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Smiltenes novada pašvaldības 2014. gada budžets 
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24. janvārī Smiltenes nova-
da domes ārkārtas sēdē tika pie-
ņemts pašvaldības budžets 2014. 
gadam ar plānotiem pamatbudže-
ta ieņēmumiem 11 462 080 euro un 
kopējiem pamatbudžeta izdevu-
miem 12 076 609 euro apmērā. 
Izdevumu starpība tiks segta ar 
2013. gada naudas līdzekļu atliku-
mu, kas uz gada sākumu sastāda 
1 740 644 euro. Naudas līdzekļu at-
likumā uz gada sākumu ietilpst par 
vairākiem projektiem saņemtie, bet 
neizlietotie valsts budžeta transferti, 
mērķdotācijas pedagogu atalgoju-
mam.

Salīdzinot ar 2013. gada pamat-
budžeta izpildi (Ieņēmumi 13 538 
870 euro jeb 9 515 172 lati; Izde-
vumi 12 936 982 euro jeb 9 092 163 
lati) 2014. gada pamatbudžeta ieņē-
mumi plānoti par 2 076 790 euro jeb 
1 459 576 latiem mazāki salīdzinā-
jumā ar 2013. gada budžeta izpildi. 
Arī plānotie pamatbudžeta kopējie  
izdevumi ir par 860 373 euro mazā-
ki nekā 2013. gadā.

Vairāk kā pusi no Smiltenes 
novada plānotiem pamatbudžeta 
ieņēmumiem veido nodokļu ie-
ņēmumi, kas sastāda 57% jeb 
6 563 615 euro.  Lielākos no-
dokļu ieņēmumus veido iedzī-
votāju ienākuma nodoklis 5 920 
306 euro un nekustamā īpašuma 
nodoklis par zemi 406 744 euro, 
par ēkām 124 949 euro. 39% jeb 
4 484 509 euro budžeta ieņēmuma 
daļu sastāda valsts un citu pašval-
dību transfertu ieņēmumi. Tie ir 
ieņēmumi, ko pašvaldība saņem no 
valsts vai citu pašvaldību budžetiem 
noteiktiem mērķiem – pedagogu 
atlīdzībai, brīvpusdienu nodrošinā-
šanai, mācību literatūras iegādei, 
dotācija no pašvaldību finanšu izlī-
dzināšanas fonda, Eiropas Savienī-
bas līdzfinansētajiem projektiem un 
citiem pasākumiem.

Vismazāko ieņēmu daļu 4% 
jeb 413 956 euro veido nenodokļu 
un budžeta iestāžu ieņēmumi. Bu-
džeta iestāžu ieņēmumi ir mūzikas 
un mākslas skolu mācību maksas, 
ieņēmumi no vecāku maksām par 
pirmsskolas izglītības bērnu ēdinā-
šanu, ieņēmumi no sarīkojumiem, 

ieņēmumu par nekustamā īpašuma 
nomu, īri, pārdošanu un citi ieņēmu-
mi no maksas pakalpojumiem.

Pēc funkcionālajām kategori-
jām, tāpat kā iepriekšējos gados, 
lielākais izdevumu īpatsvars ir Iz-
glītības nodrošināšanai – 51% 
jeb 6 234 130 euro. Nākamais lie-
lākais izdevumu īpatsvars ir atpū-
tai, kultūrai, reliģijai – 13% jeb 
1 601 708 euro, tad seko vispārē-
jie vadības dienesti ar 12% jeb 
1 410 988 euro, teritoriju un mā-

jokļu apsaimniekošana ar 8% jeb 
922 793 euro, sociālā aizsardzība 
ar 7% jeb 816 964 euro, vides aiz-
sardzība ar 4% jeb 543 056 euro, 
ekonomiskā darbība ar 3% jeb 
320 523 euro, Pārējie izdevumi ar 
2% jeb 226 447 euro, kas ietver 
izdevumus veselībai, sabiedriskai 
kārtībai un drošībai.

 Būtiskāko izdevumu daļu –  
51% jeb 6 234 130 euro no kopē-
jiem novada domes izdevumiem 
veido izdevumi Izglītībai, kas ir 

par 371 002 euro lielāki, salīdzinot 
ar 2013. gada pamatbudžeta plāna 
izpildi. Šo izdevumu daļu veido 
pirmsskolas, vispārējās un interešu 
izglītības iestāžu izdevumi, pedago-
gu atlīdzība, līdzfinansējums bied-
rībām izglītības projektu realizēša-
nai un 10 projekti – izglītības ies-
tāžu Comenius projekti, skrejceļa 
vienkāršotā renovācija Grundzāles 
pamatskolas sporta laukumā, hoke-
ja laukuma izveide pie Blomes pa-
matskolas, Palsmanes pamatskolas 
internāta ēkas energoefektivitātes 
uzlabošana, atbalsts ugunsdrošības 
pasākumiem pašvaldību vispārējās 
izglītības iestādēs un citi.

13% jeb 1 601 708 euro no 
kopējiem izdevumiem paredzēti 
Atpūtai, Kultūrai un Reliģijai, tai 
skaitā pagastu kultūras namu, kul-
tūras pārvaldes, novada bibliotēku, 
sporta pārvaldes, kultūras un spor-
ta pasākumu izdevumiem, kā arī 4 
projektu īstenošanai – Eiropas Sa-
vienības līdzfinansētā projekta „Pār-
robežu atlētika – Smiltenes stadiona 
rekonstrukcija”, „Publisko interneta 
pieejas punktu attīstība”, Valsts Kul-
tūras fonda projekta Mēru muižas 
arhitektoniski mākslinieciskā in-
ventarizācija 2. etaps, kā arī plānoti 
līdzekļi tehniskās dokumentācijas 
sagatavošanai Smiltenes novada 
muzeja rekonstrukcijai.

12% jeb 1 410 988 eiro no ko-
pējiem izdevumiem paredzēti Vis-
pārējie valdības dienesti - Smilte-
nes novada domes un pagastu pār-
valžu izdevumiem, kā arī procentu 
izdevumiem par aizņēmumiem no 
Valsts kases, kas nepieciešami, lai 
nodrošinātu pašvaldības realizējamo 
projektu līdzfinansējumu un projek-
tu finansēšanu. Procentu izdevumi 
kopumā sastāda EUR 46 279, aiz-
devumu pamatsummas atmaksai pa-
redzēti 470 922 euro. Kopumā paš-
valdības saistību apmērs no 2014. 
pamatbudžeta ieņēmumiem sastāta 
7%, ko veido pašvaldības noslēgtie 
20 līgumi ar Valsts kasi par aizņē-
mumiem projektu realizēšanai, kā 
arī 5 līgumi ar Valsts kasi par gal-
vojumiem.

8% jeb 922 793 euro no plā-
notajiem izdevumiem paredzēti 

29. janvārī Smiltenes nova-
da domes sēdē tika skatīts jau-
tājums par Grundzāles pagasta 
teritorijas plānojuma un Laun-
kalnes pagasta teritorijas plāno-
juma 1. redakcijas grozījumiem 
un par tālāko rīcību. 

Domes sēdē Attīstības un plā-
nošanas nodaļas vadītājs Andris 
Lapiņš klātesošos iepazīstināja ar 

Nolemj pilnveidot teritorijas plānojumu grozījumus
teritorijas plānojuma 1. redakcijas 
grozījumu izstrādes gaitu un publis-
kās apspriešanas rezultātiem.

Atgādinām, ka Grundzāles pa-
gasta teritorijas plānojuma grozīju-
mus, par ko norit lielākās diskusijas, 
ierosināja četri Grundzāles pagasta 
zemju – „Bemberu pļavas”, „Kalna 
Kades”, „Raudiņas” un „Grotes” – 
īpašnieki, lūdzot grozīt zemes lieto-

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošanai, kas ietver izde-
vumus teritoriju attīstībai, ielu ap-
gaismošanai, projektam „Attīstām 
novadus”, kā arī izdevumi tehnisko 
dokumentāciju sagatavošanai Pub-
lisko teritoriju apgaismojuma infra-
struktūras atjaunošanai, Vecā parka 
rekonstrukcijai.

Vides aizsardzībai paredzēti 
4% jeb 543 056 euro, kas ietver iz-
devumus par atkritumu apsaimnie-
košanu un divus Eiropas Savienības 
līdzfinansētos projektus – Smiltenes 
pilsētas izgāztuves „Drandu ielā 24” 
rekultivācija un Palsmanes pagasta 
izgāztuves „Kangarkalni” rekulti-
vācija.

 3% jeb 320 523 euro no kopē-
jiem izdevumiem paredzēti Eko-
nomiskai darbībai, kas ietver 3 
projektu īstenošanu – Variņu pagas-
ta meža īpašuma „Meži” ilgtspējīga 
apsaimniekošana, Smiltenes ģim-
nāzijas īstenoto projektu „Izglītības 
programmas īstenošana bezdarbnie-
kiem un darba meklētājiem un Mūž-
izglītības pasākumi nodarbinātām 
personām, algotie pagaidu darbi, tā-
pat šajā pozīcijā plānoti līdzekļi teh-
nisko dokumentāciju sagatavošana 
Dakteru ielas rekonstrukcijai, kā arī 
citi izdevumi, kas saistīti ar atbalstu 
lauksaimniecības pasākumiem. 

7% jeb 816 964 euro sociālai 
aizsardzībai.  Šie līdzekļi paredzēti 
pašvaldības sociāliem pabalstiem, 
sociālajam dienestam, bāriņtiesai, 
pabalstiem un atlīdzībai aizbildņiem 
un audžuģimenēm, izmitināšanai 
pansionātos, mājas aprūpei un dotā-
cijām biedrībām un nodibinājumiem 
sociālajā jomā. Kopumā dotācijām 
šogad plānoti 17 442 euro. Smilte-
nes novada domes finansējumu un 
atbalstu saņem Latvijas Nedzirdīgo 
savienība, Smiltenes reģionālā bied-
rība, biedrība „Atbalsts” cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām, Latvijas Sar-
kanā Krusta Valkas komiteja, biedrī-
ba „Emmaus Smiltene” u.c.

Kopumā pašvaldības budžetu 
var vērtēt kā sabalansētu un vērstu 
uz attīstību.

Sagatavoja
Marita Mūze,

Sabiedrisko attiecību speciāliste

šanas mērķi no lauksaimniecībā iz-
mantojamās zemes un mežu zemes 
uz derīgo izrakteņu ieguves terito-
riju. Teritorijas plānojuma grozīju-
mu kopējā teritorija aptver zemes 
īpašumus 85,4 ha platībā, kas veido 
divus atsevišķus blokus. Teritorijas 
plānojuma grozījumu izstrāde tika 
uzsākta ar Smiltenes novada domes 
2013. gada 24. aprīļa lēmumu.

Grozījumu izstrādei tika pie-
prasīti 14 un saņemti 10 institūciju 
nosacījumi, pēc kuriem izstrādāti 
teritorijas plānojuma grozījumi, kas 
ietver paskaidrojuma rakstu, grafis-
ko daļu un teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumus. Atbilstoši 
institūciju nosacījumiem tika veikta 
esošās vides situācijas izpēte un sa-
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ņemti vides speciālistu atzinumi. Pēc 
Vides pārraudzības valsts biroja no-
sacījuma grozījumu teritorijai veikts 
stratēģiskais ietekmes uz vidi no-
vērtējums, kā rezultātā ir sagatavots 
Vides pārskata projekts. SIA „Vides 
eksperti” sagatavotajā vides pārskatā 
norādītas galvenās negatīvās ietek-
mes dolomīta ieguves rezultātā, kā 
arī doti priekšlikumi par šo negatīvo 
ietekmju mazināšanu un novēršanu.

Teritorijas plānojumu 1. redakci-
ja tika nodota publiskai apspriešanai, 
kuras laikā kopumā saņemti 8 iesnie-
gumi, no tiem 6 iedzīvotāju iesnie-
gumi, kurus kopā parakstījuši 397 
iedzīvotāji un 2 biedrību iesniegumi 
(Latvijas Malakologu biedrība; Vi-
des aizsardzības klubs). Aizpildītas 
5 aptaujas anketas. Teritorijas plāno-
juma grozījumus kopumā neatbalsta 
lielākā daļa viedokļa iesniedzēji, jo 
ir pret jaunu dolomīta ieguves vietu 
izveidošanu, kas negatīvi ietekmēs 
to ikdienu. Būtiskākie iebildumi: 
putekļi, troksnis – no lielajām kra-
vas automašīnām; ūdens trūkums – 
gruntsūdeņu pazemināšanās dēļ; vi-

2014. gada 24. janvārī no-
tika ārkārtas domes sēde, kurā 
tika pieņemti 6 lēmumi, tai 
skaitā:

Apstiprināt saistošo no-1. 
teikumu Nr. 1/14 „Par Smiltenes 
novada pašvaldības 2014. gada 
pamatbudžetu” projektu.

Apstiprināt saistošo no-2. 
teikumu Nr. 2/14 „Par Smiltenes 
novada pašvaldības 2014. gada 
speciālo budžetu” projektu.

Apstiprināt Smiltenes 3. 
novada pašvaldības 2013. gada 
pamatbudžeta izpildi.

Apstiprināt Smiltenes 4. 
novada pašvaldības 2013. gada 
speciālā budžeta izpildi.

Apstiprināt kopsavilku-5. 
mu par Smiltenes novada paš-
valdības ieņēmumiem un izdevu-
miem no ziedojumiem un dāvi-
nājumiem 2013. gadā. 

Noteikt izmaksas par vie-6. 
nu izglītojamo mēnesī Smiltenes 
novada pašvaldības vispārējās 
izglītības iestādēs un Smiltenes 
novada pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādēs.

2014. gada 29. janvārī no-
tika kārtējā domes sēde, kurā 
tika pieņemti 70 lēmumi, tai 
skaitā:

Pilnveidot Smiltenes 1. 
novada Grundzāles pagasta te-
ritorijas plānojuma 2008.–2020. 
gadam un Launkalnes pagasta te-
ritorijas plānojuma 2006.–2018. 
gadam grozījumu 1. redakciju 
atbilstoši institūciju atzinumiem 
un publiskās apspriešanas rezul-
tātiem.

Apstiprināt saistošo no-2. 
teikumu Nr. 3/14 „Grozījums 
2011.gada 19. aprīļa Saistošajos 
noteikumos Nr. 7/11 „Par paš-
valdības nodevu par tirdzniecību 
publiskās vietās Smiltenes nova-
dā”” projektu.

Precizēt 2013. gada 28. 3. 
decembra saistošo noteikumu Nr. 
32/13 „Par reklāmas izvietošanu 
publiskās vietās un vietās, kas 

des kvalitātes pasliktināšanās – upju 
piesārņojums; spridzināšanas darbu 
ietekmē bojājās ēku pamati, u.c.

Atbilstoši ministru kabineta no-
teikumiem Nr. 711 „Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas plānošanas 
dokumentiem” pašvaldībai jāpie-
ņem viens no šādiem lēmumiem:

1) apstiprināt teritorijas plāno-
juma galīgo redakciju un iepazīsti-
nāt ar to sabiedrību; 

2) pilnveidot teritorijas plāno-
juma redakciju atbilstoši institūciju 
atzinumiem un publiskās apsprieša-
nas rezultātiem; 

3) atcelt lēmumu par izstrādā-
tās redakcijas apstiprināšanu un 
izstrādāt to no jauna atbilstoši jau-
nam darba uzdevumam.

Attīstības un plānošanas no-
daļas vadītājs Andris Lapiņš sēdē 
uzsvēra, ka Teritorijas attīstības plā-
nošanas likuma 4. pants nosaka, ka 
pašvaldībai, izstrādājot teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentus, 
sabiedrības līdzdalības procesā ir 
pienākums līdzsvarot privātpersonu 
un sabiedrības intereses ar teritorijas 
ilgtspējīgas attīstības iespējām, kas 

nozīmē, ka pamatotā veidā ir jāpa-
nāk interešu līdzsvars.

Domes sēdē tika uzklausīti arī 
klātesošie – SIA „Mark Invest Lat-
via” pārstāvji. Deputāti vēlējās no-
skaidrot, kas notiks esošā dolomīta 
ieguves vietā „Jaunpurgaiļi”, uz ko 
uzņēmuma pārstāvji atbildēja, ka 
ir pārtraukuši darbu un sadarbību 
ar licences turētāju SIA „Rumbu-
las autodaļas”. Tāpat deputātiem 
interesēja, ko viņi ir gatavi darīt, 
lai iedzīvotājiem nebūtu jāpamet 
savas dzimtas mājas, ko viņi darīs, 
lai iedzīvotājiem nepazustu dzera-
mais ūdens akās, netiktu piesārņota 
upe, mazinātu putekļu, trokšņa un 
spridzināšanas darbu ietekmi, uz 
ko uzņēmuma pārstāvji atbildēja ar 
konkrētiem piemēriem un metodēm, 
kuras tiek pielietotas citās dolomīta 
ieguves karjerās. 

Savukārt „Raudiņas” īpašnieks 
klātesošos informēja, kas ir nepie-
ciešams veikt precizējumus vides 
pārskatā, jo īpašumos „Raudiņas” 
un „Grotes” nav plānota dolomīta 
šķembu ieguve, bet apdares materiā-
lu ieguve, kura iegūšanai nepielieto 

ne spridzināšanu, ne pneimatiskos 
āmurus, kas būtiski maina sagata-
votā Grundzāles pagasta teritorijas 
plānojuma grozījumu risinājumus. 
„Raudiņas” īpašnieks uzsvēra, ka 
viņu darbības ietekme uz vidi nav 
vērtējama vienādi ar ieguves vie-
tām, kur tiks izmantota spridzināša-
nas metode.

Domes priekšsēdētājs Ainārs 
Mežulis, aicinot pieņemt lēmumu, 
uzsvēra, ka vienā pusē stāv uzņē-
mēji vai zemes īpašnieki, kas vēlas 
veikt uzņēmējdarbību, otrā pusē 
stāv iedzīvotāji, kuri ir jāņem vērā, 
jo ir saņemti 400 iedzīvotāju pa-
rakstu un pa vidu stāv dome, kurai 
ir jāpieņem lēmums. „Visi nekad 
nebūs apmierināti, taču pašvaldī-
bas uzdevums ir risināt šāda veida 
problēmas, kur ir nosacīti divas 
konfliktējošas puses. Pašvaldībai ir 
jāatrod zelta vidusceļš, procesam ir 
jāiet uz priekšu, jāievāc detalizētā-
ka informācija, jāizstrādā 2. redak-
cija atbilstoši visiem iesniegtiem at-
zinumiem, iedzīvotāju iebildumiem 
un priekšlikumiem, negribētos, ka 
tas ieilgtu un nonāktu līdz tiesvedī-

bai, kas nav neviena interesēs.”
 Pēc ilgām viedokļu apmai-

ņām domes deputāti nolēma piln-
veidot Smiltenes novada Grun-
dzāles pagasta teritorijas plā-
nojuma 2008. – 2020. gadam un 
Launkalnes pagasta teritorijas 
plānojuma 2006. – 2018. gadam 
grozījumu 1. redakciju atbilstoši 
institūciju atzinumiem un publis-
kās apspriešanas rezultātiem. 

 Pēc teritorijas plānojuma gro-
zījumu pilnveides, atbilstoši in-
stitūciju atzinumiem un publiskās 
apspriešanas rezultātiem, teritorijas 
plānojuma grozījumi atkārtoti tiks 
nodoti publiskai apspriešanai. 

Jāpiebilst, ka 15. februārī plkst. 
12.00 Grundzāles kultūras nama zālē 
ir plānota tikšanās ar Grundzāles 
pagasta teritorijas plānojuma grozī-
jumu ierosinātājiem Juri Kuļevski, 
Aivaru Bahuru un SIA „Mark Invest 
Latvia” pārstāvjiem, kuri informēs 
iedzīvotājus par saviem plāniem 
saistībā ar dolomītu ieguvi savos 
īpašumos.

Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

vērstas pret publisku vietu Smil-
tenes novadā” 56. punktu.

Par Smiltenes novada iz-4. 
glītības iestāžu vadītāju un viņu 
vietnieku amatalgām.

Par mērķdotāciju sada-5. 
li pamata un vispārējās vidējās 
izglītības iestāžu pedagoģisko 
darbinieku darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām Smiltenes 
novadā.

Par mērķdotāciju sada-6. 
li pašvaldības izglītības iestādēs 
bērnu no piecu gadu vecuma iz-
glītošanā nodarbināto pedago-
ģisko darbinieku darba samaksai 
un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām Smiltenes 
novadā.

Par mērķdotācijas sadali 7. 
pašvaldību speciālajām pirms-
skolas iestādēm, internātskolām, 
Izglītības iestāžu reģistrā reģis-
trētajiem attīstības un rehabili-
tācijas centriem un speciālajām 
internātskolām bērniem ar fizis-
kās un garīgās attīstības traucē-
jumiem.

Par mērķdotācijas sadali 8. 
interešu izglītības programmām 
un sporta skolu pedagogu daļējai 
darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām ie-
maksām.

Valsts budžeta dotācijas 9. 
sadalījums pašvaldību un privā-
to dibinātāju izglītības iestāžu 
profesionālās ievirzes mākslas, 
mūzikas un dejas programmu pe-
dagogu darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligāta-
jām iemaksām.

Par profesionālās ievir-10. 
zes sporta izglītības programmu 
finansēšanu no valsts budžeta do-
tācijas.

Par mēneša amatalgu 11. 
noteikšanu pirmsskolas izglītības 
iestādēs un pirmsskolas grupās 
pie skolām ar 2014. gada 1. jan-
vāri.

Par ēdināšanas izmaksu 12. 

segšanu 4. klašu izglītojamiem.
Par SIA „Smiltenes 13. 

NKUP” sniegto maksas pakalpo-
jumu maksas apstiprināšana. 

Par Nolikuma projekta 14. 
„Grozījumi Smiltenes novada 
domes 2009. gada 31. augusta 
nolikumā „Sociālā dienesta noli-
kums” apstiprināšanu.

