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Smiltenes novada pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums

21.01.2022.

Iecelti pašvaldības iestāžu vadītāji
2022. gada 11. janvārī Smiltenes novada pašvaldības domes
ārkārtas sēdē, ar vienbalsīgu 8
deputātu balsojumu „par” amatā iecelti pašvaldības iestāžu vadītāji.
Ar Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 24.
novembra lēmumu Nr. 340 tika
izveidotas Smiltenes novada
pašvaldības iestādes, kas Smiltenes novada teritoriālajos iedalījumos – Gaujienas pagastā un

Tuvojoties ideju iesniegšanas termiņam, tiek saņemti vairāki zvani, kas liecina par iedzīvotāju izrādīto interesi iesniegt
ģerboņa idejas. Lai saņemtu kvalitatīvus ideju iesniegumus, dotu
iespēju visiem interesentiem
iesniegt savas idejas, konkurss
„Par Smiltenes novada ģerboņa
izveidi” tiek pagarināts līdz 2022.
gada 17. februārim.”
Konkursa mērķis ir izraudzīt
idejas novada ģerboņa izveidei, tā ir
iespēja katram iedzīvotājam izteikt
savu priekšlikumu novadam nozīmīga simbola veidošanā. Konkursa
uzvarētājs tiks godināts pašvaldības
komunikācijas kanālos, kā arī konkursa noslēgumā saņems 300 EUR
naudas balvu.
Iesniegtās idejas izvērtēs ar
Smiltenes novada pašvaldības lēmumu izveidotā Konkursa izvērtēšanas un uzraudzības komisija,
kuras galvenais uzdevums ir pārliecināties par iesniegto ideju atbilstību Konkursa nolikumam. Konkursa
dalībnieku priekšlikumi tiks vērtēti
pēc šādiem būtiskiem kritērijiem:
raksturojošs tēls un simbols – tiks vērtēta ģerboņa idejas un
apraksta atbilstība novada identitātei;
ģerboņa kompozīcijas vizuālā pievilcība, uztveramība un ietverto elementu kompozīcijas izvietojums;
ģerboņa idejas izmantojamības daudzpusība (iespieddarbos,
suvenīros, digitālā vidē, iespēja reali-

zēt dažādās tehnikās – gravīra, izšūšanas un citās);
Pietuvināts Valsts Heraldikas noteiktajām pamatprasībām
ģerboņa izstrādei.
Pēc komisijas izvērtējuma, ne
vairāk kā trīs idejas tiks nodotas
publiskajā balsojumā, kurā par ģerboņa idejas izvēli varēs lemt iedzīvotāji. Konkursā iesniegtās idejas
un to apraksti tiks nodoti publiskajā
balsojumā, neminot to autorus. Pēc
publiskā balsojuma noslēgšanās un
Komisijas lēmuma, rezultāti tiks publicēti Smiltenes novada pašvaldības
informatīvajā izdevumā „Smiltenes
Novada Pašvaldības Vēstis” un Smiltenes novada pašvaldības tīmekļvietnē www.smiltenesnovads.lv.
Informējam! Jauna ģerboņa
veidošanas procesā nedrīkst atkārtot jau bieži izmantotus simbolus un
ģerboņa kompozīcija pārāk tieši nedrīkst atkārtot kādu no esošajām (t.i.
nedrīkst līdzšinējos novadu ģerboņus
grozīt vai apvienot to elementus). Tādi
simboli, kā meži, upes, ezeri, ozoli,
saule, zemkopība, lauksaimniecība
pēc Heraldikas pamatprincipiem netiek vērtēti kā unikāli simboli kādai
vienai teritorijai!
Aicinām iedzīvotājus nebaidīties
izteikt savu redzējumu un iesaistīties
ideju konkursā, apdomāt, kas mūsu
Smiltenes novada teritorijai ir raksturīgs, kas mūs visus vieno un varētu būt pamats novada ģerbonim.
Linda Beitika,
Sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītāja

Smiltenes novada pašvaldība
aicina darbā:
Sekretāri/u –
pieteikšanās līdz 30.01.2022.;

Zīmolvedības un
mārketinga speciālisti/u –
pieteikšanās līdz 04.02.2022.;

Aktuālās vakances
Smiltenes novada
pašvaldībā!

Grāmatvedi par atlīdzību uz
noteiktu laiku –
pieteikšanās līdz 04.02.2022.
Tehnisko projektu vadītāju – pieteikšanās līdz 30.01.2022.
Smiltenes Mūzikas skolas direktoru – pieteikšanās līdz 03.02.2022.
Informācija par prasībām pretendentiem, apraksts par veicamajiem
pienākumiem un pieteikšanās termiņi vakantajām vietām pieejami Smiltenes novada mājaslapas www.smiltenesnovads.lv sadaļā – „Vakances”.
Jautājumu gadījumā aicinām zvanīt uz telefona numuru: 64707584.

Trapenes pagastā – nodrošinās
pakalpojumu pieejamību un citu
no pašvaldības funkcijām izrietošu pārvaldes uzdevumu un
pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.
2022. gada 12. janvāra domes
ārkārtas sēdē deputāti vienbalsīgi
atbalstīja konkursa komisijas izvēlētos kandidātus.
Par
pašvaldības
iestādes
„Smiltenes novada Gaujienas pagasta pārvalde” vadītāju amatā

tika iecelta Inguna Avota, savukārt
par pašvaldības iestādes „Smiltenes novada Trapenes pagasta
pārvalde” vadītāju tika iecelts Jānis
Šepters. Abi iestāžu vadītāji ir gatavi ieguldīt savu enerģiju, zināšanas un līdzšinējo pieredzi novada
pagastu teritoriju attīstībā, kā arī
iedzīvotāju labklājības veicināšanā.
Lai jaunajiem vadītājiem panākumi un nerimstošs darba spars!

Skaistākie Ziemassvētku noskaņās izrotātie
īpašumi
Noskaidroti Smiltenes novada
pašvaldības rīkotās akcijas „Radīsim Ziemassvētku noskaņu Smiltenes novadā” laureāti. Darba grupas
un iedzīvotāju balsojuma kopvērtējumā par visskaistākajiem, Ziemassvētku noskaņās izrotātajiem un
noformētajiem objektiem Smiltenes novadā 2021. gada Ziemassvētkos atzīti – krāsainais Didža Laķa
un Megijas Kainaizes ģimenes īpašums Skolas ielā 3, Lobērģos, oriģinālais Elstiņu ģimenes īpašums
turpinājums 7. lpp.

Dzirnavu iela 7, Ape, Smiltenes novads. Foto: Agnis Melderis.

Janvārī tiks atklāta jauna LIAA biznesa
inkubatoru atbalsta vienība Smiltenē
Lai radītu pēc iespējas labāku valsts finansēta atbalsta pieejamību biznesa ideju autoriem
un uzņēmumiem visos novados
Latvijā, Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūras (LIAA) biznesa inkubatori piedzīvo strukturālas pārmaiņas un inkubatoru atbalsta vienība janvārī tiks
atvērta arī Smiltenē.
LIAA biznesa inkubatori strādā ar jaunajiem uzņēmumiem un
biznesa ideju autoriem, kas vēlas
attīstīt tādus produktus un pakalpojumus, kas atbilst šī brīža vajadzībām un nākotnes tendencēm,
lai tos virzītu tālāk pasaules tirgū.
Šobrīd LIAA biznesa inkubatoros
var apgūt pirmsinkubācijas un inkubācijas programmas.
Pirmsinkubācijas programma
ir sešus mēnešus ilga bezmaksas
programma biznesa ideju autoriem.
Tās dalībniekiem ir trīs uzdevumi:
pielāgot produktu vai pakalpojumu
tirgus pieprasījumam, apstiprināt
biznesa modeļa dzīvotspēju, aprēķināt nepieciešamo darbinieku
skaitu, finanšu resursus un identificēt, kur šos resursus iegūt. Savukārt inkubācijas programmā jaunie
uzņēmēji strādā pie sava uzņēmuma attīstības, apmeklē seminārus
un padziļinātas apmācības par dažādiem uzņēmējdarbības jautājumiem, saņem mentoringu un attīs-

tības izmaksu līdzfinansējumu.
Kopš 2016. gada visā Latvijā
darbojas Latvijas Republikas un Eiropas Savienības finansēti 15 LIAA
biznesa inkubatori, kuru mērķis ir
uzlabot uzņēmējdarbības vidi Latvijā, proti, uzņēmumu ar augstu
pievienoto vērtību un eksporta potenciālu attīstību Latvijas pilsētās
un novados. Ņemot vērā teicamos
inkubatoru rezultātus un novadu
pašvaldību interesi izveidot biznesa inkubatoru to teritorijās, pirmās
LIAA biznesa inkubatoru tīkla pārmaiņas notika 2018. gada martā,
kad sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldību tika izveidota LIAA Valmieras biznesa inkubatora atbalsta
vienība Cēsīs. Tās mērķis ir sniegt
Cēsu pilsētas un blakus novadu uzņēmumiem pieeju informācijai par
inkubatora atbalsta programmām
un konsultācijām, bet inkubatora
dalībniekiem – mentoringu un inkubatora piesaistīto ekspertu konsultācijas.
Biznesa inkubatora atbalsta
vienība sniedz uzņēmējiem inkubatora pārstāvja pieejamību pilsētā vai novadā, konsultācijas par
inkubatora sniegtajām atbalsta
programmām un pieteikšanās kār-

