 
vieglatlētikā „B” vecuma grupā 
/1999.–2000. dz. g.) un junioriem.

No mūsējiem sportistiem vis-
labākais starts padevās „B” grupas 
sportistam, smiltenietim Matīsam 
Velpam. Matīss savā pēdējā mēģinā-
jumā, raidot šķēpu 64,47 m tālumā, 
ar jaunu personisko rekordu izcīnīja 
uzvaru šķēpa mešanas sacensībās. 

Jaunais šķēpmetējs 
Jāzeps Groza piedalīsies 
Pasaules jaunatnes 
Olimpiādē Ķīnā

Jaunais šķēpmetējs, smiltenie-
tis Jāzeps Groza (treneris Guntars 
Markss) ir viens no četriem Latvi-
jas vieglatlētiem, kas izcīnījuši čet-
ras kvotas vietas dalībai šā gada 
Pasaules jaunatnes II Olimpiādē, 
kas augusta otrajā pusē notiks 
Ķīnā. 

Noslēdzoties kvotu sadales pe-
riodam, Latvija tikusi pie divām 
vietām puišu sacensībās un divām 
vietām meiteņu konkurencē. Pui-
šu sacensībās Latvijas būs pārstā-
vēta desmit kilometru soļošanā un 

No 27. līdz 29. jūnijam Tu-
kuma novada Sveikuļos notika 
Baltijā lielākie orientēšanās svēt-
ki XXVIII Orientēšanās Trīsdie-
nu sacensības „Kāpa 2014”, kur 
piedalījās sportisti no 11 valstīm. 
W-14L grupā sacensību kopvēr-
tējumā visas trīs godalgotās vietas 
izcīnīja Azimuts OK – Smiltenes 
BJSS meitenes.

Azimuts OK-Smiltenes BJSS 
komanda Kāpas pamatsacensībās 
startēja ar 38 dalībnieku lielu koman-
du. Sacensību apvidus bija pārsvarā 
skuju koku mežs. Reljefs ar lielām 
un vidējām formām. Maksimālā aug-
stumu starpība 35 m. Balvas saņēma 
ne tikai kopvērtējuma uzvarētāji, bet 
arī dienu uzvarētāji.

Pirmajā sacensības dienā, ku-
ras notika Brizulē no mūsējiem par 
uzvaru tika sumināti Agnija Caune 
W14L (39 dalībnieces) un Ilgvars 
Caune M16L (35 dalībnieki). 

Otrajā dienā sacensības notika 
Sveikuļu apkārtnē. Uzvara atkal Ilg-
varam Caunem M16L. Pārsteigumu 
sev, komandas biedriem un trenerim 
sagādā Annija Slikšjāne, kļūstot par 
uzvarētāju W12* grupā (24 dalībnie-
ces).

Trešajā dienā mežs pēc stipra-
jām lietus gāzēm naktī bija kļuvis 
slapjš un vēlākajās minūtēs startējo-
šajiem arī nācās skriet pa lietu. Par 
šīs dienas uzvarētajiem tika sumināti 
Agnija Caune W14L un Anna Anete 
Strazdiņa W12* un Hanna Gabriela 
Ziemiņa W10 marķētajā distancē 
(46 dalībnieces). Pateicoties veik-
smīgajam startam sacensību trešajā 
dienā, trīsdienu sacensību kopvērtē-
jumā Hannai izdevās izcīnīt uzvaru. 
Šajā grupā cīņa bija ļoti sīva un visu 
izšķīra sekundes. Pārliecinoša du-
bultuzvara W12* meitenēm – pirmā 
Annija Slikšjāne un otrā Anna Anete 
Strazdiņa.

Spēcīgajā un daudzskaitlīga-
jā W14L grupā viss goda pjedes-
tāls Smiltenes BJSS audzēknēm 
no Grundzāles pamatskolas. Pirmā 
Agnija Caune, otrā Elīna Skopāne 
un trešā Zanda Stabiņa. Uzvaru sev 
sagādāja arī Ilgvars Caune M16L 
grupā. Ilgvara klasesbiedrs Adrians 
Djačuks startēja M16** grupā, pa-
teicoties veiksmīgajam startam, sa-
censību pēdējā dienā izcīnīja trešo 
vietu.