Par īres līguma pārslēg-15. 
šanu ar R.B.

Par V.A. iekļaušanu dzī-16. 
vojamās telpas izīrēšanas reģis-
trā.

Par M.P. izslēgšanu no 17. 
dzīvojamās telpas izīrēšanas re-
ģistrā.

Veikt Palīdzības reģistrā 18. 
iekļauto datu precizēšanu un Per-
sonu Palīdzības kārtas numuru 
pārreģistrēšanu.

Par valsts nekustamo 19. 
īpašumu atsavināšanas ierosinā-
šanu un nodošanu pašvaldības 
īpašumā.

Smiltenes novadā, pār-20. 
valdīšanas tiesību nodošanu.

Par dzīvojamās mājas 21. 
„Dūjiņas”, Palsmanes pagastā, 
Smiltenes novadā, pārvaldīšanas 
tiesību nodošanu.

Grozīt 2008. gada 1. feb-22. 
ruārī ar Ritmu Akuli noslēgto ne-
dzīvojamo telpu nomas līgumu, 
pagarinot nomas līguma termiņu 
uz laiku līdz 2014. gada 31. de-
cembrim.

Pārjaunot 2010. gada 23. 
1.martā noslēgto nekustamā īpa-
šuma Atmodas ielā 3, Smiltenē, 
Smiltenes novadā nomas līgumu, 
pārjaunojuma līgumu slēdzot ar 
SIA „Meža saimnieks” (vienotās 
reģistrācijas Nr. 44103043220).

Par nekustamā īpašuma 24. 
„Kalna Jaunzemi”, Grundzāles 
pagastā, Smiltenes novadā atsa-
vināšanu. 

Mainīt Grundzāles pa-25. 
gasta viensētai, kas atrodas uz 
zemes vienības ar kadastra apzī-
mējumu 9458 010 0015, adresi 
no „Lejassietaliņas”, Grundzā-

les pagasts uz „Lejassietaliņi”, 
Grundzāles pagasts, Smiltenes 
novads.

Mainīt Bilskas pagasta 26. 
nekustamajam īpašumam ar ka-
dastra numuru 9444 010 0301 
nosaukumu no „Ūdenssūknētava 
(Mēros)”, uz „Mēru ūdenssūknē-
tava”, Bilskas pagasts.

Atļaut no Bilskas pa-27. 
gasta nekustamā īpašuma „Spil-
vas”, kadastra numurs 9444 004 
0152, atdalīt zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 9444 004 
0153 0.6 ha un 9444 004 0382 
1,4 ha platībā. Atdalāmajām ze-
mes vienībām ar kadastra apzī-
mējumu 9444 004 0153 0,6 ha 
un 9444 004 0382 1,4 ha platībā 
mainīt nosaukumu no „Spilvas” 
uz „Jaunozoli”, Bilskas pagasts, 
Smiltenes novads.  

Atļaut sadalīt Bilskas pa-28. 
gasta nekustamā īpašuma „Kai-
naiži” zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 9444 004 0003 di-
vās daļās.

Atļaut no Variņu pagasta 29. 
nekustamā īpašuma „Dzērvītes”, 
kadastra numurs 9490 003 0294, 
atdalīt zemes vienību ar kadas-
tra apzīmējumu 9490 002 0069 
0,7 ha platībā ar uz tās esošajām 
ēkām ar kadastra apzīmējumiem 
9490 002 0069 001, 9490 002 
0069 002, 9490 002 0069 003, 
9490 002 0069 004.

Atļaut no Blomes pa-30. 
gasta nekustamā īpašuma Ceriņu 
iela 4, kadastra numurs 9446 006 
0176, atdalīt zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 9446 006 
0174 2,6 ha platībā.

Atļaut no Smiltenes pa-31. 
gasta nekustamā īpašuma „Vec-
kaukari”, kadastra numurs 9480 
001 0062, atdalīt zemes vienību 
ar kadastra apzīmējumu 9480 
001 0062, 25,62 ha platībā un uz 
tās esoši ēku ar kadastra apzīmē-
jumu 9480 001 0062 001.

Atļaut sadalīt Blomes pa-32. 
gasta nekustamā īpašuma „Aus-

mas”, kadastra numurs 9446 006 
0131, zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 9446 001 0100 di-
vās daļās.

Atļaut no Blomes pa-33. 
gasta nekustamā īpašuma Krasta 
iela 6, kadastra numurs 9446 006 
0186, atdalīt zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 9446 006 
0187 0,4873 ha platībā.

Atļaut sadalīt Smilte-34. 
nes pagasta nekustamā īpašu-
ma „Druvas” zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 9480 004 
0024 trijās daļās.

Atļaut sadalīt Launkal-35. 
nes pagasta nekustamā īpašuma 
„Vecsprenīši” zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 9470 004 
0113 divās daļās.

Iznomāt zemes vienī-36. 
bu „Ezerlejas”, Variņu pagastā, 
kadastra apzīmējums 9490 002 
0037, 11,8 ha platībā.

Mainīt nekustamā īpašu-37. 
ma lietošanas mērķi Brantu pa-
gasta zemes vienībai „Senlejas”, 
kadastra apzīmējums 9448 004 
0148 no komercdarbības objek-
tu apbūves (kods 0801) uz lauk-
saimniecības rakstura uzņēmumu 
apbūve (kods 1003).

Apstiprināt zemes ie-38. 
rīcības projekta lietu „Āšķipi”, 
Brantu pagasts, Smiltenes no-
vads, zemes vienības kadastra 
apzīmējums 9448 001 0013.

Apstiprināt zemes ierī-39. 
cības projekta lietu „Apukalni”, 
Brantu pagasts, Smiltenes no-
vads, zemes vienības kadastra 
apzīmējums 9448 003 0183.

Pieņemti 26 lēmumi par 40. 
nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojumu piešķiršanu.

Par atpakaļpirkuma tie-41. 
sībām uz nekustamajiem īpašu-
miem Kalēju ielā 7, Smiltenē un 
Kalēju ielā 8, Smiltenē.

Par grozījumiem domes 42. 
2009. gada 30. septembra lēmumā

Dina Kaupe,
Kancelejas nodaļas vadītāja
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 32/13
„Par reklāmas izvietošanu 
publiskās vietās un vietās, kas 
vērstas pret publisku vietu 
Smiltenes novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta 
pirmās daļas 7. punktu, Reklāmas likuma 7. panta 
trešo daļu, Ministru kabineta 2012. gada 30. oktobra 
noteikumu Nr. 732 „Kārtība, kādā saņemama atļauja 
reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas 
vērstas pret publisku vietu” 28. un 45. punktu

I Vispārīgie jautājumi
Saistošie noteikumi (turp-1. 

māk – Noteikumi) nosaka reklāmu 
un reklāmas objektu izvietošanas, 
ekspluatācijas, grafiskā dizaina mai-
ņas saskaņošanas kārtību, demontāžas 
kārtību, atļaujas izsniegšanas kārtību 
par reklāmu un reklāmas objektu iz-
vietošanu publiskās vietās vai vietās, 
kas vērstas pret publisku vietu Smilte-
nes novada administratīvajā teritorijā 
(turpmāk – Smiltenes novadā), kā arī 
atbildību par šo Noteikumu neievēro-
šanu.

Tiesības izvietot reklāmu vai 2. 
reklāmas objektu, kā arī priekšvēlēša-
nu aģitācijas materiālus Smiltenes no-
vadā ir visām fiziskām un juridiskām 
personām šo Noteikumu noteiktajā 
kārtībā, saskaņā ar Smiltenes nova-
da domes (turpmāk – pašvaldība) iz-
sniegto reklāmas vai reklāmas objekta 
izvietošanas atļauju, ievērojot Latvijas 
Republikas normatīvo aktu prasības, 
kā arī Smiltenes novada pašvaldības 
teritorijas attīstības plānošanas doku-
mentus.

Par reklāmas saturu, karogu, 3. 
valstu, pilsētu nosaukumu un simboli-
ku, firmu, kā arī firmu un preču zīmēs 
lietoto nosaukumu (logotipu, simboli-
zējošo grafisko zīmju, kuros iekļauti 
burti, vārdi, teikumi u.tml.) iekļaušanu 
un izmantošanu reklāmās, atbild rek-
lāmas devējs.

Smiltenes novadā ir aizliegta 4. 
patvaļīga reklāmu, reklāmas objektu 
un priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu 
izvietošana.

II Reklāmas, reklāmas objekta 
izvietošanas pamatprincipi

Izvietojot reklāmu vai rek-5. 
lāmas objektu, jānodrošina Smiltenes 
novadam raksturīgās arhitektūras un 
vides saglabāšana, jāsaglabā kon-
krētās teritorijas apbūves un ainavas 
raksturs un mērogs, kā arī jāievēro 
prasības, kas noteiktas teritorijas attīs-
tības plānošanas dokumentos vai būv-
projektos, ja tādi izstrādāti konkrētai 
teritorijai vai būvei. 

Izvietojot reklāmu vai rek-6. 
lāmas objektu konstruktīvā saistībā ar 
ēku:

jārespektē ēkas proporcijas;6.1. 
reklāma vai reklāmas ob-6.2. 

jekts nedrīkst daļēji vai pilnībā aizsegt 
ēkas arhitektoniskās detaļas (logus, 
karnīzes, fasādes dekorus u.c.);

jāievēro reklāmā pielietoja-6.3. 
mo materiālu atbilstība ēkas fasādes 
apdares materiāliem un ēkas arhitek-
toniskajam risinājumam;

reklāmas objekta stiprināju-6.4. 
ma veids nedrīkst bojāt ēkas nesošās 
konstrukcijas;

perpendikulāri ēkas fasādei 6.5. 
izvietota reklāmas objekta apakšējā 
mala nedrīkst atrasties zemāk par 2,5 
m no zemes, neatkarīgi no tās platu-
ma;

maksimāli pieļaujamais 6.6. 

reklāmas objekta izvirzījums no ēkas 
sienas ir 1,3 m, ja reklāmas objekta 
ārējās malas attālums līdz brauktuvei 
nav mazāks par 0,7 m;

reklāmas un reklāmas ob-6.7. 
jekta elektropiegādes kabeļi nedrīkst 
kontrastēt ar ēkas fasādi. 

Ja pie ēkas fasādes plānots 7. 
izvietot vairāk par vienu reklāmas ob-
jektu, ēkas īpašniekam vai tiesiskajam 
valdītājam ir pienākums nodrošināt 
vienotas reklāmas izvietošanas kon-
cepcijas izstrādi. Reklāmas izvietoša-
nas koncepcija jāiesniedz saskaņoša-
nai pašvaldībā.

Valsts aizsargājama kul-8. 
tūras pieminekļa teritorijā reklāmas 
vai reklāmas objekta izvietošana pie-
ļaujama tā, lai izvietojums un veids 
netraucē valsts aizsargājama kultūras 
pieminekļa vizuālo uztveri, nepārvei-
do saglabājamā kultūras pieminekļa 
substanci un neizjauc kultūrvēsturis-
kās vides tēlu, kā arī vērtību kopuma 
radīto noskaņu.

Valsts aizsargājamā kultūras 9. 
pieminekļa aizsardzības zonā reklā-
mas vai reklāmas objekta izvietošana 
pieļaujama tā, lai izvietojums un veids 
netraucē valsts aizsargājamā kultūras 
pieminekļa vizuālo uztveri un nemazi-
na tā kultūrvēsturisko vērtību.

Reklāmu vai reklāmas ob-10. 
jektu atļauts izvietot tikai uz vizuāli 
sakoptas, sakārtotas ēkas fasādes. 

Izvietojot reklāmas objektus 11. 
ar vai bez piesaistes zemei, tie nedrīkst 
aizsegt skatu uz pilsētas vai lauku ai-
naviski vērtīgu panorāmu, valsts aiz-
sargājamiem kultūras pieminekļiem, 
baznīcām, ielu un ceļu perspektīvi.

Izvietojot reklāmas objektu 12. 
ar piesaisti zemei, reklāmas objekta 
elektroapgāde jāparedz pazemes ka-
beļos.

Minimālais attālums starp 13. 
stacionāri izvietotiem reklāmas objek-
tiem vai bloķētām stendu grupām ir 
30 m. Attālums tiek atlikts starp vienā 
ielas pusē izvietotu reklāmas objektu 
vai bloķētas stendu grupas savstarpēji 
tuvākajām malām.

Slietņu izvietošana pieļau-14. 
jama tikai tādos gadījumos, kad nav 
iespējams izvietot reklāmas objektu 
konstruktīvā saistībā ar ēku (objekts, 
kurā tiek veikta saimnieciskā darbība, 
atrodas pagrabstāvā vai pagalmā, vai 
augstāk par 1. stāva līmeni). Slietņi 
jāizvieto ne tālāk kā 2 m no ieejas ēkā 
vai teritorijā, kurā tiek veikta saimnie-
ciskā darbība, tie jāizvieto vienā līnijā, 
un gājēju plūsmai jāatstāj ne mazāk kā 
1,5 m no ietves platuma. Slietnim jā-
būt ne lielākām par 1,50 m augstumā 
un 1 m platumā. 

Aizliegts ielu sarkano līniju 15. 
teritorijā izvietot reklāmas objektu ar 
betona pamatiem, kuru izmēri plānā ir 
lielāki par 0,7 m x 0,5 m un ieguldīša-
nas dziļums lielāks par 1,0 m. 

Smiltenes pilsētā aizliegts 16. 
izvietot reklāmas un reklāmas objek-
tus Baznīcas laukumā 1, 10, Pils ielā 
2, bet īslaicīgi atļauts izvietot (uz lai-
ku līdz vienam mēnesim) Smiltenes 
novada domes un tai pakļauto iestāžu 
rīkoto pasākumu reklāmas un infor-
māciju par tiem.

Smiltenes pilsētas centra 17. 
teritorijā (1. pielikums) un centra te-
ritoriju norobežojošo ielu abās pusēs 
aizliegts izvietot stacionārus reklāmas 
objektus ar piesaisti zemei (neattiecas 
uz sabiedriskā transporta pieturu vie-
tām), ja to izvietojums nav tiešā sais-
tībā ar reklāmas devēja saimnieciskās 
darbības veikšanas vietu.

Aizliegts izvietot reklāmu 18. 
un reklāmas objektus uz inženierteh-

niskām būvēm, elektrības sadales kas-
tēm, transformatoriem.

Aizliegts izvietot īslaicīga 19. 
rakstura reklāmas un informatīvus 
materiālus - plakātus, afišas, sludinā-
jumus, aģitācijas materiālus un citus 
informatīvos materiālus uz žogiem, 
nožogojumiem un sētām, ēku fasādēm, 
jaunbūvēm, apgaismošanas stabiem, 
inženiertehniskām būvēm, elektrības 
sadales kastēm, transformatoriem un 
citiem inženiertehnisko komunikāci-
ju būvju elementiem, ceļu satiksmes 
organizācijas tehniskajiem līdzekļiem 
un informatīvajām norādēm, pilsētas 
labiekārtojuma elementiem, reklāmas 
un dizaina elementu konstrukcijām, 
kā arī kokiem un apstādījumiem.

Aizliegts no iekšpuses aiz-20. 
segt skatlogus ar tirdzniecības iekār-
tām, preču izvietošanai paredzētiem 
plauktiem vai stendu aizmugurēm, ja 
nav izveidota skatloga ekspozīcija, 
izņemot gadījumus, kad tirdzniecī-
bas iekārta paredzēta tirdzniecībai pa 
logu.

Aizliegts izvietot reklāmas 21. 
objektu uz viena balsta ar satiksmes 
organizācijas tehniskajiem līdzekļiem. 
Reklāmas, reklāmas objekts nedrīkst 
apžilbināt transporta līdzekļu vadītā-
jus un aizsegt satiksmes organizācijas 
tehniskos līdzekļus, kā arī traucēt to 
redzamību vai uztveramību.

Aizliegts izvietot reklāmas 22. 
objektus ielu krustojumu redzamības 
zonās, kā arī ierobežot transportlī-
dzekļu vadītājiem noteikto redzamību 
izbraukšanas vietās uz ielām no blakus 
teritorijām, atbilstoši teritorijas izman-
tošanas un apbūves noteikumiem.  

Aizliegts izvietot reklāmu un 23. 
reklāmas objektu uz ūdens, arī izman-
tojot dažādus peldlīdzekļus (pontoni, 
plosti, kuģi, laivas u.tml.) un dažādus 
reklāmas izvietošanas palīglīdzekļus, 
izņemot gadījumus, ja reklāma vai 
reklāmas objekts tiek izvietots norma-
tīvo aktu noteiktajā kārtībā saskaņota 
publiska izklaides, svētku pasākuma 
norises vietā un laikā.

Uz Smiltenes pilsētas ad-24. 
ministratīvajā teritorijā esošiem afišu 
stabiem, stendiem un Smiltenes pil-
sētas sabiedriskā transporta pieturvie-
tu stendos atļauts izvietot Smiltenes 
novada Kultūras pārvaldē saskaņotas 
afišas, plakātus un paziņojumus par 
pasākumiem, lekcijām, izstādēm, 
koncertiem u.tml. ar norādītu pasāku-
ma norises laiku un vietu.

Smiltenes novada pagastu 25. 
administratīvajās teritorijās uz paš-
valdībai piederošiem stendiem atļauts 
izvietot attiecīgajā pagasta pārvaldē 
saskaņotas afišas, plakātus, paziņoju-
mus un sludinājumus. 

Pašvaldībā saskaņotu 26. 
priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu 
izvietošana pieļaujama uz pašvaldībai 
piederošiem afišu stabiem Smiltenes 
pilsētā un uz pašvaldībai piederošiem 
stendiem novada pagastos.

Afišu stabus un sabiedriskā 27. 
transporta pieturvietu stendus:

Smiltenes pilsētā ap-27.1. 
saimnieko SIA „Smiltenes NKUP”, ar 
noteikumu, ka katra ceturkšņa pirmajā 
pirmdienā visa uz afišu stabiem esošā 
informācija no afišu stabiem tiek no-
tīrīta;

afišu stendus Smiltenes 27.2. 
pilsētā un reklāmas baneru stendus uz 
autoceļa A2 apsaimnieko Smiltenes 
novada domes Saimnieciskās darbī-
bas nodaļa;

afišu stendus Smiltenes 27.3. 
novada ciemos apsaimnieko pašvaldī-
bas pagastu pārvaldes.

Priekšroka reklāmas izvie-28. 

tošanai uz pašvaldības afišu stabiem, 
stendiem un Smiltenes pilsētas sabied-
riskā transporta pieturvietu stendiem ir 
pašvaldības un tai pakļauto iestāžu rī-
koto pasākumu reklāmas izvietošanai. 
Stendos izvietojamo afišu, plakātu un 
paziņojumu pieļaujamais izmērs ir A3 
(297 mm x 420 mm), A2 (420 mm x 
594 mm) un A1 (594 mm x 1189 mm) 
formāts.

Komersantiem, kas nodar-29. 
bojas ar azartspēļu organizēšanu, uz-
turēšanu vai erotiska rakstura pakal-
pojumu sniegšanu, izkārtnēs, reklā-
mas objektos aizliegts izmantot skaņu 
specefektus.

Azartspēļu, to organizēša-30. 
nas vietu un azartspēlēs iegūstamo 
laimestu reklāma atļauta tikai to orga-
nizēšanas vietās.

Erotiska rakstura pakalpo-31. 
jumu sniegšanas vietās atļauts norādīt 
tikai erotiska rakstura pakalpojumu 
sniegšanas vietas nosaukumu un ero-
tiska rakstura pakalpojumu sniegša-
nas organizētāja reģistrētu preču zīmi, 
nodrošinot, ka sniegtais pakalpojums 
nav redzamas no ēkas ārpuses.

Veicot inženierkomunikā-32. 
ciju vai ielu izbūvi, reklāmas objekti, 
kas izvietoti ielu sarkanajās līnijās, 
demontējami pēc Smiltenes novada 
domes pirmā pieprasījuma. Demon-
tāžu veic reklāmas devējs par saviem 
līdzekļiem.

Izvietojot īslaicīga rakstura 33. 
reklāmu vai reklāmas objektu norma-
tīvo aktu noteiktajā kārtībā saskaņota 
publiska izklaides, svētku pasākuma 
norises vietā un laikā, jāievēro šajos 
Noteikumos noteiktie reklāmas, rek-
lāmas objekta izvietošanas pamatprin-
cipi.

Gadījumā, ja ir vairāki pre-34. 
tendenti uz reklāmas objekta izvieto-
šanu vienā un tajā pašā vietā uz Smil-
tenes novada pašvaldībai piederošas 
zemes vai ēkas, tad tiesības izvietot 
reklāmas objektu pašvaldība var no-
teikt konkursa kārtībā. 

Reklāmas pie apgaismes 35. 
stabiem drīkst izvietot tikai uz Smilte-
nes novada pašvaldības izvietotajiem 
reklāmas nesējiem.

III Priekšvēlēšanu aģitācijas 
materiālu izvietošana

Priekšvēlēšanu aģitācijas 36. 
materiālus publiskās lietošanas ārtel-
pās atļauts izvietot saskaņā ar Priekš-
vēlēšanu aģitācijas likumu, ievērojot 
šajos Noteikumos noteiktos reklāmas 
un reklāmas objektu izvietošanas pa-
matprincipus, ekspluatācijas un de-
montāžas kārtību, kā arī paredzēto 
atbildību.

Priekšvēlēšanu aģitācijas 37. 
periodā nedrīkst priekšvēlēšanu aģitā-
cijai novietot galdus, uzsliet teltis un 
pārvietojamas nojumes šādās publis-
kās lietošanas ārtelpās Smiltenes no-
vadā:

37.1. Baznīcas laukumā 1, Smil-
tenē;

37.2. Baznīcas laukumā 10, Smil-
tenē;

37.3. pašvaldības iestāžu telpās 
un teritorijās;

37.4. pašvaldībai piederošo kapi-
tālsabiedrību, kuru funkcijas ir veselī-
bas aizsardzība, telpās un teritorijās;

37.5. Smiltenes novada admi-
nistratīvajā teritorijā esošo kapsētu 
teritorijās un tām pieguļošajās terito-
rijās 25m attālumā no kapsētu ārējās 
robežas.