tību. Tāpat Biznesa inkubatora atbalsta vienība izvērtē uzņēmējam
nepieciešamo atbalstu un koordinē inkubatora komandas konsultācijas, inkubatora mentoru tīkla
vai ekspertu piesaisti uzņēmuma
attīstības izaicinājumu risināšanā.
Biznesa inkubatora atbalsta vienība īsteno informatīvos pasākumus
par inkubatora sniegto atbalstu.
LIAA Biznesa inkubatori: Liepājas biznesa inkubators, Ventspils
biznesa inkubators, Kuldīgas biznesa inkubators, Jūrmalas biznesa inkubators, Radošo industriju
biznesa inkubators Rīgā, Jelgavas
biznesa inkubators, Ogres biznesa inkubators. Valmieras biznesa
inkubators, Siguldas biznesa inkubators, Madonas biznesa inkubators, Rēzeknes biznesa inkubators,
Daugavpils biznesa inkubators un
to atbalsta vienības Saldū, Bauskā,
Cēsīs, Gulbenē, Jēkabpilī un Talsos.
Seko LIAA Valmieras biznesa
inkubatora aktivitātēm:
facebook.com/LIAAValmiera
Instagram.com/liaa.valmiera
Alise Razminoviča,
Valmieras biznesa inkubatora
vecākā projektu vadītāja
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2022. gada 21. janvāris

Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis

Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumi
2021. gada 29. decembrī notika kārtējā Smiltenes novada
pašvaldības domes sēde, kurā
tika pieņemts 71 lēmums:
1. Atzīt par nenotikušu nekustamā īpašuma „Vadžu ferma”, Blomes pagastā, Smiltenes novadā,
kadastra numurs 9446 004 0094,
kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9446
004 0094 un nedzīvojamās ēkas ar
kadastra apzīmējumu 9446 004
0094 001, otro elektronisko izsoli, kas notika laikā no 08.09.2021
plkst. 13.00, līdz 08.10.2021 plkst.
13.39. Rīkot Smiltenes novada
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Vadžu ferma”, Blomes pagastā, Smiltenes novadā,
kadastra numurs 9446 004 0094,
kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9446
004 0094 un nedzīvojamās ēkas ar
kadastra apzīmējumu 9446 004
0094 001 (turpmāk – Nekustamais
īpašums) trešo izsoli, pārdodot to
elektroniskā izsolē ar augšupejošu
soli. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles sākuma cenu 2440,00
EUR (divi tūkstoši četri simti četrdesmit euro un nulle centi) apmērā.
2. Konceptuāli piekrist nodot bez atlīdzības valsts īpašumā
Zemkopības ministrijas personā
nekustamā īpašumā „Ceļš „V411–
Čiekuri– Gargrīdas– Druvkalni ”,
kadastra numurs 3690 004 0282,
ietilpstošu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3690 008
0023 ar platību 12,1134 ha un uz
tās atrodošās inženierbūves.
3. Atzīt par nenotikušu elektronisko izsoli par nekustamā
īpašuma „Vecpalsas”, Palsmane,
Palsmanes pagasts, Smiltenes
novads, kadastra numurs 9474
004 0352, kas notika laika posmā
no 12.10.2021 plkst. 13.00, līdz
11.11.2021 plkst. 13.00. Mainīt
nekustamā īpašuma „Vecpalsas”,
Palsmane, Palsmanes pagasts,
Smiltenes novads, kadastra numurs 9474 004 0352, atsavināšanas veidu – atsavināt par brīvu
cenu.
4. Uzsākt nekustamā īpašuma „Strautiņi”, Palsmanes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra
numurs 9474 004 0285, kas sastāv no vienas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 9474 004
0285, platība 1,69 ha, atsavināšanas procedūru.
5. Nodot atsavināšanai Smiltenes novada pašvaldības kustamo
mantu – augošos kokus (kailcirtē)
ar kopējo izcērtamo platību 1,95
ha 1. kvartāla 1. un 5. nogabalā ar
aprēķināto kopējo pārdodamās
koksnes apjomu 280,32 m3, kas
atrodas Smiltenes novada pašvaldības īpašumā esošajā zemes
vienībā „Ragu purvs”, Grundzāles
pagastā, Smiltenes novadā, kadastra apzīmējums 9458 005 0032
(1. kvartāla 1. un 5. nogabals),
pārdodot to elektroniskā izsolē ar
augšupejošu soli. 2. Apstiprināt
lēmuma 1. punktā minēto augošo
koku nosacīto cenu un izsoles sākumcenu 9370,00 EUR (deviņi tūkstoši trīs simti septiņdesmit euro
00 centi), neieskaitot pievienotās
vērtības nodokli. Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši
Pievienotās vērtības nodokļa likuma 141. panta nosacījumiem.
6. Nodot atsavināšanai Smiltenes novada pašvaldības kustamo
mantu – augošos kokus (kailcirtē)
ar kopējo izcērtamo platību 0,50

ha 1. kvartāla 1. nogabalā ar aprēķināto kopējo pārdodamās koksnes apjomu 182,90 m3, kas atrodas Smiltenes novada pašvaldības
īpašumā esošajā zemes vienībā
„Birzuļi”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā, kadastra apzīmējums
9444 001 0151 (1. kvartāla 1. nogabals), pārdodot to elektroniskā
izsolē ar augšupejošu soli. 2. Apstiprināt lēmuma 1. punktā minēto augošo koku nosacīto cenu un
izsoles sākumcenu 6741,00 EUR
(seši tūkstoši septiņi simti četrdesmit viens euro 00 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Pievienotās vērtības nodokli piemērot atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 141. panta
nosacījumiem.
7. Par grozījumiem Smiltenes
novada pašvaldības domes 2021.
gada 24. novembra lēmumā Nr.
287 „Par nekustamā īpašuma „Lejas Purenes”, Launkalnes pagastā,
Smiltenes novadā, atsavināšanu”.
8. Par grozījumiem Smiltenes
novada pašvaldības domes 2021.
gada 24. novembra lēmumā Nr.
289 „Par nekustamā īpašuma
Meža ielā 4, Apē, Smiltenes novadā, atsavināšanu”.
9. Par grozījumiem Smiltenes
novada pašvaldības domes 2021.
gada 24. novembra lēmumā Nr.
290 „Par Smiltenes novada pašvaldības domes kustamās mantas – automašīnas SUZUKI JIMNY
atsavināšanu”.
10. Par grozījumiem Smiltenes
novada pašvaldības domes 2021.
gada 24.novembra lēmumā Nr.
291 „Par Smiltenes novada pašvaldības domes kustamās mantas
– automašīnas OPEL ASTRA atsavināšanu”
11. Nodot iznomāšanai nedzīvojamo telpu Nr. 001-12 ar kopplatību 13,1 m2, saskaņā ar būves
tehniskās inventarizācijas lietu,
kas atrodas nekustamajā īpašumā
Dīķa ielā 6, Raunā, Raunas pagastā, Smiltenes novadā, būves kadastra apzīmējums 4276 006 0470
018.
12. Noteikt maksu par paraksta apliecināšanu saistībā ar parakstu vākšanu par likumprojektu
vai Satversmes grozījumu projektu dzīvesvietas deklarēšanas vietā
pašvaldībā un novadā pie pagasta
vai pilsētas pārvaldes vadītāja 1,42 euro (viens euro 42 centi).
13. Grozīt 2021. gada 30. marta
Deleģēšanas līguma Nr. SND – S –
DE/1-21 8. punktu un 1., 2., 3., 4.
un 5. pielikumu, palielinot finansējumu deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildei par 3692,61 euro, tajā
skaitā pievienotās vērtības nodoklis (PVN 21%).
14. Slēgt līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par
Aģentūras atbalsta vienības izveidi
Smiltenē no 2022. gada 3. janvāra.
15. Deleģēt un pilnvarot Smiltenes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas
uzņēmējdarbības un lauksaimniecības konsultanti Initu Dzenīti pārstāvēt Smiltenes novada
pašvaldību biedrībā „Cēsu rajona
lauku partnerība” (reģistrācijas Nr.
40008104938, juridiskā adrese:
Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101).
16. Par līguma slēgšanu ar
Gaujienas evaņģēliski luterisko
draudzi.
17. Nodot biedrībai Tehniskais sporta klubs „Smiltene” (reģ.
nr. 40008029146) bezatlīdzības