Iesācēju grupā M21O** trešo 

vietu izcīnīja Ilgvara un Agnijas tē-
tis Gaidars Caune. Jāpiebilst, ka viņš 
orientēšanās sportā tiešām ir iesācējs, 
jo līdz šim bija piedalījies tikai šīs 
sezonas Horizonta sacensībās. Jānis 
Biezais, arī pateicoties veiksmīga-
jam startam, trešajā dienā kļuva par 
sacensību kopvērtējuma uzvarētāju 
M60 grupā (37 dalībnieki). 

Klubu vērtējumā Azimuts OK-
Smiltenes BJSS komandai sestā 
vieta. Ģimeņu vērtējumā gaviļnieki 
arī mūsējie. Godiņu ģimene izcīnīja 
uzvaru ģimeņu kopvērtējumā, balvā 
iegūstot ceļojumu uz Stokholmu. 
Četri Azimuta sportisti startēja gru-
pā OPEN 100. Šī ir grupa, kurā va-
rēja piedalīties dalībnieki, kuru svars 
ir 100 kg un vairāk. 18 dalībnieku 
konkurencē vislabāk veicās Andim 
Celinskim, viņam piektā vieta.

Jaunākā (6 gadi) mūsu kluba 
pārstāve Anete Stabiņa startēja gru-
pā W-8*. Šīs bija pirmās sacensības, 
kad viņa devās distancē viena. Mei-
tene ar šo uzdevumu tika galā, izcī-
not 8. vietu to meiteņu vērtējumā, 
kas startē bez pavadoņa. 

Otrās dienas vakarā Tukumā 
notika kārtējās Latvijas kausa sprin-
ta sacensības. Šeit startēja arī Artūrs 
Pauliņš. Tukuma ielu labirintos Ar-
tūram šoreiz 4. vieta. Šis Artūram 
bija pēdējais starts pirms pasaules 
čempionāta, kas notiks Itālijā. Inte-
resanti, ka sprinta sacensības, kurās 
piedalīsies Artūrs, notiks Venēcijā. 
W14 grupā uzvarēja Agnija Caune 
un M16 grupā pirmo vietu izcīnīja 
Ilgvars Caune. MTBO orientēšanās 
sacensībās piedalījās Aivis Zetma-
nis, izcīnot 13. vietu V21 grupā pir-
majā dienā.

Māris Stabiņš,
Smiltenes BJSS treneris 

21. jūnijā Ikšķilē pirmo reizi 
notika Latvijas čempionāts jaukta-
jās sprinta stafetēs. Stafetes koman-
du veidoja 3 dalībnieki, no kuriem 
vismaz viena ir sieviete. Stafetes ko-
mandas startēšanas kārtība ir vīrie-
tis – vīrietis – sieviete, vīriešu eta-
pos drīkstēja startēt sievietes. Sa-
censībās piedalījās arī trīs Azimuts 
OK- Smiltenes BJSS komandas.

SV16 grupā komandā pirmo 
etapu veica Ilgvars Caune. Ilgvars 
stafeti Matīsam Slikšjānim nodeva 
kā ceturtais, gandrīz piecas minūtes 
aiz līdera Ulda Upīša no OK Kāpa. 
Matīss savu etapu veica kā jau 16 
gadu dzimšanas dienā pienākas, uz-
rādot labāko etapa laiku un izvirzot 

Azimuts OK-Smiltenes BJSS komanda 
izcīna uzvaru Latvijas čempionātā  

jauktajās sprinta stafetēs SV16 grupā

savu komandu trešajā vietā un sa-
mazinot atpalicību no līderiem par 
divām minūtēm. Trešo – meiteņu 
etapu veica Agnija Caune. Sekundi 
aiz viņas distancē devās Ogres pār-
stāve. Agnijai izdevās aizbēgt no 
sekotājas un apdzīt konkurentes no 
OK Kāpa un Madonas. Finišā ko-

manda jau varēja fi nišēt visi kopā, 
svinot uzvaru Latvijas čempionātā.