IV Reklāmas vai reklāmas ob-
jektu projektu izskatīšanas un sa-
skaņošanas kārtība

Persona, kura vēlas izvietot 38. 
izkārtni, mobilo reklāmu, reklāmas 

objektu ar piesaisti zemei vai bez tās, 
tīkla reklāmu publiskā vietā vai vietā, 
kas vērsta pret publisku vietu, pašval-
dībā iesniedz saskaņošanai reklāmas 
vai reklāmas objekta projektu, kas 
noformēts atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām. 

Pašvaldībā nav jāsaskaņo 39. 
reklāma un reklāmas objekti, kas tiek 
izvietoti normatīvo aktu noteiktajā 
kārtībā saskaņota publiska izklaides, 
svētku pasākuma norises vietā un 
laikā. Reklāmas un reklāmas objektu 
izvietošana publiska izklaides, svētku 
pasākuma norises vietā un laikā jāska-
ņo ar attiecīgā pasākuma organizētā-
ju.

Pēc pašvaldības izpilddi-40. 
rektora lēmuma par reklāmas vai rek-
lāmas objekta izvietošanas atļaujas 
izsniegšanu (ar nosacījumiem vai bez 
tiem) pieņemšanas, Pašvaldība saga-
tavo reklāmas vai reklāmas objekta 
izvietošanas atļauju.

Pašvaldības  izpilddirektors 41. 
ir tiesīga pieņemt lēmumu par attei-
kumu izsniegt reklāmas vai reklāmas 
objekta izvietošanas atļauju, ja reklā-
mas vai reklāmas objekta izvietošana 
neatbilst konkrētās pilsētvides apbū-
ves raksturam un mērogam, ēkas arhi-
tektoniskajam risinājumam, pielieto-
tie materiāli neatbilst fasādes apdares 
materiāliem, reklāmas vai reklāmas 
objekta projektā nav ievērotas šajos 
Noteikumos un citos normatīvajos 
aktos ietvertās prasības vai arī nav 
iesniegti normatīvajos aktos noteiktie 
dokumenti.

Pašvaldība ir tiesīga pieņemt 42. 
lēmumu par atteikumu izdarīt grozīju-
mus reklāmas vai reklāmas objekta iz-
vietošanas atļaujā saistībā ar reklāmas 
vai reklāmas objekta grafiskā dizaina 
maiņu, ja reklāmas vai reklāmas ob-
jekta projektā nav ievērotas šajos No-
teikumos un citos normatīvajos aktos 
ietvertās prasības vai arī nav iesniegti 
normatīvajos aktos noteiktie doku-
menti.

V Reklāmas vai reklāmas ob-
jekta ekspluatācija un demontāža

Reklāmas devējs ir tiesīgs 43. 
izvietot reklāmu vai reklāmas objektu, 
un ekspluatēt to tikai pēc pašvaldības 
reklāmas vai reklāmas objekta izvieto-
šanas atļaujas saņemšanas, atļaujā no-
teikto nosacījumu izpildes, pašvaldī-
bas nodevas samaksas, kā arī ievērojot 
reklāmas vai reklāmas objekta izvieto-
šanas atļaujas derīguma termiņu.

Reklāmas devējam vai attie-44. 
cīgā nekustamā īpašuma īpašniekam 
vai tiesiskajam valdītājam izvietotā 
reklāma, reklāmas objekts jāuztur teh-
niskā un augstvērtīgā vizuāli estētiskā 
kārtībā, objektam jābūt piestiprinātām 
statiski drošā veidā. 

Reklāmas objekts ar savu 45. 
tehnisko stāvokli nedrīkst radīt ap-
draudējumu cilvēku veselībai vai dzī-
vībai. 

Par reklāmas objekta kons-46. 
trukciju drošību un elektroinstalācijas 
pieslēguma atbilstību normatīvo aktu 
prasībām, ekspluatācijas prasībām un 
demontāžu ir atbildīgs reklāmas de-
vējs, ja tas nav atrodams, tad attiecīgā 
nekustamā īpašuma īpašnieks vai tie-
siskais valdītājs. 

Ja reklāmas devējs attiecīgās 47. 
reklāmas izvietošanas vietā ir izbei-
dzis saimniecisko darbību vai beidzies 
reklāmas vai reklāmas objekta izvie-
tošanas atļaujas derīguma termiņš, 
reklāmas devējam jāveic reklāmas 
vai reklāmas objekta demontāža 15 
(piecpadsmit) dienu laikā, sakārtojot 
reklāmas izvietošanas vietu (fasādes 
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krāsojumu, labiekārtojumu, veicot pa-
matu demontāžu utt.). Ja reklāmas de-
vējs neveic reklāmas vai reklāmas ob-
jekta demontāžu, tad par demontāžu ir 
atbildīgs attiecīgā nekustamā īpašuma 
īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.

Pašvaldība ir tiesīga izska-48. 
tīt jautājumu un pieņemt lēmumu par 
reklāmas vai reklāmas objekta demon-
tāžu šādos gadījumos: 

 ja reklāma vai reklāmas 48.1. 
objekts netiek ekspluatēts atbilstoši 
prasībām, netiek uzturēts drošā teh-
niskā un augstvērtīgā estētiski vizuālā 
stāvoklī;

 ja reklāmas devējs attie-48.2. 
cīgās reklāmas izvietošanas vietā ir 
izbeidzis saimniecisko darbību vai 
beidzies reklāmas vai reklāmas ob-
jekta izvietošanas atļaujas derīguma 
termiņš un reklāmas devējs vai attie-
cīgā nekustamā īpašuma īpašnieks vai 
tiesiskais valdītājs nav veicis reklāmas 
vai reklāmas objekta demontāžu, at-
bilstoši šo Noteikumu prasībām;

 ja reklāma vai reklāmas ob-48.3. 
jekts uzstādīts, nesaņemot pašvaldības 
reklāmas vai reklāmas objekta izvieto-
šanas atļauju vai uzstādīts neatbilstoši 
saskaņotajam reklāmas vai reklāmas 
objekta projektam;

 ja izvietota reklāma vai rek-48.4. 
lāmas objekts un nav izpildīti reklā-
mas vai reklāmas objekta izvietošanas 
atļaujā minētie nosacījumi;

 ja par reklāmas vai reklā-48.5. 
mas objekta izvietošanu nav samak-
sāta pašvaldības nodeva, atbilstoši 
noslēgtajam līgumam.

Pirms šo Noteikumu49.  48. 
punktā minētā lēmuma pieņemšanas 
pašvaldība ierakstīta pasta sūtījuma 
veidā nosūta reklāmas devējam un 
attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnie-
kam vai tiesiskajam valdītajam brīdi-
nājumu par nepieciešamību demontēt 
reklāmu vai reklāmas objektu. Gadīju-
mos, ja reklāmas devējs nav atrodams, 
tad brīdinājumu nosūta tikai attiecīgā 
nekustamā īpašuma īpašniekam vai 
tiesiskajam valdītājam.

Ja viena mēneša laikā pēc 50. 
brīdinājuma nosūtīšanas un šo Notei-
kumu 48. punktā minētā lēmuma spē-

kā stāšanās dienas reklāma vai reklā-
mas objekts netiek demontēts, pašval-
dība ir tiesīga organizēt nepieciešamos 
pasākumus reklāmas demontāžai.

Pašvaldība ir tiesīga bez 51. 
brīdinājuma organizēt nepieciešamos 
pasākumus reklāmas objekta demon-
tāžai šādos gadījumos:

 ja reklāmas objekts ar savu 51.1. 
tehnisko stāvokli rada apdraudējumu 
cilvēku veselībai vai dzīvībai un tas 
nav demontēts pēc pašvaldības pirm-
reizēja pieprasījuma;

 ja tiek konstatēts šo Notei-51.2. 
kumu 19. punkta pārkāpums.

Pirms reklāmas vai reklāmas 52. 
objekta demontāžas darbu uzsākšanas 
pašvaldības sastāda aktu, kurā fiksē 
reklāmas tehnisko un vizuālo stāvokli, 
aktam pievieno reklāmas vai reklāmas 
objekta fotofiksāciju.

Reklāmas devējam vai, ja tas 53. 
nav atrodams, tad attiecīgā nekustamā 
īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam 
valdītājam tiek nosūtīts pašvaldības 
sagatavots rēķins par attiecīgās reklā-
mas vai reklāmas objekta demontāžas 
un uzglabāšanas izdevumiem.

Reklāmas devējam vai, ja 54. 
tas nav atrodams, tad attiecīgā nekus-
tamā īpašuma īpašniekam vai tiesis-
kajam valdītājam ir pienākums segt 
izdevumus, kas saistīti ar reklāmas 
vai reklāmas objekta demontāžu un 
uzglabāšanu.

Ja šo Noteikumu 53. pun-55. 
ktā minētais rēķins nav apmaksāts, 
tad pašvaldības vēršas ar prasību tie-
sā atlīdzināt reklāmas vai reklāmas 
objekta demontāžas un uzglabāšanas 
izdevumus.

Demontēto reklāmu vai 56. 
reklāmas objektu pašvaldība uzgla-
bā 3 (trīs) mēnešus, pēc tam tas tiek 
utilizēts bez iespējas atgūt. Pašvaldība 
nekompensē utilizētas reklāmas vai 
reklāmas objekta vērtību.

VI Administratīvā atbildība 
par Noteikumu pārkāpšanu

Kontrolēt šo Noteikumu iz-57. 
pildi ir tiesīga Smiltenes novada Paš-
valdības policija. 

Sastādīt administratīvā pār-58. 
kāpuma protokolu par administratī-

vajiem pārkāpumiem ir tiesīgas Smil-
tenes novada Pašvaldības policijas 
amatpersonas.

Administratīvā pārkāpuma 59. 
lietas par šo Noteikumu pārkāpumiem 
izskata un lēmumus tajā pieņem Smil-
tenes novada pašvaldības Administra-
tīvā komisija.

Par šo Noteikumu pārkāp-60. 
šanu izsaka brīdinājumu vai piemēro 
naudas sodu šādā apmērā:

 līdz 75,00 euro, ja tiek pār-60.1. 
kāpts Noteikumu 44. un 47. punkts;

 no 75,00 līdz 150,00 euro, 60.2. 
ja tiek pārkāpts Noteikumu 4., 10. vai 
22. punkts;

 no 150,00 līdz 300,00 60.3. 

euro, ja tiek pārkāpts Noteikumu 45. 
punkts.

VII Lēmumu apstrīdēšanas un 
pārsūdzēšanas kārtība

Pašvaldības izpilddirektora 61. 
lēmumu par atteikumu izsniegt reklā-
mas vai reklāmas objekta izvietošanas 
atļauju, vai atteikumu izdarīt grozī-
jumus reklāmas, vai reklāmas objek-
ta izvietošanas atļaujā var apstrīdēt 
Smiltenes novada pašvaldības domē.

Smiltenes novada pašval-62. 
dības domes lēmumu par apstrīdēto 
administratīvo aktu var pārsūdzēt Ad-
ministratīvajā rajona tiesā.

Smiltenes novada pašval-63. 
dības Administratīvās komisijas pie-

ņemto lēmumu var pārsūdzēt Admi-
nistratīvajā rajona tiesā.

VIII Noslēguma jautājumi
Reklāmas un reklāmas ob-64. 

jektu izvietošanas saskaņojumi, kas 
izsniegti līdz šo Noteikumu spēkā stā-
šanās dienai, ir derīgi līdz tajos norā-
dītā derīguma termiņa beigām. 

Reklāmas un reklāmas ob-65. 
jekti, kuru saskaņojumā nav norādīts 
derīguma termiņš, jāpārskaņo Smilte-
nes novada domē 6 mēnešu laikā no 
Noteikumu stāšanās spēkā.

Noteikumi stājas spēkā nā-66. 
kamajā dienā pēc to publicēšanas paš-
valdības bezmaksas izdevumā „Smil-
tenes novada Domes Vēstis”.

PASKAIDRojuMA RAKStS SAISTOŠIEM NOTEIKUMIEM NR. 32/13
„Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu
Smiltenes novadā”

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Šobrīd Smiltenes novada administratīvajā teritorijā nav spēkā esošu saistošo noteikumu par reklāmas 
izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu, kas nosaka kārtību, kādā 
veicama reklāmas vai reklāmas objektu izvietošanas uzraudzība un kontrole.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 7. punktu, 
Reklāmas likuma 7. panta trešo daļu, Ministru kabineta 30.10.2012. noteikumu Nr. 732 „Kārtība, 
kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku 
vietu” 45. punktu.    
Saistošie noteikumi nosaka reklāmu un reklāmas objektu izvietošanas, ekspluatācijas, grafiskā dizaina 
maiņas saskaņošanas kārtību, demontāžas kārtību, atļaujas izsniegšanas kārtību par reklāmu un
reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Smiltenes 
novada administratīvajā teritorijā, kā arī atbildību par šo saistošo Noteikumu neievērošanu. 

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Saistošie noteikumi neparedz izmaiņas attiecībā uz pašvaldības budžetu. Nav nepieciešamības veidot 
jaunas institūcijas, darbavietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci. 

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi ietver labvēlīgus priekšnosacījumus sakātotas pilsētvides veidošanā. Saistošie 
noteikumi attiecas uz visām juridiskām un fiziskām personām, kuras izvieto reklāmas vai reklāmas 
objektus publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Smiltenes novada administratīvajā 
teritorijā.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Šo saistošo noteikumu izpildi nodrošina Smiltenes novada dome. Personām, kuras vēlas izvietot 
reklāmas vai reklāmas objektus publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Smiltenes 
novada administratīvajā teritorijā, jāvēršas Smiltenes novada domē.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes Finanšu 
un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas un publicēšanas pašvaldības mājas lapā 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  mājas lapā internetā www.smiltene.lv.
Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi – paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.

2013. gada 28. decembrī
APSTIPRINĀTI
ar Smiltenes novada domes 

2013. gada 28. decembrī lēmumu 
(protokols Nr. 23, 4.§.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 33/13
„Nodeva par reklāmas 
izvietošanu publiskās vietās 
un vietās, kas vērstas pret 
publisku vietu Smiltenes 
novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
14. panta pirmās daļas 3. punktu, 21. panta pirmās 
daļas 15. punktu, likuma „Par nodokļiem un 
nodevām” 12. panta pirmās daļas 7. punktu, Ministru 
kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr. 480 „Noteikumi 
par kārtību, kādā pašvaldība var uzlikt pašvaldību 
nodevas” 12., 16. un 16.1. punktu

I Vispārīgie jautājumi
Šie saistošie noteikumi 1. 

(turpmāk – Noteikumi) nosaka kār-
tību, kādā uzliek nodevu par reklā-
mas vai reklāmas objekta izvietošanu 
publiskās vietās un vietās, kas vērstas 
pret publisku vietu Smiltenes novada 
administratīvajā teritorijā, nosaka 
nodevas apmēru, nodevas aprēķinā-
šanas un samaksas kārtību, nosaka 
personas, kuras ir atbrīvotas no no-
teiktās nodevas.

Noteikumu mērķis ir regulēt 2. 
un nodrošināt ieņēmumus Smiltenes 
novada pašvaldības (turpmāk – Paš-
valdība) budžetā no Smiltenes novada 
administratīvajā teritorijā publiskās 
vietās vai vietās, kas vērstas pret pub-
lisku vietu, izvietotās reklāmas vai 
reklāmas objekta.

Noteikumi neattiecas uz iz-3. 
kārtnēm, kā arī uz funkcionālo infor-
māciju – valsts un pašvaldības insti-
tūciju norādēm (ceļa zīmes, transpor-
ta pieturvietu zīmes, ielu nosaukumu 
norādes u.tml.), kas tiek izgatavotas 
un izvietotas normatīvajos aktos no-
teiktajā kārtībā.

Par priekšvēlēšanu aģitā-4. 
cijas materiālu izvietošanu, saskaņā 
ar Priekšvēlēšanu aģitācijas likumu, 
Pašvaldība aprēķina un iekasē node-
vu, piemērojot šajos saistošajos no-
teikumos noteikto nodevas aprēķinu.

II Nodevas maksātāji un ob-
jekts

Nodevas maksātāji ir perso-5. 
nas, kas izvieto reklāmu vai reklāmas 
objektu, priekšvēlēšanas aģitācijas 
materiālus publiskās vietās vai vie-
tās, kas vērstas pret publisku vietu, 
uz Smiltenes novada administratīvajā 
teritorijā esošām ēkām, zemes, kā arī 
citās tam atvēlētās vietās.

Nodevas objekts ir reklāma 6. 
vai reklāmas objekts, priekšvēlēšanu 
aģitācijas materiāls, kas tiek izvietots 
Smiltenes novada administratīvajā 
teritorijā publiskās vietās vai vietās, 
kas vērstas pret publisku vietu, uz 
Smiltenes novada administratīvajā 
teritorijā esošām ēkām, zemes, kā arī 
citās tam atvēlētās vietās.

No nodevu samaksas atbrī-7. 
votas šādas personas:

fiziskas vai juridiskas per-7.1. 

sonas par tādas reklāmas vai reklāmas 
objekta izvietošanu, kas izvietota tādā 
nekustamajā īpašumā (zemes vienībā 
vai būvē), kurā attiecīgā fiziskā vai 
juridiskā persona tieši veic saimnie-
cisku darbību, un kas var saturēt in-
formāciju par personas nosaukumu, 
darbības veidu, darba laiku, pārdoda-
mo produkciju vai sniegtajiem pakal-
pojumiem, kontaktinformāciju (arī 
tīmekļa vietnes adresi);

valsts un Pašvaldības iestā-7.2. 
des, Pašvaldības kapitālsabiedrības, 
publiski privātās kapitālsabiedrības, 
kurās Pašvaldībai pieder kapitāla da-
ļas, biedrības un nodibinājumi, kuros 
Pašvaldība ir biedrs;

labdarības pasākumu rīko-7.3. 
tāji, ja reklamētā labdarības pasāku-
mu ietvaros tiek vākti līdzekļi, kuri 
tiek nodoti Latvijas Republikā reģis-
trētām biedrībām, nodibinājumiem 
un reliģiskajām organizācijām vai to 
iestādēm, kurām piešķirts sabiedriskā 
labuma organizācijas statuss saskaņā 
ar Sabiedriskā labuma organizāciju 
likumu;

dabas (vides) un veselības 7.4. 
aizsardzību un ar to saistīto bezmak-
sas pasākumu (ja netiek reklamēts 
konkrēta ražotāja produkts vai pakal-
pojums) rīkotāji, ja pasākuma norises 
vieta ir Smiltenes novada administra-
tīvajā teritorijā;

kultūras, kultūrvēsturisko, 7.5. 
sporta, tūrisma, bērnu un jaunatnes, 

izglītības un zinātnes bezmaksas pa-
sākumu rīkotāji, ja pasākuma norises 
vieta ir Smiltenes novada administra-
tīvajā teritorijā; 

persona, kas izvieto reklā-7.6. 
mu normatīvo aktu noteiktajā kārtībā 
saskaņota publiska izklaides un svēt-
ku pasākuma norises vietā un laikā;

Nodeva netiek piemērota:8. 
valsts un pašvaldības rīkoto 8.1. 

un atbalstīto vietējo un starptautisko 
pasākumu reklāmai un informācijai 
par tiem (arī svētku noformējumam);

informācijai par Smiltenes 8.2. 
novadu – norādes, informatīvās kar-
tes, shēmas u.c.;

informācijai, kas tiek izvie-8.3. 
tota īslaicīgi (uz laiku līdz vienam 
mēnesim), par aktuālo teātra, kino 
repertuāru; 

saskaņotas reklāmas izvie-8.4. 
tošanai uz afišu stabiem Smiltenes 
pilsētā un uz pašvaldībai piederošiem 
reklāmas stendiem novada pagastos.

III Nodevas likme, koeficienti 
un aprēķināšana 

Ziņas par reklāmu, reklā-9. 
mas objekta izmēriem, daudzumu 
(skaitu), izvietošanas adresi un izvie-
tošanas periodu nodevas aprēķināša-
nai iesniedz reklāmas devējs vai viņa 
pilnvarota persona, kura ir atbildīga 
par sniegto ziņu pareizību.