lietošanā ar mērķi apsaimniekot
autosporta attīstībai uz 1 gadu no
līguma noslēgšanas brīža pašvaldības nekustamo mantu – zemes
gabalu 57448 m2 platībā, kas atrodas adresē „Autotrase”, Smiltenes
pagastā, Smiltenes novadā, (kad.
Nr. 94800060082).
18. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības valdījumā esošo
dzīvokļu sarakstu atbilstoši lietojuma statusiem.
19. Pagarināt ar A.Z. noslēgtā dzīvojamās telpas īres līguma
termiņu adresē „Jaunsmiltene”
dz. 1, Blomes pagasts, Smiltenes
novads, uz vienu gadu ar tiesībām
īres līguma termiņu pagarināt uz
nākamo termiņu.
20. Pagarināt ar J.B. noslēgtā dzīvojamās telpas īres līguma
termiņu adresē Cēsu iela 1D dz.
1, Blomes pagasts, Smiltenes novads, uz vienu gadu ar tiesībām
īres līguma termiņu pagarināt uz
nākamo termiņu.
21. Pagarināt ar K.K. noslēgtā dzīvojamās telpas īres līguma
termiņu adresē Cēsu iela 1D dz.3,
Blomes pagasts, Smiltenes novads
uz vienu gadu ar tiesībām īres līguma termiņu pagarināt uz nākamo
termiņu.
22. Pagarināt ar S.K. noslēgtā dzīvojamās telpas īres līguma
termiņu adresē „Madaras” dz. 20,
Blomes pagasts, Smiltenes novads, uz vienu gadu ar tiesībām
īres līguma termiņu pagarināt uz
nākamo termiņu.
23. Pagarināt ar A.Ķ. noslēgtā
dzīvojamās telpas īres līguma termiņu adresē „Madaras” dz. 13, Blomes pagasts, Smiltenes novads,
uz vienu gadu ar tiesībām īres līguma termiņu pagarināt uz nākamo
termiņu kā pašvaldības autonomo
funkciju nodrošināšanai nepieciešamo nozaru speciālistam darba
tiesisko attiecību laikā.
24. Pagarināt ar V.K. 2010. gadā
noslēgtā dzīvojamās telpas īres līguma termiņu adresē Skolas ielā
6 dz. 1, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads uz vienu gadu ar tiesībām īres līguma termiņu pagarināt uz nākamo termiņu.
25. Pagarināt ar M.B. 2016.
gadā noslēgtā īres līguma par dzīvojamās telpas ar adresi Limbažu
ielā 5 dzīv.6, Smiltenē, Smiltenes
novads, termiņu uz vienu gadu, ar
tiesībām īres līgumu pagarināt uz
nākamo termiņu.
26. Atteikt reģistrēt V.V., deklarētā dzīvesvieta Peldu iela 18
dz.7, Smiltene, Smiltenes novads,
Dzīvojamo telpu izīrēšanas reģistrā vispārējā kārtībā kā personu,
kurai nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā.
27. Reģistrēt A.R. Dzīvojamo
telpu izīrēšanas reģistrā „Palīdzības reģistrs nodrošināšanai ar
pašvaldībai piederošo dzīvojamo
telpu Drustu pagastā” nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu pirmām
kārtām.
28. Izīrēt A.R. dzīvojamās telpas Ozoli – 12, Drustu pagastā,
Smiltenes novadā, (kopējā platība
60,60 m2, 2 istabu dzīvoklis bez ērtībām) uz vienu gadu ar tiesībām
īres līgumu pagarināt.
29. Pagarināt ar T.B. noslēgtā dzīvojamās telpas īres līguma
termiņu adresē Ozoli 3, Drustu
pagasts, Smiltenes novads, uz 1
(vienu) gadu ar tiesībām īres līguma termiņu pagarināt uz nākamo
termiņu.
30. Pagarināt ar S.G. noslēg-

tā dzīvojamās telpas īres līguma
termiņu adresē Valmieras iela 4-5,
Raunas pagasts, Smiltenes novads, uz 1 (vienu) gadu ar tiesībām
īres līguma termiņu pagarināt uz
nākamo termiņu.
31. Apstiprināt Sociālās aprūpes centra „Trapene” ēdināšanas
pakalpojuma maksu.
32. Apstiprināt Sociālās aprūpes centra „Trapene” ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma maksu
vienam klientam mēnesī 678,00
EUR (seši simti septiņdesmit astoņi euro, 00 centi).
33. Apstiprināt Gatartas pansionāta ilgstošas sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma maksu vienam klientam
mēnesī 670,00 EUR (seši simti septiņdesmit euro, 00 centi).
34. Par ēdināšanas pakalpojuma izmaksu apstiprināšanu Gatartas pansionātā.
35. Par Gatartas pansionāta
12 dzīvokļu mājas īres maksas noteikšanu.
36. Par Gatartas pansionāta
a/m izmantošanas cenrāža apstiprināšanu.
37. Par Smiltenes novada Sociālā dienesta struktūrvienības
„Kārkli” Grupu dzīvokļa un specializēto darbnīcu pakalpojuma maksas noteikšanu.
38. Veikt izmaiņas pašvaldības iestādes „Smiltenes novada
Sociālais dienests” amatu un mēnešalgu sarakstā ar 2022. gada
1. janvāri: sadaļā „Grupu dzīvokļi
„Kārkli” un specializētās darbnīcas
„Kārkli”.
39. Veikt izmaiņas pašvaldības
iestādes „Ojāra Vācieša Gaujienas
pamatskola” amatu un mēnešalgu
sarakstā ar 2022. gada 1. janvāri.
40. Apstiprināt pašvaldības
iestādes „Gaujienas pamatskola”
amatu un mēnešalgu sarakstu ar
2022. gada 1. janvāri.
41. Veikt izmaiņas pašvaldības
iestādes „Gaujienas mūzikas un
mākslas skola” amatu un mēnešalgu sarakstā ar 2022. gada 1. janvāri.
42. Par izmaiņām pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis”
amata vienību sarakstā ar 2022.
gada 1. februāri.
43. Par izmaiņām Smiltenes
novada Būvvaldes amata vienību
sarakstā.
44. Par izmaiņām Smiltenes
novada pašvaldības Centrālās
administrācijas amata vienību sarakstā.
45. Apstiprināt noteikumu
„Par pašvaldības autoceļu izmantošanu un uzturēšanu kravu pārvadājumiem ierobežojumu laikā”
projektu.
46. Apstiprināt Noteikumus
„Noteikumi par vienotu atlīdzības
sistēmu Smiltenes novada pašvaldības budžeta iestādēs”.
47. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības noteikumu „Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas, izlietošanas un uzskaites
kārtība Smiltenes novada pašvaldībā” projektu.
48. Izveidot Smiltenes novada
pašvaldības Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas un izlietošanas
komisiju.
49. Izveidot Smiltenes novada
pašvaldības Licencēšanas komisiju.
50. Apstiprināt Nolikumu „Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 12. augus-

ta nolikumā Nr. 14/21 „Smiltenes
novada pašvaldības Nekustamā
īpašuma lietu komisijas nolikums”.
51. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības Nolikuma „Smiltenes novada pašvaldības iestādes
„Smiltenes novada Kultūras un
tūrisma pārvalde” struktūrvienības „Smiltenes novada bibliotēka”
Nolikums” projektu.
52. Turpināt sacensības „Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības
iestādēs” visās Smiltenes novada
domes izglītības iestādēs 2022.
gadā.
53. Par izmaiņām Nekustamā
īpašuma lietu komisijas sastāvā.
54. Par izmaiņām Pašvaldības
mantas novērtēšanas, atsavināšanas un izsoles komisijas sastāvā.
55. Par izmaiņām Apes novada
domes Vides komisijas sastāvā.
56. Par izmaiņām Darījumu ar
lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas sastāvā.
57. Par izmaiņām Dzīvokļu komisijas sastāvā.
58. Apstiprināt saistošo noteikumu „Par Apes novada pašvaldības domes 2012. gada 19. janvāra
saistošo noteikumu Nr. 2/2012
„Par prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību algoto pagaidu
sabiedrisko darbu veikšanā Apes
novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem” projektu.
59. Apstiprināt saistošo noteikumu „Par Raunas novada domes
2011. gada 28. decembra saistošo
noteikumu Nr. 22 „Prioritārā kārtība bezdarbnieku iesaistīšanai
algoto pagaidu sabiedrisko darbu
veikšanā Raunas novadā” atzīšanu
par spēku zaudējušiem” projektu.
60. Apstiprināt saistošo noteikumu „Par koku ciršanu ārpus
meža Smiltenes novadā” projektu.
61. Apstiprināt saistošo noteikumu „Par pašvaldības apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību
Smiltenes novada teritorijā” projektu.
62. Apstiprināt saistošo noteikumu „Smiltenes novada pašvaldības teritorijas kopšanas un
namu un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” projektu.
63. Apstiprināt saistošo noteikumu „Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada
8. jūlija saistošos noteikumos Nr.
1 „Smiltenes novada pašvaldības
nolikums”” projektu.
64. Apstiprināt saistošo noteikumu „Grozījumi Smiltenes novada domes 2021. gada 28. jūlija
saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par
Smiltenes novada pašvaldības
apvienoto budžetu 2021. gadam””
projektu.
65. Precizēt Smiltenes novada
pašvaldības domes 2021. gada 27.
oktobra saistošos noteikumus Nr.
8 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Smiltenes novadā”.
66. Apstiprināt Nolikumu „Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 27. oktobra
nolikumā Nr. 46/21 „Smiltenes novada pašvaldības iestādes „Smiltenes novada kultūras un tūrisma
pārvalde” nolikums”.
67. Par Smiltenes novada pašvaldības iestāžu „Smiltenes novada Kultūras un tūrisma pārvalde”
un „Smiltenes novada Sporta pārvalde” amatu vienību mēnešalgām.
68. Iecelt par Smiltenes novada pašvaldības iestādes „Smiltenes novada Kultūras un tūrisma
pārvalde” vadītāju Velgu Mālkalni.
69. Par pašvaldības iestādes