SV14 grupā (10 komandas) 
pirmo – zēnu etapu veica Zanda 
Stabiņa. Viņa stafeti Renāram Ak-
minam nodeva kā piektā. Renārs 
atskrēja septītais un Elīnai Skopā-
nei izdevās šo pozīciju uzlabot par 
divām vietām. Līdz bronzai pietrūka 
divas minūtes. Elites grupā startēja 
19 komandas. Pārliecinoši uzvarot 
savu otro etapu izdevās veikt Artū-
ram Pauliņam. Diemžēl komandas 
biedru centieni nebija tik veiksmīgi 
un šoreiz Azimuta komandai nācās 
samierināties ar ceturto vietu. 

Māris Stabiņš,
Smiltenes BJSS treneris 

Mūsējiem godalgas Baltijā 
lielākajās orientēšanās 
sacensībās Kāpa 2014 

Sporta veterānu spēles Jelgavā
28. – 29. jūnijā Jelgavā notika 

Latvijas pašvaldību sporta veterā-
nu 51. sporta spēles vieglatlētikā. 
Smiltenes novada vieglatlētu ko-
manda (15 dalībnieki) kopā izcīnī-
ja 15 sporta spēļu dažāda kaluma 
medaļas.

Par Latvijas pašvaldību sporta 
veterānu 51. sporta spēļu čempioniem 
kļuva Viktors Vējiņš, Kitija Klemp-
nere, Līga Priedīte augstlēkšanā un 
Ivars Joksts diska mešanā. Sudraba 
medaļas izcīnīja Juris Malnacis 5 km 
un 10 km soļošanā, Dzintars Briedis 

šķēpmešanā, bet meiteņu konku-
rencē – augstlēkšanā un šķēpme-
šanā. Pasaules jaunatnes Olimpiādē 
kopumā Latviju pārstāvēs 13 spor-
tisti astoņos sporta veidos.

Pasaules jaunatnes (U17) olim-
piāde Ķīnā notiks 16. – 28. augus-
tā. Jāatzīmē, ka Pasaules jaunatnes 
I Olimpiskās spēles notika 2010. 
gadā Singapūrā, kur bronzas medaļu 
šķēpmešanā izcīnīja trenera Guntara 
Marksa audzēknis Intars Išējevs. 

Atklāšanas parādē ko-
manda saņēma torti par nofor-
mējumu un atraktivitāti, kur 
paldies jāsaka dalībniekiem 
par komandas kopības sajūtas 
radīšanu. 

Lai īstenotu Kārļa Ulmaņa 
akmenī iecirstos vārdus „Mēs 
bijām, mēs esam, mēs būsim!”, 
šogad pirmo reizi, sporta spēļu 
ietvaros, tika rīkotas sacensī-

bas vieglatlētikas divcīņā „Kopā mēs 
varam”. Sacensībās piedalījās bērni 
no 5 līdz 10 gadu vecumam kopā ar 

saviem vecākiem vai vecvecākiem 
astoņās nominācijās. Mūsu novadu 
pārstāvēja Ilmārs Tupmacis ar dēlu 
Mareku nominācijā dēls + tēvs. 100 
m skrējienā, kur pirmos 50 m skrēja 
Mareks un beidzamos 50 m Ilmārs, 
viņi izcīnīja 3. vietu.

Paldies dalībniekiem par startu 
un gaidām jaunus dalībniekus! Novē-
lu jums labu veselību, siltu un saulai-
nu vasaru!

Kitija Klempnere,
Smiltenes novada vieglatlētu 

komandas vadītāja 

šķēpa mešanā un Normunds 
Strauja, Ivars Joksts, Gints 
Svika, Aivars Bahurs 4x100 
m stafetē vīriešiem. Bron-
zas medaļas Ivaram Eisle-
ram lodes grūšanā un šķēpa 
mešanā, Ivaram Jokstam 
augstlēkšanā, Līgai Priedītei 
un Ilmāram Tupmacim 100 
m skrējienā, Normundam 
Straujam 400 m skrējienā, 
Aivaram Bahuram diska mešanā.