Nodevas par reklāmas un 10. 
reklāmas objekta izvietošanu publis-
kās vietās un vietās, kas vērstas pret 

publisku vietu Smiltenes novada ad-
ministratīvajā teritorijā, apmērs:

10.1. ja reklāma vai reklāmas 
objekts tiek izvietots ilgāk par vienu 
mēnesi, tiek aprēķināta nodeva pēc 
formulas: 

Nodeva = tp x Z x t x R x Lm, 
kur

Tp – nodevas pamata likme,
Z – zonas koeficients,
T – tematikas koeficients,
R – reklāmas laukums kvadrāt-

metros,
Lm – reklāmas vai reklāmas ob-

jekta izvietošanas ilgums pilnos mē-
nešos,

10.2. ja reklāma vai reklāmas 
objekts tiek izvietots īslaicīgi (uz lai-
ku līdz vienam mēnesim), tiek aprē-
ķināta nodeva pēc formulas: 

Nodeva = tp x Kd x Z x t x R 
x Ld, kur

Tp – nodevas pamata likme,
Kd – dienas nodevas koefi-

cients,
Z – zonas koeficients,
T – tematikas koeficients,
R – reklāmas laukums kvadrāt-

metros,
Ld – reklāmas vai reklāmas ob-

jekta izvietošanas ilgums dienās,
10.3. nodevas pamata likme ir 

noteikta 1 euro;
10.3.1. nodevas pamata likme 

par priekšvēlēšanu aģitācijas mate-
riāliem ir noteikta 2 euro;
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Pašvaldībā

PASKAIDRojuMA RAKStS SAISTOŠIEM NOTEIKUMIEM NR. 33/13
„Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu 
Smiltenes novadā”

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Šobrīd Smiltenes novada administratīvajā teritorijā nav saistošo noteikumu par reklāmas nodevu 
publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu, kas nosaka kārtību, kādā uzliek nodevu par 
reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu 
Smiltenes novada administratīvajā teritorijā.
1. Likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. punktā ir noteikts, ka, pildot savas funkcijas, 
pašvaldība likumā noteiktajā kārtībā ir tiesīga ieviest vietējās nodevas, un noteikt to apmēru un 
21. panta pirmās daļas 15. punktā ir noteikts, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 
pašvaldības pārziņā. Turklāt tikai dome var pieņemt saistošos noteikumus par pašvaldības nodevu 
ieviešanu.
2. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 7. punktā noteikts, ka vietējās 
pašvaldības domei ir tiesības Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā savā administratīvajā 
teritorijā uzlikt pašvaldības nodevas par reklāmas, afišas un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās.
3. 30.10.2012. Ministru kabineta noteikumos Nr. 480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldība var 
uzlikt pašvaldības nodevu” ir veikti grozījumi un šo noteikumu 12. punktā ir noteikts, ka nodevas 
par reklāmas vai reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku 
vietu, pašvaldība ir tiesīga uzlikt personām, kuras uz vietējās pašvaldības teritorijas esošām būvēm vai 
zemes, kā arī citas tam atvēlētās vietās izvieto reklāmu vai reklāmas objektu.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. punktu, 21. 
panta pirmās daļas 15. punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 
7. punktu, Ministru kabineta 30.10.2012. noteikumu Nr. 480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldība 
var uzlikt pašvaldību nodevas” 12. punktu.
Saistošie noteikumi nosaka:
1. kārtību, kādā uzliek nodevu par reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanu publiskās vietās un 
vietās, kas vērstas pret publisku vietu Smiltenes novada administratīvajā teritorijā, nosaka nodevas 
apmēru, nodevas aprēķināšanas un samaksas kārtību;
 2. personas, kuras ir atbrīvotas no noteiktās nodevas.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projekts paredz iekasēt pašvaldības nodevu. 
Precīzu ietekmi uz pašvaldības budžetu nav iespējams noteikt, jo precīzi nav nosakāms cik 
personas iesniegs iesniegumu ar lūgumu saskaņot reklāmas objektu izvietošanu Smiltenes novada 
administratīvajā teritorijā.   
Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, 
darbavietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi ietver labvēlīgus priekšnosacījumus sakātotas pilsētvides veidošanā. Saistošie 
noteikumi attiecas uz visām juridiskām un fiziskām personām, kuras izvieto reklāmas vai reklāmas 
objektus publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Smiltenes novada administratīvajā 
teritorijā.

5.Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Šo saistošo noteikumu izpildi nodrošina Smiltenes novada dome. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes Finanšu 
un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejās un publicēšanas pašvaldības mājas lapā 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  mājas lapā internetā www.smiltene.lv.
Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi – paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.

10.4. dienas nodevas koeficients 
ir noteikts 0,30;

10.5.  zonas koeficientu nosaka, 
ņemot vērā konkrētās teritorijas ģeo-
grāfisko novietojumu un apdzīvotī-
bas blīvumu (zonu izvietojumu skatīt 
pielikumā):

10.5.1. 1. zona – 4,
10.5.2. 2. zona – 3,
10.5.3. 3. zona – 2,

pārējā novada teritorija – 1, 
mobilajai reklāmai piemērojams zo-
nas koeficients – 1; 

10.6. tematikas koeficentu nosa-
ka, ņemot vērā reklāmas tematiku:

10.6.1. izglītības un kvalifikāci-
jas paaugstināšanas, medicīnisko un 
veselības nostiprināšanas pakalpoju-
mu, sporta nodarbību reklāmas – 0,5, 
kultūras, dabas un veselības aizsar-
dzības, sporta, ģimenes, bērnu un 
jauniešu u.tml. pasākumu ar komer-
ciālu raksturu reklāmas – 0,5,

10.6.2. tūrismu veicinoša reklā-
ma – 0,6,

10.6.3. tirgus, gadatirgu reklāma 
– 0,6,

10.6.4. priekšvēlēšanu aģitācijas 
reklāma – 1,5,

10.6.5. pārējās reklāmas – 1;
10.7. reklāmai vai reklāmas ob-

jektam, kas izvietots uz laiku īsāku 
par vienu dienu, tiek piemērota pilna 
apmēra dienas nodeva;

10.8. reklāmai vai reklāmas ob-
jektam, kas izvietots ilglaicīgi, tiek 
piemērota pilna apmēra dienas no-
deva.

IV Nodevas aprēķināšanas, 
maksāšanas kārtība un kontrole

Nodevas apmēru aprēķina 11. 
Smiltenes novada dome. 

Nodeva nomaksājama sa-12. 
skaņā ar Pašvaldības Finanšu nodaļas 
sagatavoto un izsniegto rēķinu.

Nodeva pilnā apmērā no-13. 
maksājama par īslaicīgo (uz laiku 

līdz vienam mēnesim) reklāmu vai 
reklāmas objektu un priekšvēlēšanas 
aģitācijas materiālu izvietošanu, sa-
skaņā ar Pašvaldības sagatavoto rē-
ķinu, kas tiek izsniegts vienlaicīgi ar 
reklāmas vai reklāmas objekta izvie-
tošanas atļauju. Nodeva nomaksā-
jama ne vēlāk kā vienu dienu pirms 
reklāmas vai reklāmas objekta vai 
priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu 
izvietošanas. 

Gadījumā, ja nodevas mak-14. 
sātājs kavē nodevas nomaksu, tad 
tiek aprēķināta kavējuma nauda 1% 
apmērā no nenomaksātās summas 
par katru kavēto dienu.

Nodeva nomaksājama Paš-15. 
valdības pamatbudžeta kontā un to 
izlieto saskaņā ar apstiprināto Paš-
valdības budžetu.

Pārmaksātās nodevas sum-16. 
mas, pamatojoties uz nodevas mak-
sātāja motivētu iesniegumu, tiek 
atmaksātas maksātājam. Par pārmak-
sātām nav uzskatāmas tās nodevas 
summas, kas aprēķinātas un iekasē-
tas, pamatojoties uz reklāmas devēja 
iesniegtajiem datiem, ja pēc nodevas 
samaksāšanas reklāmas devējs lab-
prātīgi, saskaņojot ar Pašvaldību, sa-
mazinājis reklāmas eksponēšanas il-
gumu vai reklāmas laukuma platību.

Par nodevas iekasēšanu ir 17. 
atbildīga Pašvaldības Finanšu noda-
ļa.

V Noslēguma jautājumi
Noteikumi stāsies spēkā 18. 

pēc Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības lietu ministrijas atzinuma 
saņemšanas un saistošo noteikumu 
publicēšanas pašvaldības bezmaksas 
izdevumā „Smiltenes novada Domes 
Vēstis”. 

Ainārs Mežulis,
Smiltenes Domes priekšsēdētājs                                                                                    

Valkas ielas rekonstrukcija 
tika uzsākts 2012. gada oktobrī. 
Būvdarbus objektā veica ģene-
rāluzņēmējs SIA „8 CBR”, tie 
tika uzsākti 2013. gada aprīlī un 
noslēdzās 2013. gada novembrī. 
Projekta ietvaros veikta Valkas ie-
las rekonstrukcija, tajā skaitā auto-
ceļa tilta pār Abuls upi Valkas ielā 
rekonstrukcija. Ielas rekonstruk-
cijas ietvaros veikta Valkas ielas 
305m posma līdz pilsētas robežai 
un atzarojumu uz pieslēguma ielām 
rekonstrukcija, izbūvēta tehniskajā 
projektā paredzētā vienpusēja gā-
jēju – velobraucēju celiņa izbūve 
betona bruģakmens segumā, kā arī 
ielu apgaismojuma izbūve. Īsteno-
jot projektu tika izbūvēts atsevišķs 
gājēju – velobraucēju tilts no stikla 
šķiedras kompozītu materiāla. Pro-
jekta ietvaros veikta arī nepiecieša-
mo ceļa zīmju uzstādīšana un ceļu 
horizontālo apzīmējumu krāsošana, 
transporta barjeras un gājēju – ve-
losipēdistu aizsargbarjeras uzstādī-
šana, kā arī pasākumi infrastruktūru 
piemērošanai cilvēkiem ar funkcio-

Projektu līdzfinansē 
eiroPas savienība

EIROPAS LA AS FONDS LAUKU AT :
EIROP LAUKU APVIDOS

Noslēgušies Valkas ielas 
rekonstrukcijas darbi

7. februārī noslēgušās aktivi-
tātes projektā „Hokeja laukuma 
izveide” Blomes pagastā. Projekts 
realizēts Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai Lauku attīstī-
bas programmas pasākuma „Lauku 
ekonomikas dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana vietējo attīstī-
bas stratēģiju īstenošanas teritorijā” 
ietvaros. 

Projekta mērķis ir publiski pie-
ejama hokeja laukuma izveide, lai 
sekmētu rekreācijas pamatpakal-
pojumus, aktīva sporta attīstību un 
jauniešu brīvā laika pavadīšanas 
iespēju daudzveidošanu 
drošā vidē. 

Projekta ietvaros tika 
uzstādītas metāla konstruk-
cijas, koka apmales (borti), 
aizsargsieti. Darbus vei-
ca SIA „Ceļinieks 2010”. 
Kā pastāstīja projekta ini-
ciators Blomes pagasta 
pārvaldes vadītājs Gaidis 
Bogdanovs, vasarā turpi-
nāsies darbs pie teritorijas 
labiekārtošanas – sadar-
bojoties ar vietējiem iedzīvotājiem, 
plānojam nokrāsot hokeja laukuma 
apmales, uzstādīt soliņus un papil-
dus aizsargsietus. 

Projekta kopējās izmaksas 
EUR 7418,94 (Ls 5214,06) no ku-

Noslēgušās aktivitātes projektā 
„Hokeja laukuma izveide”

ras ELFLA līdzfinansējums EUR 
5518,22 (Ls 3878,23) un Smiltenes 
novada domes līdzfinansējums EUR 
1900,71 (Ls 1335,83). 

Vairāk par projektu un Hokeja 
laukuma atklāšanu skatieties 7. feb-

nāliem traucējumiem un labiekār-
tošanas darbi. Līdz ar to projekta 
mērķis nodrošināt komfortablu 
un drošu satiksmi Smiltenes pil-
sētas tranzītielā, rekonstruējot un 
attīstot Valkas ielas infrastruktūru, 
tika sasniegts. Īstenojot projektu, 
tā būvniecības izmaksas bija LVL 
482 367 (EUR 686 346).

Projekta realizācija kļuva ie-
spējama piesaistot Eiropas Reģio-
nālās attīstības fonda līdzfinansē-
jumu „Infrastruktūra un pakalpoju-
mi” papildinājuma 3.2. prioritātes 
„Teritoriju pieejamības un sasnie-
dzamības veicināšana” 3.2.1. pa-
sākuma „Pieejamības un transporta 
sistēmas attīstība” 3.2.1.2. aktivitā-
tē „Tranzītielu sakārtošana pilsētu 
teritorijās”. 

Projekta kopējās plānotās iz-
maksas ir LVL 590 000, no kurām 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
līdzfinansējums ir LVL 501 441,00, 
Valsts budžeta dotācija LVL 
13 275,00, Smiltenes novada do-
mes finansējums LVL 75 284,00. 

Projektu kopumā plānots rea-
lizēt līdz 2014. gada 30. septem-
brim.

Lita Kalniņa,
Attīstības un plānošanas nodaļas

Projektu vadītāja

Ieguldījums Tavā nākotnē!
EIROPAS SAVIENĪBA

ruāra Smiltenes novada ziņu raidīju-
mā (sākot no 14 minūtes), radījumu 
var skatīties interneta vietnē www.
stvstudija.lv. 

Sarmīte Daudziete,
Projektu vadītāja 
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Pašvaldība
Pašvaldības policijas ziņas 

Pašvaldības policija 2014. gada janvārī sastādījusi 7 administratīvo 
pārkāpumu protokolus, no tiem:

par ugunskura kurināšanu neatļautā vietā – 1; - 
par sīko huligānismu – 1;- 
par mājdzīvnieka (suņa) labturības prasību neievērošanu – 1;- 
par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpšanu, ko izdarījis nepilngadīgais – 1;- 
par atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibuma stāvoklī cilvēka cieņu - 
aizskarošā izskatā – 2;
par gājējiem noteikto pienākumu pārkāpšanu – 1.- 

SNPP saņemtā un reģistrētā informācija 
(no 2014. gada 1. janvāra līdz 31. janvārim)

PĀRKĀPuMA VEIDS KoPĀ

VISA REĢIStRĒtĀ INFoRMĀCIjA 96
Personas alkohola reibuma stāvoklī sabiedriskā vietā 17
Nepilngadīgo pārkāpumi 1
Ģimenes konflikti 4
Aizdomīgas personas 3
Klaiņojoši dzīvnieki 14
ugunskuru kurināšana neatļautās vietās 2
Naktsmiera traucēšana, trokšņošana 2
Vides piesārņošana, piegružošana 1
Huligāniski konflikti 1
Ceļu satiksmes pārkāpumi 10
Mutvārdu aizrādījumi 1
Personas nogādātas dzīvesvietā 8
Personas nogādātas atskurbšanai ĪAI 3
Sniegta palīdzība valsts/pašvaldības iestādēm 16
Citi pārkāpumi 13

Vēl sastādīti 5 administratīvā 
pārkāpuma protokoli – paziņoju-
mi par transportlīdzekļu stāvēšanas 
un novietošanas noteikumu neie-
vērošanu (bez vadītāja klātbūtnes). 
Dzīvesvietā nogādātas 8 personas, 
kuras alkohola reibuma dēļ zaudēju-
šas spēju patstāvīgi pārvietoties, bet 
3 personas nogādātas atskurbšanai 
uz īslaicīgās aizturēšanas izolatora 
telpām.  

Vēl pašvaldības policija 16 ga-
dījumos sniedza palīdzību dažādām 
pašvaldības/valsts iestādēm.

! Svarīgi un aktuāli: sakarā ar 
to, ka laika apstākļi ārā ir nepastāvī-
gi, bieži novērojama kušana un ledus 
biezums var būt dažāds (avoti, strau-

me, ietekošs siltāks ūdens), Pašval-
dības policija aicina vecākus pārru-
nāt ar saviem pirmsskolas un skolas 
vecuma bērniem drošības jautāju-
mus: nekāpt bez pieaugušo personu 
klātbūtnes uz ūdenstilpju ledus!

Smiltenes novada Pašvaldības 
policija atgādina, ka par jebkuru sa-
biedriskās kārtības pārkāpumu vai 
personu tiesību un brīvību apdrau-
dējumu Jūs variet ziņot, zvanot pa 
tālruni: 

28 65 99 33 vai 110 
(Valsts policija)

Mums IR svarīga jūsu drošība!

Normunds Liepa,
Pašvaldības policijas priekšnieks 

2014. gada janvāra mēnesi 
dzimtsarakstu nodaļa noslēdza 
ar pozitīvu demogrāfisko bilan-
ci. Janvāra mēnesī dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēti 20 jaundzimušie 
– 11 meitenes un 9 zēni. Bilskas, 
Blomes un Grundzāles pagastā – 1 
jaundzimušais, Launkalnes pagas-
tā – 2 jaundzimušie, Smiltenes pa-
gastā – 6 un Smiltenes pilsētā – 9 
jaundzimušie. 

Vienā ģimenē piedzimuši dvī-
nīši – zēns un meitene. No visiem 

Dzimtsarakstu nodaļas informācija
jaundzimušajiem 7 vecāki sastāv 
laulībā, 13 bērniem atzīta pater-
nitāte. 8 māmiņām jaundzimušie 
ir pirmie bērniņi, četrās ģimenēs 
šie ir otrie bērni, sešās ģimenēs 
– trešie bērni, divās ģimenēs pie-
dzimuši ceturtie bērniņi. Vārdiņi 
meitenēm – Emīlija, Ance, Marija 
Anna, Elza, Evelīna, Elizabete, 
Kristiāna, Līga, Lauma, Dārta, 
Sabīne Krista. Vārdiņi zēniem – 
Markuss Egils, Tomass, Eduards, 
Guntars, Emīls, Kristers, Rūdolfs, 

Gabriels, Kristiāns. 
Janvāra mēnesī reģistrēti 12 

miršanas gadījumi. Miršanas ap-
liecības izsniegtas 7 vīriešiem un 
5 sievietēm. Miruši 5 – Smiltenes 
pilsētas iedzīvotāji, 2 – Variņu pa-
gasta un Rīgas pilsētas iedzīvotāji 
un 1 – Bilskas, Blomes un Palsma-
nes pagasta iedzīvotājs.

Dace Ērģele,
 Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 

25. februārī plkst. 10:00 no-
tiks zemes starpgabala „Saltupu 
starpgabals” (Launkalnes pa-
gasts) izsole, plkst. 11:00 nekus-
tamā īpašuma – Dārza iela 36A 
(Smiltene) izsole, bet plkst. 14:00 
nekustamā īpašuma ar adresi 
„Birztalas” (Grundzāles pagasts) 
mutiska izsole ar augšupejošu 
soli. 

Nekustamais īpašums – zemes 
starpgabals „Saltupu starpga-
bals”, Launkalnes pagastā, Smilte-
nes novadā, (kadastra apzīmējums 
Nr. 94700030373) tiek izsolīts 61m2 
platībā. Nekustamā īpašuma nosa-
cītā cena un izsoles sākumcena no-
teikta 398,40 euro (trīs simti deviņ-
desmit astoņi euro un 40 centi) (Ls 
280,00).

 Nekustamais īpašums Dārza 
iela 36A sastāv no vienas zemes 
vienības, kadastra apzīmējums 9415 
003 0001, 4715 m2 platībā. Izsoles 
objekta nosacītā cena un izsoles 

sākumcena – 25227,52 euro (div-
desmit pieci tūkstoši divi simti div-
desmit septiņi euro un 52 centi) (Ls 
17730,00).

Atsavināmais nekustamais 
īpašums „Birztalas” (Grundzāles 
pagasts) sastāv no vienas zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 
9458 009 0036 1,52 ha platībā un 
uz tā esošās apbūves: dzīvojamā 
māja (nr. 001) ar kopējo platību 
452,3 m2 un saimniecības ēkas 
(nr.002, 003, 004, 005). Izsoles ob-
jekta sākumcena noteikta 34148,92 
euro (trīsdesmit četri tūkstoši viens 
simts četrdesmit astoņi euro un 92 
centi) (Ls 24000,00). 

Izsoles notiek Smiltenes novada 
domes sēšu zālē, Pils ielā 2. Sīkāk ar 
izsoles noteikumiem var iepazīties 
novada mājas lapā  www.smiltene.
lv un Smiltenes novada domē, Dār-
za ielā 3, Kancelejas nodaļā darba 
dienās no plkst. 9:00 līdz 12:00 un 
no 13:00 līdz 17:00.

Rīko pašvaldības 
nekustamo īpašumu izsoles

Par spīti ziemas spel-
gonim, 24. janvāra va-
karpuse Palsmanē bija 
īpaša. Biedrības „Spē-
kavots” aicināti saradās 
viesi un interesenti,  lai 
pagastmājas telpās vēr-
tu durvis telpai, kura 
vairāk kā 25 gadus bija 
gaidījušas jaunas pār-
maiņas. Biedrība patiesi 
lepojas, ka īpašajā notiku-
mā piedalījās Smiltenes 
novada domes priekšsē-
dētājs Ainārs Mežulis un 
Attīstības nodaļas vadītājs 
Andris Lapiņš. Pie iekurtā 
kamīna sanākušos viesus 
iepriecināja mūsu pagas-
ta radošie talanti dzejas 
laukā – Iveta Reinsone un 
Kristīne Pēča. Ar muzikā-
lu sniegumu iepriecināja 
9. klases skolnieks Kris-
ters Rullis.

Piedaloties „Abulas 
lauku partnerības „Eiropas Savie-
nības Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
„Lauku ekonomikas dažādošana 
un dzīves kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstības stratēģiju īsteno-
šanas teritorijā” izsludinātajā pro-
jektu konkursā, biedrība „Spēka-
vots „realizēja projektu „Digitāli 
daudzfunkcionālās telpas izveide” 
par Ls 4995. Tai skaitā Smiltenes 
novada  domes līdzfinansējums Ls 
499,5 0 Ar šī projekta palīdzību 
tika izveidota jauna brīvā laika pa-
vadīšanas iespēja ar pakalpojuma 
veidu – informācijas prezentēša-
na digitālā veidā. Biedrība vēlas 
dot iespēju iedzīvotājiem pašiem 
praktiski līdzdarboties un digitali-
zēt vēstures notikumus. Telpu var 

Laipni lūgti jaunajās telpās!

izmantot arī lekcijām, izstādēm,  
semināriem un nodarbībām. Bied-
rība „Spēkavots” saka sirsnīgu pal-
dies „A.M.Bruģis” komandai un 
personiski Andim Memļukam par 
raito un kvalitatīvo darbu. Paldies 
visiem, kuri neatteica palīdzību ie-
kārtojot šīs telpas. Vislielākais pal-
dies visiem viesiem, kuri ieradās 
uz šo notikumu.

7. februāra vakarpusē notika 
pirmais pasākums jaunajā telpā. Tas 
bija neklātienes ceļotāju klubiņš, 
kura ideju  ierosināja  paši palsma-
nieši. Pirmais viesis bija Smiltenes 
novada uzņēmējs Andris Vilkasts, 
kurš deva iespēju neklātienē aizce-
ļot uz brīnumaino salu – Kubu. 

Biedrība aicina atsaukties 
Smiltenes novada rokdarbnieces. 