2022. gada 21. janvāris
„Apes kultūras un tūrisma centrs”
vadītājas atbrīvošanu no amata.
70. Par E. Roslova atbrīvošanu
no Smiltenes Mūzikas skolas direktora amata un direktora pienākumu izpildītāja iecelšanu.
71. Ledus kārtas veidošanās
laikā, kā arī iestājoties mainīgiem
vai pavasarīgiem laika apstākļiem,
ņemot vērā cilvēku pulcēšanās
intensitāti, pēc Smiltenes novada
pašvaldības policijas vai Valsts
Ugunsdzēsības
un
glābšanas
dienesta ierosinājuma, pilnvarot
Smiltenes novada domes izpild-

direktoru izdot rīkojumu ar kuru
noteikt pilnīgu vai daļēju aizliegumu atrasties uz Smiltenes novada
administratīvajā teritorijā esošo
iekšzemes publisko ūdeņu ledus,
tādās vietās, kur var tikt apdraudēta personas dzīvība un veselība.
Š.g. 11. janvārī notika ārkārtas domes sēde, kurā tika pieņemti šādi lēmumi:
1. Atbrīvot I.Lukjanoviču no Gaujienas pagasta pārvaldes vadītāja
amata ar 2022. gada 28. janvāri.
2. Ar 2022. gada 17. janvāri
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atbrīvot I. Popoviču no Trapenes
pagasta pārvaldes vadītāja amata, grozot ar viņu noslēgto darba
līgumu par turpmāku Trapenes
pagasta pārvaldes lietveža amata
pienākumu izpildi.
3. Iecelt I. Avotu pašvaldības
iestādes „Smiltenes novada Gaujienas pagasta pārvalde” vadītājas
amatā ar 2022. gada 24. janvāri.
4. Iecelt J. Šepteru pašvaldības
iestādes „Smiltenes novada Trapenes pagasta pārvalde” vadītāja
amatā ar 2022. gada 17. janvāri.
5. Precizēt Smiltenes novada

pašvaldības domes 2021. gada 24.
novembra saistošos noteikumus
Nr. 18/21 „Kārtība, kādā Smiltenes
novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”.
6. Precizēt Smiltenes novada
pašvaldības domes 2021. gada 24.
novembra saistošos noteikumus
Nr. 20/21 „Kārtība, kādā Smiltenes
novada pašvaldība piešķir vienreizēju pabalstu personas īrētās vai
īpašumā esošās dzīvojamās telpas
vai dzīvojamās mājas remontam”.
7. Atļaut M. Ulānam savienot valsts amatpersonas amatu

pašvaldībā – pašvaldības izpilddirektora vietnieka attīstības jautājumos, ar SIA „Sarkanā Krusta
Smiltenes slimnīca” iepirkuma
komisijas locekļa amatu projekta „Būvprojekta „Sarkanā Krusta
Smiltenes slimnīcas pārbūve” izstrāde un autoruzraudzība” ietvaros nepieciešamo iepirkumu
veikšanai.
D. Kaupe,
Smiltenes novada pašvaldības
Kancelejas un personāla
nodaļas vadītāja

institūcijā bērniem; īslaicīga sociālā
aprūpe institūcijā; sociālās rehabilitācija pilngadīgām personām vai
ģimenēm ar bērniem institūcijā).
Saistošie noteikumi noteic, ka
gadījumā, ja Smiltenes novada administratīvajā teritorijā nav attiecīgo institūciju pieprasīto pakalpojumu sniegšanai, Smiltenes novada
pašvaldības iestāde „Smiltenes novada Sociālais dienests” slēdz līgumus ar pakalpojumu sniedzējiem,
kas reģistrējušies Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Sociālo
pakalpojumu sniedzēju reģistrā,
citu novadu administratīvajā teritorijā.
2021. gada 24. decembrī ir
stājušies spēkā Smiltenes novada pašvaldības domes 2021.
gada 24. novembra saistošie noteikumi Nr. 21/21 „Par Smiltenes

novada pašvaldībai piederošo
dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtību”.
Saistošie noteikumi nosaka
Smiltenes novada pašvaldības
īpašumā vai valdījumā esošās dzīvojamās telpas izīrēšanas kārtību,
nosacījumus un termiņu.
Saistošie noteikumi neattiecas
uz:
- kārtību, kādā tiek sniegta pašvaldības palīdzība dzīvokļa
jautājumu risināšanā un reģistrējamas personas, kurām izīrējamas
pašvaldībai piederošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas;
- kārtību, kādā tiek sniegta
pašvaldības palīdzība speciālistiem nodrošināšanai ar dzīvojamo
telpu;
- kārtību, kādā tiek izīrēti
sociālie dzīvokļi.
2022. gada 12. janvārī stājas
spēkā Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 27. oktobra saistošie noteikumi Nr. 8

„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Smiltenes novadā”.
Izstrādātie jaunveidotā Smiltenes novada pašvaldības saistošie
noteikumi nosaka sadzīves atkritumu, tajā skaitā sadzīvē radušos
bīstamo atkritumu, dalīti savākto,
sadzīvē radušos liela izmēra atkritumu un bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas kārtību Smiltenes
novada administratīvajā teritorijā;
Smiltenes novada teritorijas dalījumu atkritumu apsaimniekošanas
zonās; prasības atkritumu savākšanai, tajā skaitā minimālajam sadzīves atkritumu savākšanas biežumam, pārvadāšanai, pārkraušanai,
šķirošanai un uzglabāšanai; atkritumu apsaimniekošanas maksas
veikšanas kārtību un atbildību par
saistošo noteikumu neievērošanu.

Saistošie noteikumi
2022. gada 1. janvārī stājas
spēkā Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 27. oktobra saistošie noteikumi Nr. 11
„Par sociālajiem pakalpojumiem
Smiltenes novadā” .
Noteikumi noteic Smiltenes
novada pašvaldības sniegto un
valsts nodrošināto sociālo pakalpojumu veidus pašvaldībā, to
pieprasīšanas, saņemšanas un samaksas kārtību.
Saistošo noteikumu ietvaros
Smiltenes novada pašvaldības paredz nodrošināt šādus sociālos pakalpojumus:
- sociālos pakalpojumus
dzīvesvietā (sociālā darba pakalpojums; aprūpe mājās; asistenta pakalpojums pilngadīgām personām
ar invaliditāti; asistenta un pavadoņa pakalpojums bērniem ar invaliditāti; aprūpes pakalpojums bērniem ar invaliditāti; dienas aprūpes
centra pakalpojums pilngadīgām
personām ar garīga rakstura trau-

cējumiem; specializētās darbnīcas
personām ar invaliditāti; sociālā rehabilitācija bērniem ar funkcionāliem traucējumiem vai invaliditāti;
sociālā rehabilitācija bērniem, kuri
cietuši no prettiesiskām darbībām;
sociālā rehabilitācija vardarbībā
cietušām pilngadīgām personām;
sociālā rehabilitācija vardarbību
veikušām pilngadīgām personām;
atbalsta un izglītojošās grupas;
ģimenes asistenta pakalpojums;
speciālistu pakalpojumi; specializētā transporta pakalpojums; grupu
mājas (dzīvokļa) pakalpojums; higiēnas pakalpojums);
- sociālos pakalpojumus
institūcijā (atelpas brīža pakalpojums; sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bērniem vai
ģimenēm ar bērniem; patversmes
vai naktspatversmes pakalpojums;
ilgstoša sociālā aprūpe un sociālās
rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām; ilgstoša sociālā
aprūpe un sociālā rehabilitācija

D. Kaupe,
Smiltenes novada pašvaldības
Kancelejas un personāla
nodaļas vadītāja

Nekustamā īpašuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piemērošana Smiltenes novadā
2022. gadā spēkā stājušies
jauni saistošie noteikumi par
nekustamā īpašuma nodokli un
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Smiltenes novadā.
Saistošie noteikumi nosaka
kārtību, kādā Smiltenes novadā
piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmes un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku
drošību apdraudošas būves, kā arī

kārtību, kādā nosaka nekustamā
īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.
Noteikumos uzskaitītas nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju
kategorijas, kam ir tiesības saņemt
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, kā arī sniegta informācija par to, kā tiek aprēķināti atvieglojuma apmēri.
Lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, personai ir jāiesniedz Smiltenes novada

pašvaldībai adresēts iesniegums.
Lēmumu par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
pieņem Smiltenes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu lietu
komisija.
Aicinām novada iedzīvotājus
iepazīties ar izdotajiem saistošajiem noteikumiem un izvērtēt
savas tiesības saņemt nodokļa
atvieglojumus.