Komandā vēl startēja Arnolds 
Markss, Vairis Krauklis, Inta Zetma-

ne, Iveta Kazaine, līdzi juta koman-
das kapteine Mārīte Saldūksne un 
šoferis Guntis.
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Pasākumi Smiltenes 
novadā 2014. gada 
jūlijā un augustā

19. jūlijā Smiltenes Jāņukalna estrādē grupas 
„Apvedceļš” 14 gadu festivāls

20. jūlijā plkst. 15.00 Smiltenes Jāņukalna estrā-
dē brīvdabas izrāžu vakars – „Mīlestība līdz 
prāta zudumam” (J. Jarāns, J. Reinis, J. Kir-
muška, J. Ļaha, L. Kirmuška) un „Sieviņa uz 
stundu vai kafi ja diviem” (J. Jarāns, J. Reinis 
un J. Ļaha). Biļetes iepriekšpārdošanā Smiltenes 
pilsētas Kultūras centra kasē un „Biļešu paradī-
zē” – € 5,00, pasākuma dienā – € 8,00

1. augustā plkst.  19.00 pie Blomes tautas nama 
Raunas pagasta amatierteātra izrāde  
„Tā mīlē latvieši’’.
Pēc izrādes – balle

2. augustā plkst. 22.00 Grundzāles brīvdabas es-
trādē zaļumballe ar Smiltenes pūtēju orķestri 
Ieeja € 3,00

3. augustā plkst. 17.00 Grundzāles brīvdabas es-
trādē Smiltenes Tautas teātra izrāde „Sievu kari 
ar Belcebulu”. Ieeja € 3,00, bērniem līdz 12 gadu 
vecumam ieeja bez maksas

3. augustā Blomes pagasta Jeberlejas estrādē 
senioru deju kolektīvu festivāls „LILLIJU 
PLAUKUMĀ’’
14.  augustā Smiltenē humoršovs „Sievietes, sievie-
tes...” (L.I.  Purmaliete,  R.  Devīte, V.  Skurstene, 
I. Burkovska, I. Pukinska, M. Egliens, S. Prule)
Biļetes „Biļešu paradīzē” un iepriekšpārdošanā 
no 1. augusta Smiltenes pilsētas Kultūras centra 
kasē – € 5,00.

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

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

23. augustā Jāņukalna estrādē vasaras sezonas 
noslēguma balle

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

30. augustā Smiltenē sporta un atpūtas kom-
pleksā „Teperis” norisināsies Smiltenes novada 
sporta svētki ar mērķis rosināt Smiltenes novada 
iedzīvotājus un organizācijas iesaistīties sportiskās 
aktivitātēs, popularizēt sportu, kā veselību stipri-
nošu, relaksējošu un emocionālu nodarbi. Sacen-
sību sākums no plkst. 10.00. Komandām jāveic 
iepriekšēja pieteikšanās Smiltenes sporta centrā, 
tālr. 26460704, līdz 28.08. Sacensību dienā līdz 
plkst. 10.00. komandā startē 16 dalībnieki – 9 vī-
rieši un 7 sievietes.

IZSTĀDES: 
No 19.07.  „Katram ziedam savs stāsts” – Māras 
Armanovičas gleznu izstāde  
Līdz 31.07 „Ielas un ceļi Smiltenē” fotoizstāde;
„Ķiršu lietus” – Aldas Liukes privātkolekcijas izstāde 
„Sapņi un īstenība” – Smiltenes mākslas skolas 
audzēkņu apgleznotā zīda darbu izstāde 

BĒRNU APKALPOŠANAS NODAĻĀ 
24.07.  „Dzejniekam Jānim Baltvilkam – 70”. 
Pārruna par grāmatām, atzīmējot dzejnieka jubileju

Smiltenes novada 
bibliotēkā

Sievietes tiek aicinātas 
veikt krūšu izmeklējumus 
tuvāk savai dzīvesvietai – 
Veselības Centrs 4 mobila-
jā mamogrāfā, kas ieradī-
sies  14. un 15. augustā pie 
Sarkanā Krusta Smiltenes 
slimnīcas, Dakteru iela 14.

Uz mamogrāfa pār-

Grupa „Apvedceļš” šā gada 19. jūlijā svinēs savu 14. ju-
bileju. Pasākums sāksies jau plkst. 13:00 Smiltenē, Jāņukalna 
estrādē, kad ikviens mazais Smiltenes iedzīvotājs un viesis mīļi 
gaidīts uz bērnu koncertu, kurā uzstāsies Jānis Paukštello un 
„Dzeguzīte”. Ieeja uz šo pasākuma daļu  bez maksas.