6. februārī plkst. 17.00 
„Spēkavots” telpā kultū-
ras namā viesojās Sirds 
siltuma darbnīcas vadī-
tāja Linda Vītoliņa. Sirds 
siltuma darbnīcas mērķis 
ir palīdzēt priekšlaikus dzi-
mušiem mazuļiem un viņu 
vecākiem, kā arī mazuļiem, 
kuriem trūkst vecāku gādī-
bas /Baby box atstātajiem 
mazuļiem/. Profesionālā 
aprūpe, protams, ir ārstu un 
medicīniskā personāla ziņā, 
tomēr arī katrs no mums var 
sniegt savu devumu šajā 
cīņā par dzīvošanu. 

Ja Tu proti adīt, tam-
borēt, šūt, Tev ir pietiekami 
daudz brīva laika un vēlme 
palīdzēt, tad vari piedalīties 
šajā akcijā. Tu vari darināt 
darbiņus: mazas zeķītes 
un cepurītes, kokoniņus, 
vestītes, paladziņus vai se-
dziņas. Tie patiesi izmēros 

ir maziņi, jo domāti ļoti maziņiem 
cilvēkbērniņiem, kam vajadzīgs sil-
tumiņš un spēks izaugt. 29. martā 
plkst. 11.00 biedrības „Spēkavots” 
telpā kultūras namā kopā ar Sirds 
siltuma darbnīcas meitenēm šos ga-
tavos darbus komplektēsim, lai tos 
nodotu dzemdību nodaļām. Zināša-
nai, ka Latvijā katru gadu piedzimst 
ap tūkstotis šādu bērniņu. Zeķītes 
un cepurīte ir dāvaniņa katram, tā-
pēc pēc tiem ir vislielākais piepra-
sījums. Dzijas sastāvā jābūt vismaz 
50% vilnas. Informāciju var atrast 
arī Sirds siltuma darbnīcas mājas 
lapā www.sirdssiltumadarbnīca.lv. 

Ja, kādam ir interese un vēlme 
piedalīties, tad sazināmies. Birute 
Mežale, mob. 28349158. 

Informējam, ka, pamatojo-
ties uz 2013. gada novembra un 
2014. gada 29. janvāra Smiltenes 
novada domes sēdēs pieņemtiem 
lēmumiem, no šī gada pašvaldī-
bas apmaksātas brīvpusdienas 
saņem Smiltenes novada pašval-
dības izglītības iestāžu 3. un 4. 
klašu izglītojamie. 

3. klašu skolēniem pašvaldī-
bas apmaksātas brīvpusdienas tiek 
apmaksātas jau ar 1. janvāri, bet 
4. klašu skolēniem no 1. februāra. 
Tāpat pieņemtie lēmumi paredz, 

Pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas 
3. un 4. klašu skolēniem

ka no pašvaldības budžeta tiek 
segta starpība starp valsts dotā-
ciju un noteikto maksu 1,42 euro 
par pusdienām izglītības iestādē 
1.–2. klašu izglītojamiem, kurās 
ēdināšanu nodrošina ārējais pa-
kalpojuma sniedzējs. Šobrīd brīv-
pusdienām vienam skolniekam no 
valsts tiek atvēlēts 1,14 euro, atli-
kušo daļu pašvaldība piemaksā. Ar 
1. septembri valsts dotācijas brīv-
pusdienām paredzētas arī 3. klašu 
skolēniem.

Pamatojoties uz informāciju 

par izglītojamo skaitu pašvaldības 
mācību iestādēs un aprēķinam, iz-
mantojot katrā iestādē noteikto vie-
nas pusdienu porcijas cenu un star-
pību starp valsts dotāciju un noteik-
to pusdienu maksu, ir aprēķināts, ka 
2014. budžeta gadā no pašvaldības 
līdzekļiem šim mērķim ir nepiecie-
šami 38 057,38 euro.

Brīvpusdienu ieviešanas mēr-
ķis ir atbalsts ģimenēm ar bērniem.

Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību 

speciāliste
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Klienti aicināti norēķināties 
par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem 2013. gadā

29. janvārī Smiltenes novada 
domes sēdē deputāti nolēma iz-
mantot atpakaļpirkuma tiesības 
uz nekustamajiem īpašumiem 
Kalēju ielā 7 un Kalēju ielā 8 (ie-
sāktā peldbaseina būvniecības te-
ritorija) par kopējo atpakaļpirku-
ma cenu 101 123,50 eiro. Domes 
lēmums ar pašvaldības piedāvāto 
atpakaļpirkuma cenu ir nosūtīts SIA 
„Waterland” izskatīšanai, kāds būs 
uzņēmēju lēmums, par to informē-
sim vēlāk.

Ieskats vēsturē:
2006. gadā Smiltenes pilsētas 

dome noslēdza nekustamā īpašuma 
pirkuma līgumu ar SIA „Waterland”, 
atbilstoši līgumam dome pārdeva 
SIA „Waterland” zemes gabalu ar 
kopējo platību 4190 m2 un trīs būves 
Kalēju ielā 7. Pirkuma maksa tika 
noteikta Ls 57500,00. Atbilstoši pir-
kuma līgumam SIA  „Waterland” bija 
pienākums trīs gadu laikā no līguma 
spēkā stāšanās dienas (tātad – līdz 
2009. gada 31. oktobrim) uzbūvēt un 
nodot ekspluatācijā ēku, kurā atra-
dīsies centrālais peldbaseins, bērnu 
peldbaseins, trenažieru zāle, solārijs 
un atspirdzinošo dzērienu tirdzniecī-
bas vieta. Vēlāk līguma izpildes ter-
miņš tika pagarināts par diviem ga-
diem – līdz 2011. gada 31. oktobrim, 
taču SIA „Waterland” savas saistības 
nav izpildījis līdz pat šim brīdim. 
Savukārt 2007. gadā dome noslēdza 
nekustamā īpašuma pirkuma līgumu 
ar SIA „Waterland”, kur dome pār-
deva zemes gabalu ar kopējo platību 
1334 m2 Kalēju ielā 8 (pirkuma mak-
sa Ls 13570,00.). SIA „Waterland” 
apņēmās un tam bija pienākums trīs 
gadu laikā (tātad – līdz 2010. gada 6. 

jūnijam) uzbūvēt publisku bezmak-
sas autostāvvietu, arī šās saistības 
uzņēmējs nav izpildījis.

Nekustamā īpašuma pirkuma 
līgumi nosaka, ka gadījumā, ja SIA 
„Waterland” noteiktajā termiņā nav 
izpildījis savas saistības, tad domei 
ir tiesības realizēt atpakaļpirkuma 
tiesības. SIA „Waterland” pēc do-
mes rakstiska pieprasījuma apņēmās 
pārdot nopirkto nekustamo īpašumu 
atbilstoši līguma noteikumiem.

 2012. gada 26. jūlijā dome pie-
ņēma lēmumu un konceptuāli nolē-
ma izmantot atpakaļpirkuma tiesī-
bas, lūdzot SIA „Waterland” veikt 
virkni pasākumu īpašuma tiesību 
sakārtošana, kā arī nosaukt īpašumu 
atpakaļpirkuma cenu. 

 2013. gada 1. novembrī Smil-
tenes novada dome saņēma SIA 
„Waterland” piedāvājumu un viņu 
piedāvāto atpakaļpirkuma cenu ne-
kustamo īpašumu Kalēju ielā 7 un 
Kalēju ielā 8 pārdošanai, kas sastā-
dīja 775 465,10 euro. Ņemot vērā, 
ka kopš būves būvdarbu pārtraukša-
nas būvei nav bijusi nodrošināta tās 

konservācija, būvlaukums un uz tā 
iesāktā būve vairāk kā 3 gadus ir stā-
vējusi zem atklātas debess un nav bi-
jusi pasargāta no klimatisko apstākļu 
ietekmes, domei ir pamatotas šaubas 
par  minētās būves turpmāku izman-
tošanu atbilstoši tās mērķim, dome 
nepiekrita SIA „Waterland” piedāvā-
tai nekustamo īpašumu atpakaļpir-
kuma cenai.

 Izvērtējot noslēgtos pirkuma 
līgumus, normatīvos aktus, ņemot 
vērā 2012. gada 26. jūlijā pieņem-
to lēmumu, kurā dome konceptuāli 
lēma par atpakaļpirkuma tiesību 
izmantošanu, 2014. gada 29. jan-
vārī Smiltenes novada domes sēdē 
deputāti nolēma izmantot atpakaļ-
pirkuma tiesības uz nekustamajiem 
īpašumiem Kalēju ielā 7 un Kalēju 
ielā 8, nosakot savu atpakaļpirkuma 
cenu (kas līdzvērtīga sākotnējai ne-
kustamo īpašuma pārdošanas cenai) 
un piedāvājot to SIA „Waterland”.

Sagatavoja,
Marita Mūze

Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Nolemj izmantot atpakaļpirkuma 
tiesības

Apstiprināti SIA „Smiltenes 
NKUP” ūdensapgādes un 

kanalizācijas pakalpojumu tarifi
Sabiedrisko pakalpojumu regu-

lēšanas komisija  2013. gada 14. au-
gustā  saņēma sabiedrības ar ierobe-
žotu atbildību „Smiltenes NKUP”, 
vienotais reģistrācijas numurs: 
43903000435, juridiskā adrese: 
Pils iela 3a, Smiltene, iesniegumu 
ar tam pievienoto tarifu projektu un 
lūgumu apstiprināt SIA „Smiltenes 
NKUP” ūdensapgādes un kanalizā-
cijas pakalpojumu tarifus.

2014. gada 15. janvārī komisi-
jas padome pieņēma lēmumu Nr. 3 
(prot. Nr. 2, 1. p) ar kuru apstipri-
nāja šādus SIA „Smiltenes NKUP” 
tarifus:

ūdensapgādes pakalpojumu ta-
rifu 1,08 EUR/m3 (bez PVN);

kanalizācijas pakalpojumu tari-
fu 1,25 EUR/m3 (bez PVN).

Apstiprinātie tarifi stājas spēkā 
2014. gada 1. martā.

Tas nozīmē, ka Smiltenes 
NKUP klientiem no 01.03.2014. par 
patērēto ūdeni jāmaksā 1,08+0,23 
(PVN)= EUR 1,31, bet par kanali-
zāciju 1,25+0,26 (PVN)=EUR 1,51. 
Kopējā cena ūdenim un kanalizāci-
jai EUR 2,82.

Februārī un turpmāk, kā jau ie-
rasts, kases darba dienas būs no 10. 
līdz 20. datumam Par asenizācijas 
un apbedīšanas pakalpojumiem sa-
maksāt var katru darba dienu. Pārē-
jā laikā norēķināties par pakalpoju-
miem var bankā vai internetbankā. 

Starp SIA „Smiltenes NKUP" 
un VA „Latvijas Investīciju un attīstī-
bas aģentūru" 2013. gada 11. janvārī 
tika noslēgts līgums Par projekta īs-
tenošanu Daudzdzīvokļu dzīvoja-
mās mājas Abulas ielā 6, Smiltenē, 
energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumi, ko līdzfinansē Eiropas 
Reģionālās attīstības fonds.

Projekta īstenošanas termiņš 24 
mēneši. Projekta kopējās izmaksas 
ir EUR 256.3 tūkst., ERAF finansē 
50% no attiecināmām izmaksām. 
Vienkāršotās renovācijas darbus vei-
ca  SIA „Evento”, kas pabeigusi dar-
bus pie mājas siltināšanas.

Turpinās daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju siltināšana

Ieguldījums Tavā nākotnē!
EIROPAS SAVIENĪBA

Ieguldījums Tavā nākotnē!
EIROPAS SAVIENĪBA

Starp SIA „Smiltenes NKUP" un 
VA „Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūru" 2013. gada 11. janvārī tika 
noslēgts līgums Par projekta īste-
nošanu Daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas Rīgas ielā 8, Smiltenē, ener-
goefektivitātes paaugstināšanas pa-
sākumi, ko līdzfinansē Eiropas Re-
ģionālās attīstības fonds.

Projekta īstenošanas termiņš 24 
mēneši. Projekta kopējās izmaksas 
ir EUR 267,8 tūkst., ERAF finansē 
50% no attiecināmām izmaksām. 
Vienkāršotās renovācijas darbus 
veica  SIA „Liktenis”, kas pabeigusi 
darbus pie mājas siltināšanas.

SIA „ZAAO” (ZAAO) aicina 
klientus, kuru vēl nav paguvuši no-
rēķināties par 2013. gadā saņemta-
jiem atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojumiem, to izdarīt šonedēļ, 
pretējā gadījumā no februāra uzņē-
mums būs spiests pārtraukt pakal-
pojumu sniegšanu līdz parādsaistī-

Lauksaimniekiem
Vienotā platības maksāju-

ma saņemšanai var pieteikt visu 
zemi, kas ir labā lauksaimniecī-
bas stāvoklī.

No 2014. gada vienotā platības 
maksājuma saņemšanai var pieteikt 
visu zemi, kas ir labā lauksaimniecī-
bas stāvoklī un tiek apsaimniekota, jo 
ir atcelts 2003. gada nosacījums.

Līdz šim vienoto platības mak-
sājumu varēja saņemt par lauksaim-
niecībā izmantojamo zemi, kura 
tika apsaimniekota un bija biju-
si labā lauksaimniecības stāvoklī 
2003. gada 30. jūnijā. Šis nosacī-
jums neļāva saņemt maksājumu par 
to lauksaimniecības zemi, ko lauk-
saimnieki bija iekopuši pēc 2003. 
gada, piemēram, bija atbrīvojuši no 
krūmiem. Šobrīd šis nosacījums ir 
atcelts. 

LAD jau ir uzsācis esošo datu 
par labā lauksaimniecības stāvoklī 

esošo platību atjaunošanu Lauku 
bloku kartē. Lauksaimnieki aktuālo 
situāciju ar aktualizētājiem lauku 
blokiem var redzēt LAD mājas lapā 
www.lad.gov.lv sadaļā „Lauku blo-
ku karte”. Gadījumos, ja LAD jau 
ir aktualizējis lauku bloku kartes 
un tās atbilst situācijai realitātē, tad 
lauksaimniekam LAD nav nekas jā-
iesniedz. Ja situācija dabā atšķiras 
no informācijas lauku bloku kartēs, 
tad lauksaimniekam pašam jāie-
sniedz lauku bloku precizēšanas 
pieprasījums.

SVARĪGI IEVĒRot!
Pieteikt Lauku bloku precizē-

šanas pieprasījumu var tikai par 
zemi, kas jau ir sakopta uz bloku 
precizēšanas pieprasījuma iesnieg-
šanas brīdi, nevis par to, ko plāno 
sakopt vēl tikai šā gada laikā.

Lauku bloku precizēšanas pie-
prasījumus var iesniegt gan elek-

troniski, izmantojot Elektronisko 
pieteikšanās sistēmu no šā gada 4. 
februāra, gan aizpildot un iesnie-
dzot Lauku bloku precizēšanas pie-
prasījuma veidlapu.

jauns īpaša atbalsta veids 
liellopu gaļas nozarei

Zemkopības ministrija pieņē-
musi lēmumu ieviest 2014. gadā 
īpašo atbalstu par liellopiem, lai 
saglabātu liellopu gaļas ražošanu. 
Pārtraucot jaunlopu izvešanu no 
Latvijas un stimulējot liellopu no-
barošanu un gaļas ieguvi Latvijā, 
palielinātos liellopu gaļas nozares 
pievienotā vērtība un lauksaimnie-
ku ienākumi.

Paredzēts, ka īpašais atbalsts 
par liellopiem tiks piešķirts par buļ-
ļiem un vēršiem, kā arī par tīršķir-
nes, kombinētajām vai krustojumos 
iegūtām gaļas šķirnes telēm. Īpašo 
atbalstu varēs saņemt tikai par tā-

diem liellopiem, kuri pretendenta 
saimniecībā 2014. gadā būs sasnie-
guši 16 mēnešu vecumu un saim-
niecībā turēti vismaz 6 mēnešus, kā 
arī ja tiks ievēroti visi ar dzīvnieku 
identifikāciju un reģistrēšanu saistīti 
noteikumi. Atbalsta likme būs atkarī-
ga no atbalsttiesīgo dzīvnieku skaita, 
taču provizoriski aprēķini liecina, ka 
atbalsta likme būs ap 100 euro par 
liellopu. Lai saņemtu īpašo atbalstu 
par liellopiem, lauksaimniekiem būs 
jāiesniedz platību maksājumu iesnie-
gums Lauku atbalsta dienestā līdz šā 
gada 15. maijam, taču atbalsttiesīgo 
dzīvnieku skaitu noteiks, balstoties 
Lauksaimniecības datu centra dzīv-
nieku reģistra datiem.

Jaunas īpašā atbalsta shēmas 
ieviešanu pieļauj Eiropas Padomes 
un Parlamenta apstiprinātie pārejas 
noteikumi 2014. gadam, kas paredz 
iespēju palielināt arī kopējo pieeja-

mo īpašo atbalstu Latvijai no 5,13 
līdz 10,15 miljoniem euro. Tādēļ 
pieņemts lēmums palielināt arī īpa-
šā atbalsta par pienu un īpašā atbal-
sta par lopbarības sēklu un sēklas 
kartupeļu finansējumu, kas sniegtu 
iespēju piešķirt pilnīgu noteikumos 
paredzēto atbalsta apmēru. Īpašais 
atbalsts bez izmaiņām tiks turpināts 
par cietes kartupeļu kvalitātes uzla-
bošanu.

Paredzētās īpašā atbalsta iz-
maiņas, tajā skaitā par jauna īpašā 
atbalsta par liellopiem ieviešana vēl 
saskaņojama ar Eiropas Komisiju.

Īpašā atbalsta shēmas tiks īs-
tenotas vairs tikai 2014. gadā, sa-
vukārt ar 2015. gadu lauksaimnie-
kus sagaidīs jaunas izmaiņas, jo tiks 
ieviesta tiešo maksājumu reforma.

Gunta Mangale,
 Lauku attīstības speciāliste

bu nomaksai.
Ar klientiem, kuri norādījuši 

korektu un aktuālu kontaktinfor-
māciju, uzņēmuma darbinieki sazi-
nāsies, tomēr iedzīvotājiem lūgums 
arī pašiem sekot līdzi informācijai 
un veikt rēķinu apmaksu laikus.

Norēķiniem par pakalpoju-

miem ZAAO piedāvā vairākas ie-
spējas:

- elektronisko Klientu pašap-
kalpošanās sistēmu internetā htt-
ps://klientiem.zaao.lv/public/;

- automātisko maksājumu par 
atkritumu izvešanu (interesēties 
savā bankā);

- rēķina apmaksu komunālo 
maksājumu norēķinu vietās, tai 
skaitā bankās un pasta nodaļās (uz 
klientam izsūtītā aprēķina ir svītr-
kods, kuru pirms maksāšanas no-
skenē).

Neskaidrību gadījumā lūgums 
sazināties ar ZAAO pa tālruni 

64281250 (sazvanot Zvanu centru 
jāspiež taustiņš 2) vai sūtot ziņu uz 
e-pasta adresi: zaao@zaao.lv. 

Zane Leimane, 
SIA „ZAAO” sabiedrisko 

attiecību speciāliste
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Tūrisma ziņas

Šā gada 2. februārī Smiltenes 
pusē viesojās mediju un tūroperato-
ru pārstāvji no Ukrainas, kuri savas 
infotūres ietvaros apmeklēja arī lau-
ku māju „Donas” un Smiltenes sidra 
darītavu. 

Mediju un tūroperatoru pārstāv-
ju infotūri organizēja ceļojumu biro-
ja „Averoja” ienākošā tūrisma noda-
ļas projektu vadītājs Kaspars Apse. 
Infotūres ietvaros Ukraiņu pārstāvji 
iepazinās ar Rīgas, Jūrmalas, Stok-
holmas (Zviedrijā) un prāmja „Tal-
link” piedāvājumu, kā arī Vidzemes 
piedāvājumu.

Vidzemes pusē dalībnieki ap-
meklēja lauku māju „Donas”, kur 
ikvienam bija iespēja klausīties 

Smiltenes pusē viesojās Ukraiņu mediju un tūroperatoru pārstāvji
saimnieces Ilzes maizes stāstos un 
iemēģināt roku kukulīšu cepšanā. 
Lai uzņemtu jaunus spēkus turpmā-
kam ceļam, galdā tika likti dažādi 
vidzemnieku labumi. Pēc maltī-
tes ieturēšanas dalībnieki devās uz 
Smiltenes sidra darītavu, kur tās 
pārstāvis Jānis iepazīstināja ar sidra 
un vīna pagatavošanas tehnoloģis-
kajiem procesiem un cienāja ar auk-
stajam laikam piemērotu dzērienu - 
karstvīnu, kas tapis turpat sidra darī-
tavā un šajā reizē, viesu cienāšanai, 
bija ļoti piemērots, lai sasildītos.

Pirms došanās uz pēdējo pie-
turvietu – Valmiermuižas alus darī-
tavu, notika savstarpēja informāci-
jas un kontaktu apmaiņa par tālāko 

ja, ka ir pārsteigti par šāda veida pie-
dāvājumiem Vidzemes pusē, jo tie ir 
aizraujoši tieši ar savu radošumu, 
iespēju cilvēkiem piedalīties līdz-
darbošanās procesos. Ārpus Rīgas 
un Jūrmalas nav pat iedomājušies, 
ka ir tik jaukas, skaistas vietas. Tas 
ir gluži kā jaunu kūrortu atklājums, 
kas ļauj atpūsties no ierastās vides, 
bet tajā pašā laikā rada māju sajūtu.

Jācer, ka šāda tūroperatoru vi-
zīte radīs Ukraiņu tūristiem interesi 
par redzēto un piedzīvoto Latvijā un 
arī Smiltenes pusē un līdz ar to tiks 
veicināta arī lielāka tūristu plūsma 
pie mums no Austrum valstīm. 