001 0151, un sastāv no meža audzes 1. kvartāla 9., 10. un 12. nogabalā
esošas stumbra krājas – 296,85 m3
(no tās lietkoksne – 260,80 m3, malka – 36,05 m3);
 augošus kokus ar kopējo
kailcirtē izcērtamo platību 0,59 ha
un aprēķināto kopējo pārdodamās
koksnes apjomu 280,32 m3,
kas atrodas Smiltenes novada
pašvaldības īpašumā esošajā zemes
vienībā „Ragu purvs”, Grundzāles
pagastā, Smiltenes novadā, kadastra apzīmējums 9458 005 0032, un
sastāv no meža audzes 1. kvartāla
1. un 5. nogabalā esošas stumbra
krājas – 280,32 m3 (no tās lietkoksne – 249,37 m3, malka – 30,95 m3);
 augošus kokus ar kopējo
kailcirtē izcērtamo platību 0,59 ha
un aprēķināto kopējo pārdodamās
koksnes apjomu 225,30 m3,
kas atrodas Smiltenes novada
pašvaldības īpašumā esošajā zemes
vienībā „Ragu purvs”, Grundzāles
pagastā, Smiltenes novadā, kadas-

tra apzīmējums 9458 005 0032, un
sastāv no meža audzes 1. kvartāla
10. un 12. nogabalā esošas stumbra
krājas – 225,30 m3 (no tās lietkoksne
– 211,57 m3, malka – 13,73 m3);
 kustamā manta ar kopējo
kailcirtē izcērtamo platību 0,59 ha
un aprēķināto kopējo pārdodamās
koksnes apjomu 294,49 m3,
kas atrodas Smiltenes novada
pašvaldības īpašumā esošajā zemes
vienībā „Ragu purvs”, Grundzāles
pagastā, Smiltenes novadā, kadastra apzīmējums 9458 005 0032, un
sastāv no meža audzes 1. kvartāla
13. nogabalā esošas stumbra krājas
– 294,49 m3 (no tās lietkoksne –
278,89 m3, malka – 15,60 m3).
Vairāk informācijas Smiltenes
novada pašvaldības mājas lapā –
www.smiltenesnovads.lv
sadaļā
Pašvaldība / Izsoles

Pašvaldībā

Smiltenes novada pašvaldība izsola
Nekustamos īpašumus:
 „Lejas Purenes”, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads. Kadastra numurs: 9470
010 0276. Domājamās daļas
no īpašuma: 1/1. Koordinātas
57.3473324, 25.9507469 ;
 Meža iela 4, Ape, Smiltenes novads, LV-4337. Kadastra numurs: 3605 005 1026. Domājamās
daļas no īpašuma: 1/1. Koordinātas
57.53502615179409, 26.698113451
687355;
 „Vadžu ferma”, Blomes
pagasts, Smiltenes novads. Kadastra numurs: 9446 004 0094.
Domājamās daļas no īpašuma:
1/1, kas sastāv no vienas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu
9446 004 0094 ar platību 1,12 ha
un nedzīvojamām ēkas ar kadastra
apzīmējumu 9446 004 0094 001.
Koordinātas 57.43765088348548,
25.68420617429448;
 „Vecpalsas”, Palsmane,
Palsmanes pagasts, Smiltenes

novads, Kadastra numurs: 9474
004 0352. Domājamās daļas no
īpašuma: 1/1, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9474 004 0352 ar
platību 0,1743 ha un nedzīvojamām
ēkām ar kadastra apzīmējumiem
9474 004 0352 001, 9474 004 0352
002, 9474 004 0352 003 un 9474
004 0352 004. Koordinātas 57.387
68212396306, 26.19022453602593.
Kustamo mantu:
 automašīnu SUZUKI JIMNY, valsts reģistrācijas numuru
zīme GR3188, izlaiduma gads 2007;
 automašīnu OPEL ASTRA,
valsts reģistrācijas numuru zīme FU
3070, izlaiduma gads 2003;
 augošus kokus ar kopējo
kailcirtē izcērtamo platību 0,50 ha
un aprēķināto kopējo pārdodamās
koksnes apjomu 182,90 m3, kas atrodas Smiltenes novada pašvaldības
īpašumā esošajā zemes vienībā
„Birzuļi”, Bilskas pagastā, Smiltenes
novadā, kadastra apzīmējums 9444

001 0151, un sastāv no meža audzes 1. kvartāla 1. nogabalā esošas
stumbra krājas – 182,90 m3 (no tās
lietkoksne – 169,54 m3, malka –
13,36 m3);
 augošus kokus ar kopējo
kailcirtē izcērtamo platību 1,78 ha
un aprēķināto kopējo pārdodamās
koksnes apjomu 604,65 m3, kas atrodas Smiltenes novada pašvaldības
īpašumā esošajā zemes vienībā
„Birzuļi”, Bilskas pagastā, Smiltenes
novadā, kadastra apzīmējums 9444
001 0151, un sastāv no meža audzes 1. kvartāla 3., 4. un 7. nogabalā
esošas stumbra krājas – 604,65 m3
(no tās lietkoksne – 507,79 m3, malka – 96,86 m3);
 augošus kokus ar kopējo
kailcirtē izcērtamo platību 0,84 ha
un aprēķināto kopējo pārdodamās
koksnes apjomu 296,85 m3, kas atrodas Smiltenes novada pašvaldības
īpašumā esošajā zemes vienībā
„Birzuļi”, Bilskas pagastā, Smiltenes
novadā, kadastra apzīmējums 9444

Jurijs Ronimoiss,
Nekustamo īpašumu nodaļas
vadītājas vietnieks
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Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis

Aivars Damroze izvirzīts „Gada balvai sociālajā darbā 2021. gadā ”
nominācijā „Labākais vadītājs sociālā darba jomā 2021”
Labklājības ministrija no 2022.
gada 3. janvāra līdz 2022. gada 28.
janvārim izsludina iedzīvotāju balsošanu par izvirzītajiem pretendentiem konkursā „Gada balva sociālajā darbā 2021”.
Konkursa mērķis ir apzināt sociālos darbiniekus Latvijā, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas sociālā
darba praksē (sociālajos dienestos,
to struktūrvienībās, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, nevalstiskajās
organizācijās u.c. sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās, kā arī
citās institūcijās, kur tiek nodrošināts sociālā darba pakalpojums),
sniedz profesionālu atbalstu iedzīvotājiem dažādu sociālo problēmu
risināšanā un novēršanā; pagodināt
visprofesionālākos un atsaucīgākos
sociālos darbiniekus; popularizēt
un veicināt sociālā darba attīstību,
profesijas prestižu un labo praksi.
Informācija par pretendenta
sasniegumiem 2021. gadā:
A. Damroze ir viens no aktīvākajiem deinstitucionalizācijas projekta „Vidzeme iekļauj” ieviesējiem
un pakalpojuma vadītājiem Smiltenes novadā, kas paredz Vidzemes
plānošanas reģiona teritorijā dzīvojošiem cilvēkiem ar garīga rakstura

traucējumiem nodrošināt
sabiedrībā balstītus pakalpojumus. 2021. gadā Aivara
vadībā veiksmīgi uzsākta
grupu dzīvokļu un specializēto darbnīcu „Kārkli” pakalpojumu nodrošināšana
Drustu pagastā. Ar savu
tiešo darbu, strādājot par
sociālo darbinieku, Aivars
nodod savu darba pieredzi
jaunizveidotajā grupu dzīvokļu un specializēto darbnīcu „Kārkli” pakalpojumā,
gan organizējot pakalpojuma saturu, gan iesaistoties administratīvā
darbā. Izveidotie sabiedrībā balstītie pakalpojumi personām ar garīga rakstura traucējumiem sniedz
būtiskas pārmaiņas cilvēku dzīvēs,
nodrošinot lielāku pašnoteikšanos,
tomēr saglabājot nepieciešamo atbalstu. Atšķirībā no dzīves ilgstošas
aprūpes institūcijā, grupu dzīvokļa
pakalpojums sniedz tā iemītniekiem
krietnu patstāvības pieaugumu,
ļaujot pašiem plānot savas finanses, dienas režīmu, nodarbošanos
un citus praktiskus jautājumus.
Vienlaikus A.Damroze kā Gatartas pansionāta vadītājs darījis
ļoti daudz, lai savas iestādes iemītniekus maksimāli pasargātu no CO-