Savukārt plkst. 17:00 būs muzikālās apvienības „Vintāža” 
koncerts, bet no plkst. 18:00 visi gaidīti uz balli, kurā uzstāsies 
daudzas Latvijā pazīstamas grupas, kā piemēram, „Dakota”, 
„Jūrkant”, „Sestā jūdze”, „Klaidonis”, „Credo” un citas.

Biļetes iepriekšpārdošanā Smiltenes sporta un Kultūras 
centrā, kā arī „Biļešu paradīzes” kasēs EUR 5 no personas, bet 
pasākuma dienā EUR 7 no personas.

Uz tikšanos Smiltenē!

Mobilais mamogrāfs Smiltenē
baudi izbrauc TIKAI pēc 
iepriekšēja pieraksta!!

 Sievietēm, kuras 
ir saņēmušas uzaicinājuma 
vēstuli no Nacionālā veselī-
bas dienesta Valsts skrīninga 
programmas ietvaros izmek-
lējums ir bez maksas (uzai-
cinājuma vēstule ir derīga 2 

gadus kopš iesūtīšanas datu-
ma).

 Ar ģimenes vai ār-
stējoša ārsta norīkojumu – iz-
meklējums maksā EUR 2,85

 Ar ģimenes ārsta 
vai ārstējoša ārsta norīkoju-
mu, kuram NAV līgumattie-
cību ar Nacionālo veselības 

dienestu – PAR MAKSU.
Pieraksts notiek pa 

telefoniem 67 14 28 40 un 
27 86 66 55 (lūgums ie-
priekš sagatavot personas 
kodu un tālruņa numuru)
Sīkāka informācija www.
mamografi ja.lv vai uz e-pas-
tu info@mamografi ja.lv

17. jūnijā, dienā, kad 
Smiltenē viesojās Valsts 
prezidents Andris Bērziņš, 
AFS Latvija valde Smil-
tenes pagasta „Kalbakās” 
rīkoja valdes sēdi. Tā bija 
īpaša valdes sēde, jo tā bija 
pirmā, kas notika ārpus Rī-
gas. 

AFS Latvija valde nosa-
ka vispārīgo Biedrības darbī-
bas stratēģiju un apspriežamie 
jautājumi ir daudz un dažādi, 
īpaši gaidot nākamos apmai-
ņas jauniešus, kuri iebrauks 
23. augustā.

Sēdes noslēgumā ak-
tīvajiem Smiltenes šūniņas 
brīvprātīgajiem bija iespēja 
tikties ar AFS valdi, kura iz-
vērtās ļoti emocionāla un tajā 
paša laikā lietišķa. Tika izru-
nāti dažādi jautājumi, ar ko 
sastopas brīvprātīgie.  

AFS Latvija aizvadījusi 
gandrīz 24 pieredzes gadus, 
uzņemot ap 800 un nosūtot 
vairāk kā 550 dalībnieku. Šo 

AFS Smiltenes „šūniņas” ziņas
Izglītība

gadu laikā mainījušies gan 
brīvprātīgie, gan biroja darbi-
nieki, gan valde, tomēr viena 
lieta ir palikusi – AFS vēl aiz-
vien darbojas savas misijas 
vārdā, apvienojot dzīves un 
kultūras.

Šobrīd AFS Latvija ga-
tavojas viesskolēnu uzņem-
šanai un joprojām ir jaunie-
ši, kuriem nav viesģimenes. 
Varbūt tieši TU vēlies ienest 
pasauli savās mājās? Vies-
skolēnu saraksts redzams 
šeit: http://www.afs.lv/klusti-
par-viesgimeni/viesskolenu-
profi li/2014.2015.-mac.g./ . 

Jūlija sākumā tika pa-
vadīti viesskolēni, kuri šeit 
dzīvoja, kopš pērnā gada 
augusta. Tagad Margerita at-
griezusies Itālijā, Bank Taize-
mē un mūsu Annija turpinās 
mācības Smiltenes ģimnāzi-
jā. Iepriekšējā gadā viņa bija 
Krievijā, kā viņai tur gāja, lasi 
nākamajās Smiltenes Novada 
Vēstīs.