Sanda Veismane,
Tūrisma centra vadītāja 

iespējamo sadarbību Ukraiņu tūris-
tu piesaistei Smiltenes pusē, kā arī 

kopīgs foto.
Infotūres laikā dalībnieki atklā-

Pagājušā numurā rakstījām, 
ka jau 21. augustā Latvijā ielidos 
apmaiņas studenti no Beļģijas, 
Itālijas, Austrālijas, Vācijas, tai-
zeme un citām valstīm. Jau šobrīd 
ir zināms, ka Smiltenē pie Silenieku 
ģimenes dzīvos un Centra vidus-
skolā mācīsies Esther,  meitene no 
Beļģijas flāmu daļas. Viņa piedalās 
īsajā programmā un prom dosies de-
cembra sākumā. Cerams, ka tas būs 
iedrošinājums arī citām Smiltenes 
novada ģimenēm uzņemt pie sevis 
AFS studentus!

Šoreiz mums divi stāsti – Dita 
raksta par brīvā laika pavadīšanas 
iespējām apmaiņas gadā Dānijā un 
Jose David Sotillo par to, kā viņam 
gājis pēc atgriešanās dzimtenē.

Pirms braucu uz Dāniju biju 
mazliet nobijusies, ka pēc skolas 
nebūs ko darīt un ka skumšu pēc 
mājām, jo neatradīšu neko sev pie-
mērotu. Taču tie bija maldi. Pirm-
kārt, jau no paša sākuma aizrāvos ar 
riteņbraukšanu, kas bija arī veids kā 
pārvietoties ikdienā. Otrkārt, mana 
ģimene iepazīstināja mani ar dāņu 

Izglītība
AFS Latvija Smiltenes „šūniņas” ziņas

„jauniešu skolu” jeb ungdomssko-
len, kurā ir pieejami aptuveni 35 
kursi tādi kā valodas apguves (an-
gļu, vācu, spāņu valodas), sporta 
nodarbības (zumba, parkour, fitness, 
slēpošanas tūres), māksla (porcelāna 
kursi, šūšana un dizains, zīmēšana 
un gleznošana) un daudz kas cits. 
Piedāvājums bija tik plašs, ka nācās 
pamatīgi izvērtēt, ko es reāli varu 
paspēt un ko man patiešām gribās 
darīt. Biju pārsteigta, ka šos visus 
kursus apmaksā komūna jeb paš-
valdība. Ņemot vērā savas iespējas, 
valodas zināšanas un nedēļas plānu, 
izvēlējos iet uz zumbas nodarbībām, 
spāņu valodu un šūšana&dizains. 
Tā bija lieliska pieredze! Papildus 
tam mācījos dāņu valodu (arī dažā-
dos kursos gan skolā, gan jauniešu 
skolā), gāju skolas korī un pašā gada 
sākumā spēlēju arī basketbolu. Iegu-
vu daudz jaunus draugus, atklāju, ka 
man patīk šūt un gatavot ēst (katru 
nedēļu gatavoju kādu latviešu ēdie-
nu savai viesģimenei). Manā pilsētā 
ir arī mūzikas skola un vairāki spor-
ta klubi, likās jocīgi, ka ir dažādi 

mākslas kursi, bet nebija nevienas 
mākslas skolas. Iespēju bija ļoti 
daudz un gribējās arī visu izmantot. 
Otrajā semestrī biju tik daudz saplā-
nojusi sev, ka bieži vien nebija laika 
parunāt skype ar saviem vecākiem. 
Uzskatu, ka, ja grib, tad jebkurā pil-
sētā var atrast kā lietderīgi pavadīt 
savu brīvo laiku. 

Dita Pētersone
Pēc pavadīta gada Latvijā es 

braucu atpakaļ uz Venecuēlu. Pirms 
pieciem mēnešiem es atgriezos no 
Latvijas. Tad es pavadīju laiku kopā 
ar savu ģimeni: mammu un māsu. 
Pirmajā dienā man bija mājas ballī-
te, bija daudz cilvēku. Mans draugs 
no Lorenzo arī bija, viņš ir apmaiņas 
students no Itālijas. Viņš pavadīja 
vienu gadu manās mājās ar manu 
ģimeni, kamēr es biju Latvijā. Man 
patika pirmā diena, kad atgriezos, 
bet es biju ļoti noguris.

Pēc tam es strādāju četrus mē-
nešus no septembra līdz decembrim. 
Es strādāju kurpju veikalā Sebago.

Kamēr es strādāju, es apmeklē-
ju angļu valodas kursus.

nešus pavadīju Latvijā un tur man 
ļoti patika. Man ļoti pietrūkst mana 
Ozoliņu ģimene! Mani brāļi Dāvis 
un Uldis, mamma Andra un tētis 
Uģis. Man pietrūkst mani draugi, 
mana mazā pilsēta Smiltene, Rīga 
un visas pilsētas, kurās es biju.

Es ceru, ka šogad varēšu aiz-
braukt uz Latviju.

Pirmais, es plānoju braukt uz 
Īriju, tur es gribu mācīties angļu va-
lodu un varbūt mēģināšu mācīties 
International Business. Es braukšu 
uz Īriju ar savu māsu un draudzeni.

Es gribu pateikt paldies jums! 
Visu laiku atceros par savu mīļo 
Latviju!

/saglabāts Jose rakstības stils/

Dita Pētersone Jose Karakasā
Es esmu bijis Puerto La Cruz 

pilsētā Venucuēlā, kur ir skaistas 
pludmales un ir ļoti karsts. Tur es 
pavadīju trīs dienas kopā ar saviem 
draugiem. Tas bija super!

Pirms viena mēneša es biju Ve-
necuēlas galvaspilsētā Karakas, tur 
es biju kopā ar draugiem un savu 
brālēnu, kur šeit dzīvo. Man ļoti 
patīk Karakasa, kur es biju Latvijas 
Goda Ģenerālkonsulā. Tur pēc ilga 
laika es atkal runāju latviski. Es tur 
satiku vīrieti un sievieti, kuri tur dzī-
vo Venecuēlā jau 70 gadus un viņi 
ļoti labi runāja latviski. Viņi bija ļoti 
draudzīgi ar mani.

 Vai man pietrūkst Latvijas? 
Protams, ir grūti tāpēc, ka 11 mē-

No 7. - 9. februārim Rīgā, 
Ķīpsalas starptautiskajā izstāžu 
hallē norisinājās 21. Starptautis-
kā tūrisma izstāde - gadatirgus 
“Balttour 2014”. Starp daudza-
jiem izstāžu dalībnieku sten-
diem, kas bija sadalīti divās zā-
lēs – ārzemju un Latvijas, īpašu 
uzmanību piesaistīja Smiltenes 
novada stends, kas bija iekārtots 
kā piknika vieta – ar īstu galdu, 
solu, malkas novietni, ugunsku-
ru un pašiem savu Latviju no 
putna lidojuma. tas patīkami 
pārsteidza ne vienu vien stenda 
apmeklētāju.

„Vai tiešām tas ezers ir īsts? 
Vai šāds ezers tiešām atrodas 
Smiltenes novadā? Vai tas nav 
kāds reklāmas triks ar attēlu ap-
strādi fotošopā?” – šāda veida jau-
tājumus Smiltenes stenda pārstāvji 
saņēma bieži, pretim atbildot, ka 
ezers ir īsts, tas atrodas Smiltenes 
novadā un par to iespējams pašiem 
pārliecināties, atbraucot pie mums 
ciemos uz Smiltenes novadu. 

Ikvienam izstādes „Balttour 
2014” apmeklētājam bija iespēja 

uzzināt, kāpēc atpūta dabā ir kļuvu-
si par aizraujošu brīvā laika pavadī-
šanas veidu kā vienatnē, tā kopā ar 
ģimeni vai draugiem. Piemēram – 
orientējoties dabā. Nelielam ieska-
tam piedāvājām orientēšanos turpat 
Ķīpsalas hallē, ko labprāt izmantoja 
bērni, ģimenes ar bērniem, jaunieši 
un arī seniori. 

Smiltenes novada stendā bija ie-
spējams nobaudīt tējnīcas ‘’KaTē’’ 
sarūpētās īpašas veselības tējas un 
nofotografēt savu auru, tādejādi 
novērtējot savu veselības stāvokli. 
Pie stenda uz auras fotografēšanu 
stāvēja pat cilvēku rinda, dažs labs 
atzīstot, ka šī ir vienīgā vieta visā 
izstāžu hallē, kas radījusi pārsteigu-
ma sajūtu un jaunas emocijas. 

Lauku mājas „Kalbakas” saim-
nieki, Ints un Līga Augas, visas trīs 
izstādes dienas darbojās stendā, 
aicinot iepazīt ne vien daudzveidī-
go lauku mājas piedāvājumu – no 
klusās lauku vides ar dzīvnieciņu 
vērošanu un apmīļošanu, līdz jaut-
rai bērnu atpūtai vasaras nometnēs 
un visu pārējo Smiltenes novada 
tūrisma piedāvājumu. Izstādes ap-

Aizvadīta starptautiskā tūrisma izstāde „Balttour 2014”

meklētāji varēja izmēģināt savu 
roku veiklību atraktīvā spēlē „La-
birints”, kā arī tika prezentēta iz-
glītojoši izklaidējošā programma 
„Piena upe pankūku krastos”.

Uz lielās skatuves uzstājās 
Smiltenes novada folkloras kopa 
„Rudzupuķe”, Lienes Strazdiņas 
vadībā, kas ieskandināja Meteņus 
un pārsteidza izstādes apmeklētā-
jus ar žāvētām cūku astēm, ausīm 

un kājām.
Izstādes laikā apmeklētājiem 

tika prezentēts jaunais Smiltenes no-
vada tūrisma ceļvedis, lielākie kul-
tūras un sporta pasākumi, velo-taku 
maršruti un brošūras, kā arī piedāvā-
ti citi tūrisma informatīvie materiāli. 

Smiltenes novads tika pārstā-
vēts arī kopīgajā Vidzemes stendā, 
kur izstādes pirmajā dienā Smilte-
nes muižas dāma prezentēja firsta 

beķerejas un firstmadāmas kārumu 
līnijas piedāvājumus, bet pārējās di-
vas dienas Mēru muižas dāma pre-
zentēja Dullā barona Bundula pie-
dāvājumu un ļāva apmeklētājiem 
iepazīt dažādus mērus.

Smiltenes Tūrisma informāci-
jas centrs saka lielu paldies visiem 
dalībniekiem, sadarbības partne-
riem un atbalstītājiem! Īpašs pal-
dies Tējnīcas „KaTē” saimniekiem 
Ligitai un Uldim Šeferiem, lauku 
mājas „Kalbakas” saimniekiem 
Intam un Līgai Augām, „Latvijas 
valsts meži” atbalstam – perso-
nīgi Normundam Vīksnam un SIA 
„MV-Līvas”, Mārtiņam Mārcim 
Leimanim, OK „Azimuts”, Smilte-
nes Kultūras Centram, Smiltenes 
novada saimnieciskās darbības no-
daļai, Blomes pagasta pārvaldei – 
personīgi Gaidim Bogdānovam un 
visiem pārējiem labvēļiem.

Dalībnieku atsauksmes par 
piedalīšanos izstādē lasiet www.
smiltene.lv.

Sanda Veismane,
Tūrisma centra vadītāja 
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Šūpuļdziesmu pēcpusdiena 
„Dzied circenītis aizkrāsnē”

Launkalnes sākumskolas pirmsskolas grupu pasākums
29. janvāra pēcpusdienā 

Launkalnes sākumskolas zālē 
sanāca pirmsskolas grupu „tau-
renīši”, „Bitītes” un „Mārītes” 
bērni un vecāki, kuri sapulcējās, 
lai skandētu dažādas šūpuļdzies-
mas. Kopā bija sanākuši 16 bērnu 
vecāki – māmiņas, vecmāmiņas un 
arī viens tētis, lai kopā ar savām at-
vasēm dziedātu un mācītos jaunas 
šūpuļdziesmas. 

Kopējā iedziedāšanās sākās ar 
dziesmu „Dzied circenītis aizkrās-
nē”, kura bija kā veltījums diviem 
circeņiem (skolotājas Ligita Baltere 
un Lāsma Broze), kuri eiroremonta 
dēļ bija palikuši bez siltās aizkrās-
nītes. Ļoti mīļi skanēja Gustava un 
Paulas, Elizabetes, Valtera, Martas, 
Paula, Kristas un Dārtas māmiņu un 
bērnu kopīgi dziedātās šūpuļdzies-

miņas. Jauki skanēja arī katras gru-
piņas, skolotājas Signes Lielpēteres 
vadībā, sagatavotā dziesmiņa. Lai 
bērniņus pusdienlaikos vieglāk iemi-
dzināt, visu 3 grupu skolotājas – Ani-
ta Pogule, Signe Lielpētere un Baiba 
Kvelde sniedza savu priekšnesumu. 
Izjusti un sirsnīgi kopā ar pārējiem 
dziedāja Daniela R., Enijas Annas, 
Alekša, Margaritas, Dāvja, Mariusa, 
Markusa un Kārļa māmiņas, vecmā-
miņas un tētis. 

Circenīšiem ļoti iepatikās šī 
vide un sirds siltums, ko dāvāja 
dziedātās dziesmiņas un tāpēc viņi 
atnākušajiem ciemiņiem dāvāja sa-
vas mazmeitiņas (skolotājas Baibas 
Kveldes) tamborētos miega spilven-
tiņus. 

Baiba Kvelde un 
Ligita Baltere

31. janvārī Palsmanes bēr-
nudārza bērni jautrā karnevālā 
sagaidīja Zilā zirga gada draudzi-
ņus. Pateicoties bērnu vecākiem, 
audzinātājām un auklītēm, bija 
sarūpētas dažādas dzīvnieku mas-
kas. Katra grupiņa rādīja sagata-
votos priekšnesumus.

Grupiņas „Eži” bērniņi ar dzies-
miņu un mūziku parādīja, ka arī dzīv-
nieciņi prot dejot un jautri kustēties. 

Ar karnevālu Jaunajā gadā!
„Saulītes” bērni jautrā dejā rādi-

ja kā zaļā pļavā lēkā jēri, teliņš, līdz 
atskrien suns un visus padzen. Visi 
klātesošie uzzināja arī kādos vārdos 
vēl var dēvēt zirgu, pēc krāsas. Pie-
mēram melns zirgs ir melnītis.

Ar „Mārītes” grupas bērniem 
bija ieradies Saimnieks, kuram pa-
zuduši mājlopi. Jautrā rotaļā visi at-
radās, arī gada dzīvnieks – zirgs.

„Saulēniņu” grupas bērni bija 

sagatavojuši mājās ar savām ģime-
nēm interesantus stāstus par dažā-
diem dzīvniekiem, kas draudzējas 
ar zirgu . Dzirdējām pasaku kā lācis 
izglābis zirgu. Jautrās rotaļās un de-
jās ātri pagāja laiks, vēl tikai kopīga 
fotografēšanās un lai veiksmīgs Zilā 
zirga gads mums visiem!

 Andra ozoliņa,
 Palsmanes PII pirmsskolas 

skolotāja 

Kopīgi parunājām par svecēm, 
to izmantošanu, par to, ka sveces ir 
siltuma un gaišuma simbols ar savu 
auru. Uzzinājām arī sveču dienas ti-
cējumus un parašas.

Sveču dienā jāēd daudz ∗	
dzērvenes, tad būs sārti vaigi.

Ja Sveču diena miglaina, ∗	
būs lietaina vasara.

Sveču dienā daudz jāsme-∗	
jas, lai gads būtu jautrs.

Ja Sveču dienā snieg, tad ∗	
bitēm būs daudz medus.

Lai sagādātu prieku arī citiem, 
bērni gatavoja ielūgumus un ielūdza 
uz sveču izstādi arī pārējās grupiņas. 
Bērni par apmeklēto izstādi bija prie-
cīgi, jo svecītēs varēja atpazīt savu 
grupiņu simbolus – ezīšus, zaķīšus, 
pelītes, vardītes un daudz citu intere-
santu figūriņu.

Mīļu paldies saku savām „bi-
tēm”, ka izstādei atnesa daudz skaistu 
un interesantu svecīšu, savukārt mēs 
„Bitīšu” grupas bērni, sakām lielu 
paldies pārējām „Pīlādzīša” grupi-
ņām, kas apmeklēja mūsu izstādi.

Lai gaismas un labu domu ba-
gāts Sveču mēnesis!

 Ligita upīte, 
Smiltenes PII “Pīlādzītis” 
„Bitīšu” grupas skolotāja 

2. februārī latviešu pasaku 
omītei Margaritai Stārastei ap-
ritēja 100 gadu. Arī Smiltenes 
Centra vidusskolas sākumskolas 
skolēni ar lielu prieku piedalījās 
pasākumos, kas bija veltīti šai ju-
bilejai. 

No 27. līdz 31. janvārim vizuā-
lās mākslas stundās bēr-
ni zīmēja „kā Margarita 
Stāraste”. Viņi atdarināja 
mākslinieces ilustrācijas 
un iekārtoja zīmējumu 
izstādes. Skolēni nesa uz 
skolu Margaritas Stāras-
tes grāmatas un nedēļas 
garumā izvēlējās savas 
mīļākās.

3. februārī skolā bija 
„Brīvais mikrofons”, pie 
kura ikviens starpbrīžos 
varēja lasīt savu mīļāko grāmatu 
fragmentus. Pie brīvā mikrofona uz-
stājās 40 Margaritas Stārastes grā-
matu cienītāju. 2.A klases skolēni 
grāmatu fragmentus pat bija iemācī-
jušies no galvas. Vēl šajā dienā bērni 
balsoja par labākajiem zīmējumiem. 
Balsojuma rezultātā tika noteikti zī-
mējumu konkursa uzvarētāji.

4. februārī  notika konkursa uz-
varētāju apbalvošana. Diplomus un 
balviņas saņēma:

1. klašu grupā – Mareks Staš-
ko 1.A, Rainers Eglītis 1.B, Jasmīna 
Pakalne 1.B.

2. klašu grupā – Reinis Martin-
sons  2.B, Elīza Miglava 2.A, Da-
niels Zariņš 2.B.

3. klašu grupā – Eva Evelīna 
Krūmiņa 3.B, Roberts Lazdāns 3.B, 
Ralfs Krūmiņš 3.B, Karlīna Strazda 
3.A, Jānis Ričards Bikiņš 3.A, Linda 
Laganovska 3.B.

4. klašu grupā – Elīza Bediķe 
4.B, Laura Daņiļeviča 4.A, Emīls 
Vītols 4.A, Ričards Averāts 4.B, 
Ance Ozola 4.A, Tīna Deina Ku-

kurīte 4.B.
2.A klases skol-

nieks Marks Sdob-
nikovs pat bija sace-
rējis dzejoli, veltītu 
Margaritai Stārastei 
dzimšanas dienā:

Margarita Stāraste – 
bērnu rakstniece.
Viņa arī ļoti laba māksliniece.
Viņa raksta, raksta pasakas un 
pantus,
Viņa zīmē bildes –
Krāsainas un mīļas.
Viņai simtu gadu –
Mūsu māmuļai,
Mūsu labai omītei,
Bērnu māksliniecei.
Atcerēsimies, ka grāmatu la-

sīšana bagātina valodu, pozitīvi ie-
tekmē bērna iekšējo garīgo pasauli, 
palīdz izzināt un rosina pašu iepazīt 
to, ko citi nepateiks, veicina tēlaino 
domāšanu, iztēli. 

SCV sākumskolas skolēni ir 
ļoti čakli lasītāji, uz grāmatu lasīša-
nu viņi pat īpaši nav jāmudina. Tā-
dēļ 4. februārī notika arī aktīvāko 
lasīšanas veicināšanas programmas 
„Bērnu un jauniešu žūrija” dalīb-
nieku apbalvošana. Pavisam anke-
tas „Bērnu žūrijas” mājaslapā bija 
aizpildījuši un savas mīļākās grā-
matas novērtējuši 46 SCV sākum-

Svečošanās „Bitītēs”

Smiltenes Centra vidusskolas 
sākumskolā svin Margaritas Stārastes 

dzimšanas dienu

skolas skolēni. Daudzi no viņiem 
bija izlasījuši ne tikai sešas, bet pat 
deviņas un vairāk grāmatas.

Nobeigumā fragmenti no ce-
turtklasnieku vērtējuma par šiem 
pasākumiem:

„Man patika, kā bija centušies 
1. un 2. klašu bērni. Lai arī viņi ir 
mazi, bet zīmējumi bija ļoti skaisti.” 
/Matīss Jānis 4.B/

„Visvairāk man patika brīvais 
mikrofons. Tas bija tik interesanti!” 
/Elīza 4.B/

„Manu sirdi īpaši satrauca zīmē-
jumu konkurss, jo tur varēja parādīt 
visu savu radošo pusi. /Kārlis 4.B/

„Es pati arī lasīju savu mīļāko 
fragmentu no Margaritas Stārastes 
grāmatas. Daudzi klausījās, un sā-
kumā bija bail, bet, kad piegāju pie 
mikrofona, likās, ka laiks apstājas.” 
/Tīna Deina 4.B/

„Tad, kad bija brīvais mikro-
fons, es uztraucos citiem līdz.” /Sa-
bīne Marta 4./

„Es domāju, ka Margaritas Stā-
rastes grāmatas ir vismīļākās, jo ta-
jās ir tik daudz skaistu ilustrāciju un 
stāstu.” /Tīna 4.A/

„Margarita Stāraste ir ļoti ta-
lantīga ilustratore un rakstniece. Es 
sveicu viņu 100 gadu jubilejā!” Lau-
ra 4.A/

Elīna Kubuliņa-Vilne

Ar svecēm sveču diena atnāk
Ar svecēm sveču diena iet.
Mirdz manās rokās svece
Tās kvēlā liesma – sveču dienas zieds.

Februārī, sveču mēnesī, atzī-
mējam Sveču dienu, jeb kā mūsu 
senči teiktu, Sveceni, Grabenīcu, 
Vēja dienu.