VID-19 epidēmijas, gan uzsākot un
veicinot darbinieku un klientu vakcināciju pie pirmās iespējas rašanās,
gan realizējot iestādē higiēnas prasību uzlabošanas projektu, pārbūvējot ēku, radot klientiem iespēju
sastapt tuviniekus epidemioloģiski
drošā vidē arī COVID-19 epidēmijas
laikā.
Aivars aktīvi darbojas Latvijas
sociālās aprūpes iestāžu vadītāju
asociācijā, sadarbojas ar Labklājības ministriju un Vidzemes plānošanas reģionu deinstitucionalizācijas
politikas izstrādē un pakalpojumu
attīstībā. Regulāri veido sadarbību
ar augstskolu studentiem un zinātniekiem jomas pētījumu izstrādē un
to virzībā uz praktisku ieviešanu.

Aivars aktīvi komunicē
ar sabiedrību, atspoguļojot
to sociālos tīklos https://
www.facebook.com/www.
gapa.lv, kur atklāj iestādes,
darbinieku un sociālā darba
vērtības, sniedzot kvalitatīvus un laikmetīgus sociālās
aprūpes pakalpojumus Gatartas pansionāta klientiem.
Demonstrē iestādes kopējo
Vīziju – sociālās aprūpes pakalpojumu inovatīva attīstība. Piedalās dažādās sociālajās kampaņās par sociālā darba
un sociālo pakalpojumu nozīmību,
attieksmes maiņu.
A. Damroze spēj ietekmēt
notiekošo, jo ir līderis savā jomā,
kuram uzticas un seko. Viņš vada
komandas darbu, kuru stiprina kopējās vērtības, pilnveido izvirzītie
mērķi un saliedē kopīgais darbs.
Aivara pašiniciatīvas un arī savas praktiskās darbības rezultātā
redzami uzlabojusies Gatartas pansionāta iemītnieku ikdienas dzīves
kvalitāte – iespēja katram klientam
veikt no savas gultas vietas individuālo telefona zvanu aprūpētājam,
iespēja klientiem dzīvot katram
savā dzīves telpā, draudzīgas kopējās atpūtas telpas, centra apkārtne

izveidota ar interesantiem nodarbes risinājumiem, atpūtas vietām,
iespējām cilvēkiem ar kustības
traucējumiem rūpēties un gūt ikdienai gandarījumu no ierīkotiem stāvdārziņiem, u.c., jauninājumi, kuru
autors ir pats centra vadītājs. Sirsnība un harizmātisms, kas izstaro no
Aivara, ir cieņpilna gan klientu, gan
darbinieku vidū.
Latviskā dzīvesziņa caurstrāvo
Aivara ikdienu un svētkus. Tautiskās
tradīcijas tiek turētas godā ne tikai
viņa ģimenē, bet Aivars tās aktīvi integrē sabiedrībā – kolektīvā, draugu lokā, kaimiņu sētās. Aivars dejo
tautas dejas, cep maizi, spēlē kokli,
ukuleli. Aivars ir viens no Raunas
novada festivāla „Rodam Raunas
novadā” idejas autoriem, kā būtība ir sabiedrībai parādīt Raunas un
Drustu pagastos esošo vērtību dažādību. Ar aizrautību viņš pieņem
dzīves izaicinājumus un nebaidās
riskēt. Aivars spēj atrast kopīgu valodu ar ikvienu kolēģi, tajā pat laikā
paliekot prasīgs vadītājs ar stingru
profesionālo identitāti.
Balsojuma anketa elektroniski aizpildāma: www.visidati.lv/
aptauja/1805146346/
Labklājības ministrija
Foto: Mārtiņš Zilgalvis

Apes novada sastāvā, kur Jānis kļūst
par domes priekšsēdētāja vietnieku
un atbild par novada sociālo jomu,
kā arī savu dzīves un līdzšinējā darba vietu, Trapenes pagastu. Viņa
vadībā Trapenes pagasts attīstījās
ar sakārtotu infrastruktūru. Viņš
vienmēr rūpējās par izglītības, kultūras, sporta, sociālo un citu iestāžu attīstību. Kā saka paši trapenieši – „Ar lielu atbildību Jānis vadīja
pagasta dzīvi, lai ikkatram Trapene
būtu Māja ar lielo burtu, kur ērti un
patīkami dzīvot un vienmēr gribas
atgriezties. Viņa paveiktais ikvienu
no mums turpinās uzrunāt katrā
solī mūsu pagastā, mudinot īstenot
viņa izlolotās ieceres un turpināt iesāktos labos darbus. Jānim aizejot
mūžībā, pieminam to, ko viņš paveicis Trapenes pagasta un visu mūsu
labā.” No 2017. gada Jānis Liberts
apzinīgi vadīja visu Apes novadu,

domājot par tā attīstību katrā teritorijā.
Savā brīvajā laikā Jānis spēlēja
tenoru, sportoja, rūpējās par piemājas dārzu, bet ziemas mīļākā
nodarbe bija azartiska spēle Trapenes hokeja laukā. Viņa lepnums un
mīlestība piederēja ģimenei – sieva
Inga, meita Kristīne un dēls Edgars
ar savām otrām pusītēm, bet īpaši vienmēr Jānis lepojās ar saviem
mazbērniem. Viņš bija lielisks Opis
(tā viņš pats sevi un mazbērni dēvēja), kurš saviem mīluļiem sniedza
bezgala lielu mīlestību un atbalstu.
Ir cilvēki, kuru soļi neaiziet, neapklust, neizgaist, jo zemes mūžs
bijis piepildīts nesavtīga darba sava
pagasta un novada nākotnei.
Pateicībā par ilgajiem, piepildītajiem darba gadiem Tavi bijušie
kolēģi Apes novada domē un Apes
novadā.

ar skolotāju.
Ar lielu ieinteresētību Maija
Logina kā arodbiedrības līdere
darbojās skolotāju un skolēnu darba vides uzlabošanā. Tāpat jāsaka
liels paldies par viņas ieguldījumu
kolektīva saliedēšanā. Maija vienmēr bija ļoti izpalīdzīga un dāsna.
Ar viņas gādību rīkotie sirsnīgie pasākumi, izbraukumi, mazie svētki,
lai kopā atzīmētu kolēģu dzīvē nozīmīgus notikumus, – tas viss sildīja
sirdi un rosināja piederības izjūtu
kolektīvam. Saikni ar to Maija saglabāja līdz pat aiziešanai mūžībā.
Skolotājas dzīvē ļoti svarīga
bija ģimene un rūpes par savē-

jiem. Viņas vaļasprieks bija ceļošana kopā ar saviem vistuvākajiem.
Aizejot pensijā, Maija daudz laika
pavadīja ģimenes dārziņā. Ar tajā
izaudzēto viņa labprāt dalījās ar
kolēģiem, vēl pagājušajā rudenī rādīja fotoattēlus ar dārzā uzplaukušajām dālijām.
Pie skolas ņipri aug Maijas un
viņas pēdējās audzināmās klases
stādītie ozoliņi. Cilvēks ir aizgājis,
bet aiz viņa palikusi mīlestība un
gaišas atmiņas, kurās sildīsimies
vēl ilgi.
Visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem!
Kolēģi Smiltenes vidusskolā

 1 par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu publiskā vietā vai atrašanos
publiskā vietā reibuma stāvoklī;
 1 par mutes un deguna
aizsargmaskas nelietošanu;
 2 par dzīvnieku labturības

prasību pārkāpumiem;
 2 par pārvietošanos uz
brauktuves vai nomales bez apģērba ar labi redzamiem gaismas
atstarojošiem elementiem, diennakts tumšajā laikā, ja ceļš nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots;

In Memoriam: Jānis Liberts (21.07.1961 – 28.12.2021)
Ar dziļu līdzjūtību tuviniekiem,
draugiem un kolēģiem – mūžībā
aizgājis ilggadējais Trapenes pagasta padomes priekšsēdētājs, Apes
novada domes priekšsēdētāja vietnieks, Apes novada domes priekšsēdētājs Jānis Liberts.
elpoju savu zemi
tā ir lielākā atzīšanās mīlestībā
un dziļākā
piederības sajūta
elpoju savu zemi
savas debesis savus mežus
savus vējus un arī tos caurvējus
kas piederas pie
manas zemes būtības
elpoju savu zemi –
laimīgi un nelaimīgi sāpīgi un smeldzīgi
cerīgi un mūžīgi…
/M. Laukmane/

Ziemas balto mieru un klusumu negaidīti iekrāsojusi sēru ziņa
– Mūžības ceļos devies sabiedrības
dvēsele, harizmātiska personība –
Jānis Liberts.
Savu darba mūžu Jānis Liberts

ir nesavtīgi atdevis Trapenes pagasta un vēlākos gados Apes novada
cilvēkiem.
Būdams Alūksnes puisis, savu
pirmo darba vietu pēc aroda apguves ieguva Trapenes pagastā
celtniecības sektorā, kā darbu vadītājs. Jāņa prasīgums, disciplīna,
atbildība par darāmo darbu, sasniedzamais rezultāts bija tās vērtības,
kas tika novērtētas līdzcilvēku vidū
un 80-ajos gados tiek ievēlēts par
Trapenes pagasta izpildkomitejas
priekšsēdētāju. Apzinoties sava darba nozīmīgumu, Jānis iegūst jurista
kvalifikāciju, lai ar savu redzējumu
varētu izprast un precīzāk pārvaldīt
pašvaldības jomu. Iegūstot nedalītu
cieņu, Jāni, sākoties neatkarības gadiem, ievēlē par Trapenes pagasta
padomes priekšsēdētāju līdz brīdim, kad 2009. gadā veidojas novadu reforma un Trapene iekļaujas

In Memoriam: Maija Logina (15.06.1951 – 03.01.2022)
3. janvārī saņēmām sēru vēsti
– mūžības ceļos devusies Smiltenes vidusskolas ilggadējā skolotāja Maija Logina.
Skolotājas dzimtā puse ir Liepna. Pabeigusi Liepnas vidusskolu,
viņa devās studēt uz Liepājas Pedagoģisko institūtu (tagad – Liepājas Universitāte). 1974. gadā Maija
Logina sāka darba gaitas Baltinavas vidusskolā, kur par sākumskolas skolotāju nostrādāja līdz 1986.
gadam. Turpmāk viņas mājas bija
Smiltenē, kur izauga arī abi skolotājas bērni. 1986. gada rudenī Maija
sāka strādāt Smiltenes vidusskolā,
bet no 2004. gada līdz pat aizieša-

nai pensijā 2016. gadā viņas darba
vieta bija Smiltenes Trīs pakalnu
sākumskola, kur dinamiskā darbā
tika apvienots sākumskolas skolotājas aicinājums ar arodbiedrības
vadītājas pienākumiem.
Maija Logina bija bērnu un
viņu vecāku ļoti mīlēta un cienīta
skolotāja. Kolēģi augstu novērtēja
skolotājas prasmi savos skolēnos
ieaudzināt cieņpilnu attieksmi pret
ikvienu cilvēku, labestību un sirdsgudrību, kas kopā ar labām zināšanām, viņiem bija vērtīga ceļamaize
turpmākajā izaugsmē. Bērni vienmēr atcerēsies pārdomātos pasākumus un klases ekskursijas kopā

Smiltenes novada Pašvaldības policijas ziņas
2021. gada decembra mēnesī
reaģēja uz 106 notikumiem, no kuriem 44 gadījumos ziņas saņemtas
no iedzīvotājiem, 25 pārkāpumi
tika fiksēti patruļas laikā, 25 gadījumos informācija saņemta no Valsts
policijas Operatīvās vadības noda-

ļas. Tika veikti 12 plānotie reidi un
norīkojumi.
Apkalpojot notikumus, konstatēts, ka 15 gadījumos notikumā iesaistītās personas atrodas alkohola
reibumā, no tām sešas personas
nogādātas dzīves vietā, septiņas –

atskurbtuvē.
Pret 11 personām uzsākta administratīvo pārkāpumu lietvedība,
no kurām 8 gadījumos pieņemts
lēmums, bet 3 lietas nosūtītas
kompetentām iestādēm lēmuma
pieņemšanai:

2022. gada 21. janvāris
 2 par smēķēšanu neatļautās vietās;
 2 par smēķēšanu, ja to izdarījis nepilngadīgais;
 1 pa alkoholisko dzērienu
vai citu apreibinošo vielu lietošanu
vai atrašanos alkoholisko dzērienu
vai citu apreibinošo vielu ietekmē,
ja to izdarījis nepilngadīgais.
18 gadījumos personas, pama-

tojoties uz „Administratīvas atbildības likuma” 10. pantu, atbrīvotas
no administratīvās atbildības, izsakot aizrādījumu.
Smiltenes novada Pašvaldības policija atgādina, ka par
sniega un ledus tīrīšanu no ēkas
jumtiem ir atbildīgi īpašnieki un
apsaimniekotāji.
Sakarā ar mainīgajiem laikaps-

Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis
tākļiem aktuāla ir kļuvusi sniega un
lāsteku tīrīšana no ēku jumtiem, lai
atkušņa laikā krītot tās neapdraudētu apkārtējos. Smiltenes novada
pašvaldības policija tam pievērš
pastiprinātu uzmanību un apseko
namus, lai pārliecinātos, vai uz ēku
jumtiem esošais sniegs un lāstekas
neapdraud apkārtējos.
Smiltenes novada pašvaldības

policija uzsver, ka ietves daļas gar
ēku norobežošana neatbrīvo no
prasības tīrīt sniegu, tas var būt īstermiņa risinājums tīrīšanas darbu
laikā.
Iedzīvotāji aicināti ziņot, ja
ievērojuši bīstamas jumta malas.
Smiltenes novada Pašvaldības policijas darbinieki augstu
novērtē iedzīvotāju iesaistīšanos
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sabiedriskās kārtības un drošības
nodrošināšanā, ziņojot par pārkāpumiem.
Ziņojiet nekavējoties!
28659933 vai 110
Smiltenes novada
Pašvaldības policija

Koku zāģēšana un kopšana Smiltenes pilsētā un novadā
Smiltenes novada pašvaldība
ik gadu organizē pilsētas un novada teritorijā bīstamo koku izzāģēšanu, vainagu sakopšanu, kā arī
teritorijas sakopšanu, lai veidotos
estētiski pievilcīga, droša vide gan
īstermiņā, gan ilgtermiņā. Gada
garumā tiek veidots bīstamo, kopjamo koku saraksts un rudens vai
ziemas sākumā tiek organizēta tirgus izpēte, tajā aicinot piedalīties
vietējos arboristus (kokopjus).
Šā gada sākumā ir uzsākta bīstamo un kopjamo koku zāģēšana
un kopšana, kuru pēc tirgus izpētes
rezultātiem šogad veic arborists

Rūdis Bruno Dauksts.
Katra koka nozāģēšana
rūpīgi tiek izsvērta kopā
ar arboristu un Smiltenes
novada pašvaldības apstādījumu saglabāšanas
komisiju. Daudzviet pilsētā tiks zāģēti bīstamie,
potenciāli bīstamie, bojātie, kalstošie, nokaltušie
un slimību invadētie koki
– Gaujas ielā, Atmodas
ielā, Zaķu ielā, Vaļņu ielā,
pie Tepera stāvlaukuma
(mizgrauža bojātas egles) Dakteru
ielā, Baznīcas laukumā, Vecajā par-

kā, Jāņukalnā, Smiltenes pilsētas
kapos, Palsmanes pagastā un cit-

AS „Conexus Baltic Grid” informē

Akciju sabiedrība „Conexus
Baltic Grid” informē, ka Smiltenes novada pašvaldības teritorijā atrodas gāzesvadi, kuri tiek
izmantoti, lai nodrošinātu dabas
gāzes pārvadi. Teritorijā atrodas
arī gāzes pārvades nodrošināšanai piesaistītās iekārtas, būves
un inženiertīkli.
Noteikto joslu teritorijās pastāv saimnieciskie aprobežojumi,
kā arī jāpievērš uzmanība drošības
pasākumiem un rīcībām, ja tiek
konstatēta bīstama situācija, kas
saistās ar dabasgāzes pārvades
sistēmas gāzapgādes objektu, inže-

nierbūvju un inženierkomunikāciju
avārijas gadījumiem. Ekspluatācijas aizsargjoslas ap gāzesvadiem,
gāzapgādes iekārtām un būvēm,
gāzes noliktavām tiek noteiktas, lai
nodrošinātu to ekspluatāciju, savukārt drošības aizsargjoslas nodrošina vides un cilvēku drošību.
Ekspluatācijas
aizsargjoslās
aizliegts veikt vairākas rīcības,
kas var negatīvi ietekmēt dabasgāzes pārvades objektu darbību,
piemēram, veidot atkritumu poligonus, aizliegts būvēt jebkuras
ēkas, aizliegts nomest smagumus,
izmest vai izliet zemē kodīgas vai

koroziju izraisošas vielas, degvielu vai eļļošanas materiālus. Tāpat
drošības aizsargjoslās pastāv vairāki aprobežojumi, piemēram, tajās aizliegts būvēt jaunas ēkas vai
pārbūvēt nedzīvojamās ēkas par
dzīvojamām ēkām, kā arī – ja nav
noslēgta rakstveida vienošanās ar
gāzesvadu, gāzapgādes iekārtu un
būvju, gāzes noliktavu un krātuvju
īpašnieku – pārbūvēt esošās ēkas,
aizliegts veikt citus darbus (vai darbības), kas traucē nodrošināt vides
un cilvēku drošību, šīs aizsargjoslas
aizliegts izmantot jebkurām publiskām aktivitātēm.