Sveču diena ir pats ziemas vidus 
un tai ir savas dziesmas, rotaļas, pa-
rašas un ticējumi.

Līdz mūsdienām jau ir sagla-
bājies pavisam maz Sveču dienas 
tradīciju, tāpēc, lai tās neizzustu, arī 
mēs, „Bitīšu” grupiņa, nolēmām sa-
rīkot sveču izstādi. Bērni atnesa savu 
mīļāko, skaistāko un interesantāko 
svecīti, un tā mums tapa interesanta 
un bagāta sveču izstāde.

Šogad gan izpalika sveču lieša-
na, toties bērni varēja radoši izpaus-
ties izmantojot dažādus materiālus – 
zīmējot, aplicējot un veidojot savas 
svecītes. Vislielāko prieku sagādāja 
pašu gatavotās svecītes no bišu vas-
ka. Pie pašu izgatavotajām, aizdeg-
tajām svecītēm klausījāmies sveču 
dienu ticējumus un ēdām dzērvenes, 
lai visi būtu skaisti, sārtiem vai-
giem. 
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VDT aktieris Aigars Apinis 
vada teātra pulciņu Smiltenes 

Centra vidusskolā
Personības izaugs-

mei ir nepieciešamas 
zināšanas – gan akadē-
miskās, gan tās, kuras 
piedēvējam dzīves sko-
lai. Smiltenes Centra vi-
dusskola ir apliecinājusi 
zināšanu daudzveidību, 
piedaloties daudz dažā-
dos konkursos un pētī-
jumos.

Skolas dzīvē ir ne-
pieciešama ne tikai mā-
cību stunda, bet arī laiks, 
kad varam gūt jaunas iemaņas, kas 
ir ļoti noderīgas, lai cilvēks spētu 
mācībās uzzināto veiksmīgi pielie-
tot dzīvē.

Varētu teikt, ka viena no Smil-
tenes Centra vidusskolas raksturī-
gākajām iezīmēm ir aktīva vide, kas 
vērojama arī dažādos ārpusklašu 
pulciņos un nodarbībās. Nu jau di-
vus gadus katru pirmdienu Smilte-
nes Centra vidusskolā darbojas arī 
teātra pulciņš, kuru vada Valmieras 
drāmas teātra aktieris Aigars Apnis. 

A. Apinis Valmieras Drāmas 
teātrī strādā jau piekto gadu, pirms 
tam viņš sevi apliecinājis Jaunajā 
Rīgas teātrī, Nacionālajā teātrī u.c. 
Ar bērniem A. Apinis strādājis arī 
iepriekš, pasniedzot dažādus kursus 
Valmierā.  

Idejas iniciatore šādam pulci-
ņam ir SCV direktore Ilze Vergina, 
un A. Apnis to atzinis par labu ie-
spēju radošas personības izaugsmei. 
Aktieris stāsta, ka „tā ir iespēja pa-
būt pavisam citādā vidē un uzņemt 
ārkārtīgi daudz pozitīvas un uzlādē-
jošas enerģijas no darboties gribo-
šiem, aktīviem jauniešiem”.

A. Apinis atklāj, ka teātra pul-
ciņu parasti apmeklē vidusskolas 
grupas jaunieši (10. – 12. klase), kas 
ir sapratuši, ka aktiera dotās zināša-
nas un dažādās prasmes var viņiem 
noderēt, gan sevi apliecinot, gan lai 
atbrīvotos no mācību slodzes. Pēc 
viņa domām viena diena nedēļā pat 
ir par maz, lai visu spētu apgūt. Dar-
ba rezultātus jaunieši kopā ar savu 
aktiermākslas skolotāju ir apņēmu-
šies arī parādīt citiem.

„Grāmata ir viens no lielākajiem 
dārgumiem, kas ceļ cilvēka vērtību. 
Nedrīkst būt šodien cilvēka, kas ne-
būtu draugos ar grāmatu. Mīlēt grā-
matu jāmācās jau no bērnu dienām.” 
Tā teicis dzejnieks Jāzeps Osmanis. 
„Draudzīgais aicinājums” mūsu 
skolā ir tradīcija, ar kuras palīdzību 
varam aktualizēt lasītprasmi kā vie-
nu no galvenajām pamatprasmēm 
un mācīt bērniem mīlēt grāmatu. 
Arī šajā „Draudzīgajā aicinājumā” 
skolai tika uzdāvinātas grāmatas un 
attīstošās spēles, kuras bērniem būs 
pieejamas gan skolas bibliotēkā, gan 
klašu telpās. 

Skolas direktore I. Raiskuma 
saka lielu paldies ikvienam, kas at-
saucās aicinājumam un uzsver, ka 
galvenais ieguvums no šī pasāku-
ma ir būt atvērtiem un draudzīgiem 
vienam pret otru. Tieši šādu vir-
zienu mēs uzsveram, vēsturiskajā 
Draudzīgā aicinājuma dienā atverot 
skolas durvis bērnu vecākiem, uz-
ņēmējiem, pašvaldības pārstāvjiem. 
Kā pateicība visiem „Draudzīgā ai-
cinājuma” atbalstītājiem 28. janvārī 
Kārļu dienā notiek koncerts, kurā 
uzstājas 3. klašu skolēni ar jaukiem 

Intervijas dienā 
skolēniem tika uzdots 
kārtējais uzdevums – iz-
veidot divas grupas un 
vienoties par interesantu 
filmas epizodi, kuru mē-
ģināt parādīt citiem, pēc 
tam apspriežot rezultā-
tus. A. Apinis uzsver, ka 
„vienmēr cenšas atrast 
ko tādu, kas jauniešiem 
pašiem patiktu un būtu 
interesanti darboties”.

Aktieris uzskata, ka 
šādas ārpusstundu nodarbības sko-
lās ir ļoti nepieciešamas, jo nodro-
šina skolēniem lietderīga un saturī-
ga laika pavadīšanu, sniedz radošu 
pašizteiksmi, palīdz izkopt talantus 
un attīstīties, iemāca, kā rīkoties da-
žādās dzīves situācijās. Tāpat ārpus-
stundu nodarbībās var iegūt pirmās 
profesionālās iemaņas, kas ļauj sākt 
plānot karjeru. 

„Bērni stundās apgūst daudz 
teorētisku zināšanu, bet es viņiem 
mēģinu iemācīt paskatīties uz dzīvi 
caur spēles pozīciju. Mēs ļoti daudz 
runājam par attieksmi pret dažādām 
lietām, līdzcilvēkiem, par to, kā būt 
godīgam pret to, ko tu dari, un kā 
apjaust, ko tu patiesībā gribi darīt. 
Cenšos panākt, lai jaunieši paši mē-
ģina izdarīt savu izvēli, pamatot to 
un saprast, kāpēc viņiem patīk tas, 
ko viņi šobrīd dara, kāpēc veiktā 
izvēle ir tieši tāda, ne citāda Neko 
necenšos uzspiest. Nodarbību pa-
matā galvenokārt ir pārrunas un vin-
grinājumi,” atklāj A. Apinis. „Mēs 
cenšamies ļoti daudz smieties, jo tas 
ir ļoti svarīgi – iemācīties smieties. 
Reizēm apzināti kaut ko izdomā-
ju, lai mēs kārtīgi izsmietos.” Caur 
smiekliem pie nopietnas rīcības, līdz 
jaunieši ir iemācījušies gan atbrīvot 
prātu, strādāt ar savu ķermeni, gan 
apliecināt sevi citu priekšā. 

A. Apinis ir aicinājis skolēnus 
arī apmeklēt Valmieras Drāmas te-
ātra izrādes, kas ir ļāvis gan papla-
šināt redzesloku kultūrā un mākslā, 
gan mācīties, iedziļinoties redzētās 
izrādes saturā.

Elīna Kubuliņa-Vilne

1935. gadā Latvijas skolās tika 
iedibināta akcija „Draudzīgais aici-
nājums”. Tās laikā katrs var atcerē-
ties savu kādreizējo skolu un dāvināt 
tai grāmatas, ziedot līdzekļus skolu 
fondiem. „Draudzīgo aicinājumu” 
uzsāka bijušais Valsts prezidents 
Kārlis Ulmanis, kurš savā vārda 
dienā uzdāvinājis bērnības skolai 
grāmatas un lūdzis, lai arī citi atce-
ras savas skolas. Kopš 1994. gada šī 
tradīcija ir atjaunota.

„Draudzīgais aicinājums” ir na-
cionāla ideja, un diez vai ir vēl kāda 
tauta, kas var lepoties ar kaut ko lī-
dzīgu.

Arī  Smiltenes Centra vidussko-
la, kā jau katru gadu, aicina pieda-
līties 2014. gada janvārī un februārī 
rīkotajā akcijā „Draudzīgais aicinā-
jums” un dāvināt skolai kādu labu un 
vērtīgu grāmatu (ne vecāku par 2005. 

Smiltenes Centra vidusskolas 
bibliotēka aicina piedalīties akcijā 

„Draudzīgais aicinājums” 

gada izdevumu), audio CD (pasa-
kas), DVD un dažādas izzinošas spē-
les skolēnu brīvā laika pavadīšanai. 
Jūsu dāvinājumus gaidīs Smiltenes 
Centra vidusskolas bibliotēkā.

Iepriekšējā gadā SCV biblio-
tēka ir saņēmusi apjomīgu dāvinā-

jumu no bijušā skolas direktora un 
pedagoga Elmāra Rūta, par ko tā ir 
ļoti pateicīga.

Daudziem no mums mājās ir 
grāmatas, iespējams, dažas no tām 
jau sen ir izlasītas un vairs nav ne-
pieciešamas. Ļausim šīm grāmatām 
uzsākt jaunu dzīvi un iepriecināt arī 
citus lasītājus!

„Bagātini savu dzīvi dodams, 
sniegdams, dāvinādams! Mūsu tau-
tas gudrība vēstī, ka dots devējam 
atdodas desmitkārt. Tas nav jāpār-
bauda. Tas ir jau tūkstoškārt pārbau-
dīts. „Dotais atgriežas kā gandarī-
jums, kā prieks, kā dzīves piepildī-
jums un jēga,” ir teikusi rakstniece 
Māra Zālīte.

Smiltenes Centra vidusskola 
saka visiem labdariem un atbalstītā-
jiem lielu, sirsnīgu paldies!

Elīna Kubuliņa-Vilne

Draudzīgais aicinājums Smiltenes 
Trīs pakalnu sākumskolā

priekšnesumiem.
Bērni ar lielu interesi ieklausījās 

A/S „8 CBR” valdes priekšsēdētāja 
Andra Lacberga teiktajā par grāma-
tu kā kultūrvēsturisku vērtību un la-
sīšanas lomu. 

Šajā pasākumā tika sveikti 
„Bērnu žūrijas” eksperti – 52 sko-
lēni. Viņi balvās saņēma diplomus 
un nelielas dāvaniņas. Kā pastāstīja 
skolas bibliotekāre Daiga Ote, mūsu 
skola „Bērnu žūrijā” darbojas jau 
sesto gadu. Īpašs prieks ir par „Ve-
cāku žūriju”, kurā piedalāmies otro 
gadu. Šogad vecāku žūrijā piedalī-
jās 6 māmiņas. Viņas atzinīgi vērtē 
„Bērnu žūrijas” darbu mūsu skolā 
un uzskata, ka tādējādi tiek radīta 
interese par lasīšanu, priecājās par 
viņām doto iespēju lasīt kopā ar bēr-
nu. Būtiski ir tas, ka dalība Bērnu 

žūrijas projektā nav vienas dienas 
uzdevums vai vienreizējs pasākums, 
bet gan ilgstošs un pacietību prasošs 
process. Toties ieguvums ir  gan 
lasītprasmes attīstīšana, gan iztēles 
veidošana, gan sapratnes veidošana 
par grāmatu kā vērtību. Nākamgad 
ceram, ka mums pievienosies arī 
tēti! Draudzīgā aicinājuma dienā 
vienmēr atceramies un sakām lielu 
paldies mūsu jaukajai kolēģei Li-
gitai Blīgznai, kura uzsāka dalību 
„Bērnu žūrijas” projektā. 

Pēc grāmatu izlasīšanas katrs 
žūrijas eksperts aizpilda anketu par 
izlasītajām grāmatām. Šogad sko-
lēni par mīļāko grāmatu 1.–2. kla-
šu grupā uzskata Deivida Mellinga 
„Kur ņemt vienu apskāvienu”, 3.–4. 
klašu grupā Māra Runguļa sakārto-
to anekdošu krājumu „Pēterītis un 
Anniņa”, un 5.–7. klašu grupā Paula 
von Lona „Šausmu autobuss”.

Cerams, ka nākamajā gadā la-
sītāju skaits pieaugs un varbūt tieši 
šajā „Draudzīgajā aicinājumā” uz-
dāvināta grāmata palīdzēs kādam 
bērnam iemīlēt grāmatu.

Anita Žeļezkina,
 Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolā

Mūsu skolas kolektīvs, tāpat kā 
daudzi cilvēki Latvijā, šajās dienās 
vēl daudz laimes un stipru veselī-
bu visu iemīļotajai bērnu grāmatu 
rakstniecei un ilustratorei Margari-
tai Stārastei, kura šogad 2. februārī 
svinēja 100. dzimšanas dienu!

Pārcilājot krāsainās grāmatas, 
neviļus gribas tās pārlasīt, tāpēc 
daudzās klasēs bērni atnesuši savus 
mīļākos Margaritas Stārastes izde-
vumus no mājām un lasa viens ot-
ram priekšā.

Māksliniece atzinusi, ka sevi 
bērnībā visagrāk atceras ar zīmuli 
rokās. Bez zīmuļa viņa sevi nevar 
iedomāties. Arī mūsu skolā bērni 
ilustrēja Margaritas Stārastes grā-
matu fragmentus. 2.b klases skolo-

Margaritas Stārastes nedēļa Smiltenes 
Trīs pakalnu sākumskolā 

tāja Anita Urbacāne aicināja bērnus 
ieņemt vietas klases rotaļu stūrītī uz 
mīkstiem spilveniem, aizvērt acis 
un ieklausīties grāmatas „Kas notiek 
Dižmežā?” notikumos. Pēc lasīju-
ma noklausīšanās bērni lika lietā no 
skolotājas saņemtos īpašos zīmuļus 
un savu iztēli, lai zīmētu līdzīgi kā 
māksliniece bērnībā. Lai zīmēšana 
veiktos raitāk, klasi piepildīja rosi-
noša mūzika. Pēc labi padarīta darba 
visi nogaršoja Lāču maiznīcas cepu-
mus „Knīpucis” ar Margaritas Stā-
rastes ilustrācijām. Uz jautājumu, 
kā patika šāda mācību stunda, Una 
atbild: „Tā gribētu zīmēt katru die-
nu!” „Mēs mācījāmies zīmēt mīļu-
mu!” stāsta Dita. Un visi kopā sauc: 
„Mums patīk zīmēt mūzikas pavadī-

jumā!” Savukārt skolotājas Anitas 
Urbacānes vēlējums ir: „Lai visu 
cilvēku, gan pieaugušo, gan bērnu, 
savstarpējās attiecības ikdienā būtu 
tikpat labas, mīļas un sirsnīgas kā 
pasaku tēli Margaritas Stārastes dar-
bos!” To saka arī pati māksliniece: 
„Galvenais, ko ar savu mūža darbu 
gribu sniegt, ir mīļums”.

Bibliotekāre Daiga ote

Par ceļazīmi uz Latvijas ziemas 
čempionātu vieglatlētikā es piedalī-
jos atlases sacensībās Limbažos 17. 
janvārī. Uz finālu Rīgā tika 5 labākie 
sportisti katrā disciplīnā. Es šajās sa-
censībās ieguvu 2. vietu tāllēkšanā 
ar rezultātu 4,37 m un lodesgrūšanā 
3. vietu ar rezultātu 9,30 m.

26. janvārī notika Latvijas zie-
mas čempionāts vieglatlētikā Rīgā 
nacionālājā sporta manēžā. Tāllēk-
šanā ieguvu 3. vietu ar rezultātu 4,60 
m un lodesgrūšanā 8. vietu. Mēs no 
Smiltenes bijām 5 dalībnieki. Mēs, 
četras meitenes –  Ieva Ābola, Marta 
Marksa, Sabīne Marksa un es – iz-
cīnījām 2. vietu 4×160 m stafetēs, 
kur piekāpāmies tikai Ogres novada 
sprinterēm. Tieši šī disciplīna prasī-
ja lielāko uztraukumu.

Lielākais gandarījums man 
bija tas, ka sacentos ar gadu vecā-
kām sportistēm. Lielu paldies saku 

Latvijas ziemas čempionāts 
vieglatlētikā

treneriem Guntaram un Ingaram!
Estere Elizabete Ponciusa, 

Smiltenes Trīs pakalnu 
sākumskolas 5. klases skolniece



Smiltenes novada Domes Vēstis 112014. gada 14. februāris 11

Sports

21. janvārī sacensības strītbo-
lā 7.–9. klašu grupā notika Smil-
tenes sporta hallē. Sacensībām 
pieteicās 15 skolu komandas. Čet-
ras komandas pieteica Smiltenes 
Centra vidusskola un Grundzāles 
pamatskola, ar divām koman-
dām startēja Smiltenes ģimnāzija 
un Variņu pamatskola, pa vienai 
zēnu komandai bija Blomes, Bils-
kas pamatskolai un jaunpiebal-
gas vidusskolai.

Meiteņu 5 komandas spēlē-
ja apļa sistēmā. Uzvaru izcīnīja 
Grundzāles pamatskolas I komanda 
(Monta Veronika Meijere, Liena Za-
zerina, Ieva Ozoliņa), nākošajā vietā 
atstājot Variņu pamatskolas mei-
tenes (Solvita Petrova, Una Selīna 
Muižniece, Samanta Kalniņa, Ka-
rīna Valtere) un 3. vietā Smiltenes 
Centra vidusskolas I komandas mei-
tenes (Alise Sīmane, Lauma Mele-
ce, Gvenda Lange, Santa Alksne).

Zēnu grupā startēja 10 koman-
das, kas spēlēja divās apakšgrupās. 
1. vietu izcīnīja Smiltenes Centra 
vidusskolas I komanda (Elvis Kris-
tiāns Šmulāns, Aleksis Brālītis, 

14. janvārī Smiltenē 
notika „Lāse 2014” kausa 
izcīņas volejbolā 1. posma 
sacensības. Smiltenes nova-
dam šajā posmā pievieno-
jās jaunpiebalgas, Valkas 
un Strenču novada koman-
das. Spēles notika Smiltenes 
tehnikuma sporta hallē un 
pilsētas sporta hallē. teh-
nikumā sacentās vidusskolu ko-
mandas (1. un 2. grupa), bet pilsē-
tas sporta hallē spēlēja 7.–9. klašu 
(3. un 4. grupas) komandas.

Sacensības risinājās četrās ve-
cuma grupās. 1. grupā jauniešiem 
startēja 6 komandas (Smiltenes ģim-
nāzija, Smiltenes Centra vidusskola, 
Smiltenes tehnikums, Valkas ģimnā-
zija, Strenču novada vidusskola un 
Jaunpiebalgas vidusskola. Uzvarēja 
Smiltenes ģimnāzijas komanda. 2.
vietu izcīnīja Jaunpiebalgas vidus-
skola un 3. vietā Valkas ģimnāzijas 
jaunieši.

2. grupā jaunietēm startēja 5 
komandas – Smiltenes ģimnāzija, 
Smiltenes tehnikums, Smiltenes 
Centra vidusskola, Jaunpiebalgas 
vidusskola un Strenču novada vidus-
skola. Pārliecinoši uzvarēja Smil-
tenes ģimnāzijas jaunietes. 2. vietu 
izcīnīja Smiltenes tehnikuma jau-
nietes un 3. vietā ierindojās Strenču 
novada vidusskolas komanda.

9. februārī Smiltenes BjSS 
orientieristi piedalījās Pilvas at-
klātajā čempionātā garajā dis-
tancē Varskas apkārtnē. tā kā 
sniega sega saruka ar katru stun-
diņu, tad starts tika pārcelts no 
11.00 uz 9.00.

Sacensību mājas lapā bija in-
formācija, ka sacensībās ieteicams 
piedalīties ar vecām slēpēm. Tā arī 
darījām. Vietām mežā tiešām nācās 
slēpot pa sūnām un izcirtumos pa 
zariem. Vairāki dalībnieki atseviš-
ķās vietās izmantoja iespēju skriet 
ar slēpēm rokās.

1. februāra Smiltenes novada 
atklātā čempionāta septītās kārtas 
spēļu rezultāti:

„top!” – „Bonoparti”  69:61 
/Kristaps Vergins 24 p., Artis Joksts 
21 p.; Gatis Palms 15 p., Gints 
Palms 10 p./;

„ASE/Smiltene” – Cerība 70:59 
/Ingars Čakārnis 33 p., Jānis Dzenī-
tis 11 p.; Kaspars Kozlovskis 21 p., 
Emīls Gaismiņš 12 p./;

8. februārī Smiltenes tehnikuma 
sporta hallē tika aizvadīta Smiltenes 
novada volejbola čempionāta  4:4 
III spēļu kārta.

Šoreiz sacensībās piedalījās 7 
komandas, kuras – vispirms savā 
starpā izspēlēja vienu apli, bet pēc 
tam četras labākās vienības sacentās 
pusfinālos un finālā.

Apļa turnīru bez zaudējumiem 
aizvadīja „Mid-Land” volejbolisti, 
aiz sevis ar vienu zaudējumu atstājot 
komandas „Jautrais Ods” spēlētājus. 
Pusfinālā midlandieši ar rezultātu 

24.  janvārī Smilte-
nes kultūras centrā lie-
liskā gaisotnē norisinājās 
Smiltenes novada sporta 
sezonas noslēguma pa-
sākums un gada balvas 
sportā apbalvošanas ce-
remonija. Par 2013. gada 
Smiltenes novada labāko 
sportistu tika atzīts pro-
fesionālais riteņbraucējs 
Gatis Smukulis, bet gada 
labākās sportistes gods 
tika piešķirts vieglatlētei Līnai 
Mūzei.

Tradicionāli gada sākumā no-
risinās Smiltenes novada sporta se-
zonas noslēguma pasākums. Šoreiz 
tas, kopā ar Smiltenes novada gada 
balvas sportā apbalvošanas ceremo-
niju, notika mājīgajā kultūras centra 
zālē. 

Pasākuma pirmajā daļā tika go-
dināti Smiltenes bērnu un jaunatnes 
sporta skolas audzēkņi, kuri sekmīgi 
startējuši Latvijas čempionātos un 
starptautiskajās sacensībās. Vēstu-
risku panākumu aizvadītajā sezonā 
sasniedza Anda Rozīša trenētie spor-
ta skolas U15 vecuma grupas futbo-
listi, kas pirmo reizi vēsturē izcīnīja 
Smiltenei bronzas medaļas Latvijas 
Jaunatnes čempionātā 11 pret 11 
futbolā. Tikmēr Eiropas čempionātā 
godalgas ieguva BMX braucēji Hel-
vijs Babris un Vineta Pētersone.

Turpinājumā astoņās nomināci-
jās tika godināti Smiltenes novada 
gada balvas sportā ieguvēji, kurus 
apbalvoja Smiltenes novadā labi zi-
nāmi cilvēki.

Gada populārākā sporta no-
tikuma nominācijā balvu ieguva 
Latvijas Futbola čempionāta 2. lī-
gas Vidzemes reģiona turnīra zelta 
spēle starp Smiltenes un Carnikavas 
komandām. Futbola klubam „Smil-
tene/ BJSS” balvu pasniedza Smil-
tenes novada pašvaldības policijas 
priekšnieka vietnieks Jānis Leitis. 

Uzņēmējs un bijušais Latvijas junio-
ru izlases dalībnieks soļošanā Andris 
Lacbergs apbalvoja gada jauno spor-
tisti Lindu Puriņu, kura aizvadītajā 
sezonā triumfējusi ne tikai Latvijas, 
bet arī Baltijas čempionātos, kā arī 
izcīnīja godalgas Latvijas Jaunatnes 
Olimpiādē Ventspilī.

Īpaši sirsnīga bija gada sporta 
veterānu nominācija, kurā portāla 
„Ziemellatvija.lv” galvenā redak-
tore Sarmīte Ozola pasniedza gada 
veterānam Vairim Krauklim un arī 
pārējiem nominantiem. Tāpat īpašo 
„Ziemellatvija.lv” specbalvu Sar-
mīte Ozola piešķīra Smiltenes au-
tosporta kuratoram Vairim Trallam, 
kurš visbiežāk bijis redzams laik-
rakstā „Ziemeļlatvija”. Gada sporta 
komanda aizvadītajā gadā bija fut-
bola klubs „Smiltene/ BJSS”, kurus 
godināja Latvijas Dziesmu svētkos 
uzvarējušā Smiltenes pūtēju orķes-
tra vadītājs Pēteris Vilks. Uzrunājot 
pasākuma viesus, „Smiltene/ BJSS” 
komandas galvenais treneris Rai-
monds Dūmiņš pauda lielu pateicī-
bu kluba vadībai un sporta skolai par 
doto iespēju sevi pierādīt kā treneri.

Emocionāla un pozitīva bija arī 
gada populārākā sportista nomināci-
ja, kurā balvu pasniedza bijusī Smil-
tenes vidusskolas sporta skolotāja 
Ligija Rainbaha. Gada populārākā 
sportista titulu ieguva šosejas riteņ-
braucējs Gatis Smukulis, kurš gan 
nevarēja būt klāt pasākumā, tādēļ 

Smukulis un Mūze gada labākie 
Smiltenes novada sportisti

„Lāse 2014” kausa posms

Pilsētas sporta hallē 3. grupā 
zēniem startēja Smiltenes ģimnāzi-
jas, Grundzāles pamatskolas, Valkas 
ģimnāzijas un Jaunpiebalgas vidus-
skolas komandas. Šajā grupā pārlie-
cinoši uzvarēja Valkas ģimnāzijas 
komanda, 2. vietā Smiltenes ģimnā-
zijas un 3. vietā Grundzāles pamat-
skolas zēnu komandas.

4. grupā meitenēm spēlēja 
Smiltenes ģimnāzijas, Grundzāles 
pamatskolas I un II komanda, Jaun-
piebalgas vidusskolas komandas. 
Par uzvarētājām kļuva Smiltenes 
ģimnāzijas meitenes, 2. vietā ie-
rindojās Grundzāles pamatskolas 
I komanda, 3. vietā Jaunpiebalgas 
vidusskolas meitenes.

Šajā posmā skolu komandas cī-
nījās par iekļūšanu finālsacensībās, 
kas notiks 29. martā Rīgā Olimpis-
kajā Skonto hallē.

Kitija Klempnere,
Smiltenes BJSS metodiķe

Strītbols 7.–9. klašu grupā

Druvis Čakārnis, Eduards Veģeris). 
2. vietā Grundzāles pamatskolas 
I komanda (Dāvids Bērtiņš, Toms 
Krumeņš, Roberts Aubēns), un 
3. vietā ierindojās Smiltenes ģimnā-
zijas 7. klases zēnu komanda (Rai-
ners Hermanovskis, Rūdolfs Zuš-
manis, Ričards Rullis), 

25. februārī Variņu pamatskolā 
strītbolā sacentīsies 5.–6. klašu gru-
pas meitenes un zēni.

Kitija Klempnere, 
Smiltenes BJSS metodiķe

viņa vietā balvu saņēma 
māsa, kura Gata vārdā 
pauda lielu gandarī-
jumu, ka sporta skolā 
atjaunota riteņbraukša-
nas nodaļa. Pirmo gadu 
tika izveidota arī sporta 
līdzjutēja nominācija, 
kurā apbalvojums tika 
pasniegts fotogrāfam 
Agnim Melderim, kurš 
brīvprātīgi ikvienam 
piedāvā ieskatīties spor-

ta notikumos.
Vakara kulminācija bija gada 

labākā sportista un labākās sportistes 
nominācijas. Balvu gada labākajam 
sportistam pasniedza Barselonas 
Olimpisko spēļu bronzas medaļnieks 
šosejas riteņbraukšanā Dainis Ozols. 
Šīs nominācijas noteikšanā tika ņem-
ti vērā ne tikai līdzjutēju balsojums, 
bet arī citi kritēriji. Jau otro reizi šajā 
vakarā balvu ieguva profesionālais 
riteņbraucējs Gatis Smukulis, kurš 
aizvadītajā gadā debitēja prestižajā 
„Tour de France” daudzdienu ve-
lobraucienā. Kā pēdējā nominācija 
gada balvā sportā bija labākā sportis-
te. Šeit nominētas tika trīs novada at-
lētes. Par labāko sportisti šogad tika 
atzīta vieglatlēte Līna Mūze, kura 
2013. gadā uzvarēja Latvijas pieau-
gušo un Eiropas U23 čempionātā, 
laboja personisko rekordu, kā arī 
sekmīgi cīnījās pasaules čempionā-
tā. Šajā nominācijā balvu pasniedza 
Smiltenes novada domes priekšsēdē-
tājs Ainārs Mežulis.

Pasākumu organizēja Smiltenes 
novada sporta pārvalde un „Sports 
Smiltenē”. Visa vakara garumā pa-
sākuma viesus izklaidēja arī lieliskie 
Smiltenes mūzikas skolas audzēkņu 
izpildītie priekšnesumi. Jau tagad 
zināms, ka tiks organizēta arī Smil-
tenes novada gada balva 2014.

toms Markss,
Sports Smiltenē

Foto – Agnis Melderis 

Orientieristi piedalās Pilvas atklātajā čempionātā

21:12 pārspēja „Grundzāle” koman-
du, savukārt „Jautrais Ods” mazliet 
negaidīti ar 11:21 piekāpās koman-
dai „Lāgom”. Finālspēlē par vēl 
vienu pārsteigumu parūpējās turnīra 
pieredzējušākā spēlētāja Anatolija 
Rilova vadītie „Lāgom” puiši, izcī-
not uzvaru pār „Mid-Land” koman-
du. Spēles rezultāts 21:15. Spēlē par 
trešo vietu „Jautrais Ods” ar rezul-
tātu 21:13 apspēlēja grundzāliešus. 
Piektajā vietā šajā kārtā ierindojās 
„Blome M”, sestajā „Blome”, septī-
tajā „Nu tik būs”.

Visveiksmīgākais starts iz-
devās Elīnai Skopānei. Viņai 
3. vieta N-14 grupā (17 dalībnie-
ces) Daudz no Elīnas neatpalika 
Agnija Caune. Viņai 5. vieta. Zan-

da Stabiņa finišēja ar 13. rezultātu.
N12 grupas (10 dalībnieces) 

meitenēm Hanna Gabriela Ziemi-
ņa, pirmo reizi piedaloties ziemas 
orientēšanās sacensībās, izcīnīja 
5. vietu. Annai Anetei Strazdiņai 
9. vieta.

M16 grupas puišiem 20 da-
lībnieku konkurencē Matīsam 
Slikšjānim 5. vieta un 14. rezultāts 
Ilgvaram Caunem. Māris Stabiņš 
M-45 grupā noslēdza olimpisko 
sešinieku. 

Māris Stabiņš,
Smiltenes BJSS treneris 

Smiltenes novada basketbola čempionāta rezultāti
„Grundzāle” – „CVP Grifi” 

119:69 /Artūrs Pauliņš 34 p., Sandis 
Rullīts 25 p.; Lauris Maizītis 33 p., 
Lauris Puriņš 11 p./;

„Vudlande” – „Privātbūve” 
88:73 /Jānis Uiska 27 p., Uldis Slap-
jums 19 p.; Kārlis Muižnieks 21 p., 
Normunds Liepa 17 p./.

Turnīra tabula pēc aizvadītajām 
septiņām spēļu kārtām:

top! 6 uzvaras – 0 zaudējumi

Grundzāle  5 – 1
Strenču MRS 4 – 1 /viena atlik-

ta spēle ar CVP Grifi/;
Vudlande 5 – 2
Bonoparti 3 – 3
Privātbūve 2 – 3
ASE/Smiltene 1 – 5
CVP Grifi 1 – 5
Cerība 0 – 6
Sacensību nākamā kārta tiks 

aizvadīta svētdien, 16. februārī. 

Smiltenes novada volejbola 
čempionāta rezultāti
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februārī un martā
15. februārī plkst. 19.00 Palsmanes kultūras namā 
deju kolektīva „Cīrulis” sadancošanās vakars 
„Smaidiet, Mīliet, Dancojiet!”. Koncertā piedalās: 
VPKD „Sanācēji”, VPDK „Varis”, jDK „Atspē-
riens”, VPDK „Cīrulis”. Koncertu vada Dullās 
Kņopienes!
15. februārī plkst. 22.00 Palsmanes kultūras namā 
balle kopā ar grupu „Atestāts” no Rūjienas. Ieeja 
€ 3,00
16. februārī Birzuļu tautas namā Mēru amatierteāt-
ra „Mēris” pirmizrāde M. Zīverta lugai „Minhau-
zena precības”
18. februāris plkst. 18.00 Smiltenes pilsētas Kultūras 
centrā izrāde bērniem „Madagaskāra – sākums”. 
Lomās: Krišjānis Salmiņš, Mārtiņš Lūsis, Imants 
Strads, Agnese Kalniņa vai Ilze Lieckalniņa, Atis Bē-
tiņš, Kārlis Neimanis un Ivo Martinsons. Režisors – 
Imants Strads. Ieeja € 3,-
18. februārī plkst. 19.00 Smiltenes pilsētas Kultūras 
centrā Smiltenes tautas teātra izrāde P. Putniņš 
„Pusdūša”. Ieeja € 4,00
21. februārī plkst. 22.00 Birzuļu tautas namā „Šlāger-
mūzikas festivāls” ielūdz grupa „Kreisais pagrie-
ziens”. Piedalās: Viktors tilčiks, grupa „Velves”, 
duets „Ceļotāji”, grupa „Bukmeikeri”. Ieeja € 4,-
22. februārī plkst. 19.00 Launkalnes tautas namā 
Smiltenes novada vokālo ansambļu skate „Regīnas 
kino”. Ieeja € 1,00
22. februārī plkst. 16.00 Smiltenes kino pilmetrāžas 
fi lma „Ghetto games - tas ir tikai sākums”
23. februārī plkst. 17.00 Smiltenes pilsētas Kultūras 
centrā jVLMA simfoniskā orķestra koncerts
23. februārī plkst. 18.00 Smiltenes kino zālē olim-
pisko spēļu noslēguma ceremonija
27. februārī plkst. 19.00 Smiltenes pilsētas Kultūras 
centra mazajā zālē koru „Pakalni” un „Rītu puse” 
koncerts „Pretim gaismai”
8. martā plkst. 22.00 Birzuļu tautas namā balle kopā 
ar grupu „Citi vēji” no Saulkrastiem
12. martā plkst. 19.00 Smiltenes pilsētas Kultūras 
centrā Smiltenes tautas teātra izrāde P. Putniņš 
„Pusdūša”. Ieeja € 4,00
14. un 15. martā Smiltenes pilsētas Kultūras cen-
trā būs iespējams noskatīties Vidzemes reģionālās 
teātru skates izrādes: 

Smiltenes Tautas teātris, Pauls Putniņš „PUSDŪ-•	
ŠA”, režisors Agris Māsēns;
Vecpiebalgas pagasta kultūras nama amatierteātris •	
„Sumaisītis”, Mati Unts „ČĀRLIJA KRUSTMĀ-
TE”, režisore Inese Pilābere;
Sējas novada amatierteātris,  Vigita Pumpure „KAI-•	
MIŅU BŪŠANA, režisors Mārtiņš Gaigals;
Jaunpiebalgas pagasta kultūras nama amatierteāt-•	
ris „Triksteri”, Rūdolfs Blaumanis „ĻAUNAIS 
GARS”, režisore Aina Damroze;
Jāņa Ziemeļnieka Strenču Tautas teātris, Mārtiņš •	
Zīverts „MELI MEKLĒ MELI”, režisors Andris 
Liepiņš;
Vijciema amatierteātris, Pauls Putniņš „DEBEŠĶĪ-•	
GĀ TIKŠANĀS SIEVIETĪBĀ”, režisors Valdis 
Šaicāns

Sīkāk par izrāžu laikiem www.smiltene.lv, ieeja uz 
katru izrādi € 2,00
21. martā plkst. 19.00 Smiltenes pilsētas Kultūras 
centrā deju kolektīva „Ieviņa” jubilejas koncerts
29. martā plkst. 18.00 Grundzāles kultūras namā 
Smiltenes novada dziedošo ģimeņu koncerts 
„Dziesmu pavards”

Izdevējs: Smiltenes novada dome, Dārza iela 3, Smiltene, LV-4729.
Reģ. nr. LV90009067337. Metiens 3500 eks. Iespiests SIA „Erante” tipogrāfi jā, Brīvības iela 212, jēkabpils, LV-5201

Smiltenes novada domes ofi ciālā informācija: www.smiltene.lv

PASĀKuMI:
27.02. plkst. 17.00 – Cēsu kultūras biedrības „Harmo-
nija” mākslinieka Leona Stara gleznu izstādes „Cēsu 
atspulgi” muzikāla noslēguma pēcpusdiena 
18.03. plkst. 17.00 – Smiltenes novada bibliotēkā 
„Sirsnīgas ceļojumu sarunas kopā ar Tūrisma aģen-
tūru „Balt-Go”” 
11.03. – Bērnu apkalpošanas nodaļā pasākums 
1.–6. klašu skolēniem „jauno grāmatu apskats”
26.03. – Bērnu apkalpošanas nodaļā pasākums 
3.–6. klašu skolēniem „Putnu balle” (putnu masku 
gatavošana, iepazīšanās ar Latvijas putniem, dziedā-
sim dziesmas par putniem) 
IZStĀDES: 
Līdz 25.02.2014 – Cēsu kultūras biedrības „Harmo-
nija” dalībnieka Leona Stara gleznu izstāde „Cēsu 
atspulgi”
10.02. – 28.02. – tuvojoties visu mīlētāju svētkiem – 
uzziņu lasītavā apskatāma Smaidas Maskinas fl oristi-
kas darbu izstāde „Mīlestība nekad nebeidzas...”
03.03. – 31.03. – Dienas Abonementa nodaļā apska-
tāma interesanta privātkolekcijas  izstāde „Mūsu da-
bas iemītnieki – vardes”

Smiltenes novada 
bibliotēka

2014. gada novadnieku – 
jubilāru kalendārs 

februārī
PĒtERSoNE SKAIDRĪtE ( 1934. g. 6. febr.) – Smil-
tenes pilsētas pašvaldības sekretāre no 1959. līdz 1996. 
gadam. 2000. g. 18. novembrī apbalvota ar Smiltenes pil-
sētas Goda medaļu
GRĪNIECE ANItA (dz. Trūba) (1959. g. 12. febr.) – no 
1981. līdz 2005. gadam Smiltenes Tautas teātra režisore, 
žurnāliste „Ziemeļlatvijā” (1993. –1996.), „Smiltenītē” 
(1996. – 2000.), „Smiltenes Ziņās” (2001. – 2003.)
PAVLoVSKIS jĀNIS (1914. g. 16. febr.) – no 1962. g. 
22. nov. – 1964. g. 2. sept. prāvests Raunas un Smiltenes 
draudzēs
KĀRKLIŅŠ jŪLIjS (1889. g. 17. februārī – 1963. g. 
7. jūl.) – fotogrāfs Smiltenē. Dzimis Smiltenes muižā. Ap-
bedīts Smiltenes ev. lut. draudzes kapsētā
LEIŠE ĀRIjS (1919. g. 20. febr. –1980. g. 18. jūl.) – ķi-
rurgs, medicīnas zinātņu kandidāts. Dzimis Smiltenē
SPRoĢIS PĒtERIS ALEKSANDRS (1894. g. 28. febr. 
– 1942. g. 29. jūn.) – pulkvedis – leitnants. Strādājis par 
mājskolotāju Smiltenes pagastā, no 1919. gada strādājis 
par skolotāju Smiltenes elementārskolā

Kad pavasar‛s beidzot zem sērsnas
Sāk sniega pulksteņus tramdīt,
Mēs sanākam priecīgā pulkā
Simts skanīgu dziesmu radīt;
Tās pamodinās ikvienu
No ziemas saldākā miega,
Un sirdis sāks pukstēt straujāk
Pilnas neizsmeļama prieka...
Jau trešo gadu pēc kārtas Smiltenes 

novada dziedošās ģimenes
tiek laipni aicinātas piedalīties koncertā 

„DZIESMU PAVARDS”
šā gada 29. martā plkst. 18.00 

Grundzāles kultūras namā
Priekšnesumam jāsagatavo divas – trīs dziesmas. 
Izpildāmo dziesmu skaits būs atkarīgs no tā, cik 

ģimeņu pieteiksies koncertam.
Lūdzu pieteikties pa tālr. 29128298 

līdz 14. martam. 
Lai mostas pavasaris, skanot Smiltenes 

novada ģimeņu skanīgajām balsīm!
Grundzāles kultūras nama vadītāja Inga Ruka

Tā ir viena no pamatprocedūrām fi gūras korekcijai un cīņai 
ar celulītu, kas aktivizē vielmaiņu ādas taukšūnās. Limfodre-
nāža mazina nogurumu, veicina muskuļu atslābināšanos, pa-
lielina ādas elastību, novērš dažādas izcelsmes tūskas. 
Limfodrenāžas indikācijas:

celulīta ārstēšana;•	
pie vājiem augšstilbu, gurnu, sēžamvietas un augšdelmu •	
saistaudiem;
vēdera nostiprināšanai pēc grūtniecības;•	
pie limfotiskām tūskām;•	
kāju vēnu nepietiekamības;•	
kā kombinējoša terapija pie citām metodēm.•	

Limfodrenāžas rezultāti: samazināsies augšstilbu, gurnu, 
sēžamvietas, vēdera apkārtmērs, āda kļūs gludāka.
Par procedūrām zvanīt fi zikālās medicīnas un rehabilitācijas 
ārstei S. Nātrai darba laikā pa tālruni 26690767.

Grundzāles kultūras namā

Sniegpulksteņu 
balle tiem, kam pari 50!

Pirmie pieteikumi uz Sniegpulk-
steņu balli jau iegrāmatoti, nu laiks 
sarosīties arī tiem, kas vēl prāto, 
kā pavadīt kādreiz tik iecienītos 
8. marta svētkus.

Ņemot vērā interesentu ietei-
kumus, uz balli tiek aicināti arī tie, 
kam pāri 50, taču galvenais kritērijs ir 
patika uz Cēsu grupas „Andrejs un draugi” 
muzicēšanas manieri. Pases ieejas brīdī nebūs jāuzrāda. :)

Pasākums domāts gan pāriem, gan draudzīgām dāmu un 
kungu kompānijām, kas vēlas pasērst un pačalot pie galdi-
ņiem. Ikviens cēsnieku dziesmu mīļotājs tiek aicināts arī kā 
klausītājs!

Kultūras nama mazajā zālē darbosies kafejnīca „Pie 
Muižkundzes”.

Sveicienam pavasarīgajā vakarā izskanēs muzikāls 
priekšnesums novada amatiermākslinieku izpildījumā.

Galdiņa rezervācijai joprojām tiekat laipni lūgti zvanīt 
pa tālruni: 29128298 (Grundzāles kultūras nama vadītāja 
Inga Ruka).

Dalības maksa vienai personai EUR 3,00.

Laipni gaidisim 
Grundzales kulturas nama!

8. 
martā

2014. 

Tagad arī Smiltenes 
poliklīnikā pieejamas 

limfodrenāžas 
procedūras

Skais tumam 
un veselībai!