Biedrības „Abulas lauku partnerība”
IZSLUDINA ELFLA fonda atklāta konkursa
projektu iesniegumu pieņemšanas 11. kārtu
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma 19.2 „Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās SVVA
Stratēģijas ieviešanai.
Termiņš, kad tiks
uzsākta projektu
iesnieguma
pieņemšana
11. kārtā pieejamais
publiskais
finansējums

05.02.2022. – 05.03.2022.

101 244,20 EUR
Rīcība 2.1. Vietējās teritorijas sakārtošana pieejamībai, kvalitātei un
sasniedzamībai. Izsludinātā summa 50 000,00 EUR. Viena projekta
maksimālā attiecināmo izmaksu summa 30 000,00 EUR.
Rīcība 2.3. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana iedzīvotājiem.
Izsludinātā summa 51 244,20 EUR. Viena projekta maksimālā
attiecināmo izmaksu summa 8 000,00 EUR.
Atbalsta intensitāte
90%
Projektu īstenošanas No LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma
termiņš
apstiprināšanu:
1) ja tiek veikta būvniecība vai teritorijas labiekārtošana – 2 gadi
2) ja projektu īsteno aktivitātē „Vietas potenciāla attīstība” paredzot projektā attiecināmo izmaksu pozīciju „ Ar projektu saistītā
personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas,
kuras nepārsniedz 15% no projekta kopējām attiecināmām
izmaksām – 2 gadi.
3) pārējiem projektiem – 1 gads.
Iepazīties ar
Biedrība „ Abulas lauku partnerība” birojā Cēsu iela 9, Blomes pagasts,
Sabiedrības virzītu
Smiltenes novads, LV 4707, www.lad.gov.lv; www.abulas.lv.
vietējās attīstības
stratēģiju un projektu
vērtēšanas metodiku
Iesniegt projektu
Lauku atbalsta dienesta ( LAD) Elektroniskās pieteikšanās sistēmā
iesniegumus
(EPS).
Kontaktinformācija
Administratīvā vadītāja: Svetlana Rozīte
Tel.: 28368431, e-pasts: abulas_lp@inbox.lv.

Biedrības „Abulas lauku partnerība” darbības teritorija ir Smiltenes novada 7 pagasti
(Smiltenes, Blomes, Brantu, Launkalnes, Variņu, Palsmanes un Bilskas) un Smiltenes pilsēta.

viet. Zāģēšanas un kopšanas darbi norisināsies
līdz 1. aprīlim.
Informējam, ka saistībā ar Dakteru ielas rekonstrukciju un Baznīcas
laukuma rekonstrukciju
pašvaldība 2021.gadā iestādīja 36 kokus.
Veseli, dzīvotspējīgi,
perspektīvi un ainaviski
vērtīgi koki ir nemainīga
pašvaldības vērtība, kas
tiek sargāta un saudzēta. Paldies ikvienam iedzīvotājam,
kas sargā pilsētai un novadam ļoti

nozīmīgu vērtību – kokus! Arī turpmāk lūdzam iedzīvotājus informēt
pašvaldību par bīstamiem kokiem
uz pašvaldības zemes, rakstot
Smiltenes novada pašvaldības teritorijas apsaimniekošanas speciālistei Agijai Kukainei uz e-pastu
agija.kukaine@smiltenesnovads.lv
vai uz pagastu pārvaldēm, lai kopā
mēs radītu drošu un ainaviski pievilcīgu vidi!
Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem un visas iespējamās
neskaidrības risināt savstarpēji komunicējot!

Dzirdot sprādzienu vai dabasgāzes noplūdei ar lielu spiedienu
raksturīgo lielo troksni un/vai sajūtot dabasgāzes specifisko smaržu,
kas liecina par augstu dabasgāzes
koncentrāciju, nepieciešams nekavējoties pārtraukt jebkādas darbības, kuru rezultātā var rasties
dzirksteles, steidzami doties projām no bīstamās zonas, ziņot par
dabasgāzes noplūdi Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam
pa tālruni 112, nosaucot atrašanās
vietu (adresi), dabasgāzes noplūdes iespējamo vietu, savu vārdu,
uzvārdu un tālruņa numuru, ieklau-

sīties ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta, policijas un AS „Conexus
Baltic Grid” personāla sniegtajos
paziņojumos pa skaļruņiem un izpildīt tos (lai brīdinātu iedzīvotājus
par avāriju vai tās draudiem, tiks iedarbinātas trauksmes sirēnas, pie
veselības stāvokļa pasliktināšanās
vērsties tuvākajā medicīnas iestādē vai izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību pa tālruni 113).
Vanda Jurita Markova,
Digitālā mārketinga un
komunikācijas speciāliste

Smiltenes novada pašvaldība veic aptauju
par transporta nepieciešamību maršrutā
Drusti – Smiltenes AO – Drusti
Aicinām iedzīvotājus izteikt savu viedokli un aizpildīt aptaujas anketu līdz
2022. gada 20. februārim.
Anketu drukātā veidā var iesniegt – pašvaldības klientu apkalpošanas centros,
slēgtu aploksni ievietojot pastkastītēs, kas atrodas pie pagastu pārvaldēm, kā arī
Drustu un Gatartas bibliotēkās.
1) Vecums
2) Faktiskā dzīves vieta
3) Vai Jums nepieciešams šāds maršruts?
o jā, ir nepieciešams
o nē, nav nepieciešams
4) Cik bieži šāds pakalpojums Jums būtu nepieciešams?
5) Kurās dienās šāds pakalpojums būtu Jums visaktuālākais?
6) Cikos Jums būtu nepieciešams transports Smiltene AO – Drusti ?
7) Cikos Jums būtu nepieciešams transports Drusti – Smiltenes AO?
8) Cikos Jums būtu nepieciešams transports Smiltene AO – Drusti ?
5) Kādam nolūkam jūs šo pārvietošanās iespēju izmantotu?
(Iespējamas vairākas atbildes)
o ciemošanās pie draugiem un radiem;
o sadzīves pakalpojumi ( veikali, skaistumkopšana, bankomāti, aptiekas, pasts,
pakomāti utt.);
o nokļūšana izglītības iestādēs;
o dalība interešu izglītībā (pieaugušo, bērnu);
o veselības aprūpes pakalpojumi;
o kultūras un atpūtas iestāžu apmeklējums;
o valsts un pašvaldības iestāžu apmeklējums;
o nokļūšana līdz darba vietai;
o nokļūšana līdz citam sabiedriskajam transportam;
o cits
Paldies par dalību!
Aptaujas rezultātu apkopojums būs pieejams Smiltenes
novada pašvaldības mājas lapas www.smiltenesnovads.lv sadaļā SABIEDRĪBA.

6

2022. gada 21. janvāris

Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis

Apkopota informācija par Dzimtsarakstu nodaļas darbu 2021. gadā
Apkopota informācija par
Apes novada, Raunas novada un
Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļu darbu no 2021. gada
1. janvāra līdz 2021. gada 31. oktobrim (pēc dzimtsarakstu nodaļas
datiem)
Apes novada Dzimtsarakstu
nodaļā reģistrēti 18 jaundzimušie (9 meitenes un 9 zēni).
Dzimušo bērnu skaits līdz
31.10.2021. teritoriālajā dalījumā ir
šāds: Apes pilsētā un Apes pagastā
(12); Trapenes pagastā (3); Virešu
pagastā (1); Citās pašvaldībās (2).
Vecāki saviem jaundzimušajiem devuši šādus vārdus:
meitenēm – Inerce, Nikija, Kristīne, Daniela, Patrīcija, Ērika Katrīna Luīze, Emīlija Eiva, Luīze Ņina
zēniem – Emīls, Aleksandrs, Tomass, Matīss (2), Rihards, Kristaps,
Edvards, Dīns Matīss.
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 8 laulības.
Nodaļā reģistrēti 40 miršanas fakti (23 vīrieši un 17 sievietes). Visaugstākais mirušo skaits
bija janvāra mēnesī (8), vismazākais (3) marta un septembra mēnešos. Galvenie nāves cēloņi – sirds
saslimšanas (16), asinsvadu saslimšanas (6), vēža intoksikācija (9), COVID-19 vīrusa infekcija (6) un citi (3).
Teritoriālo vienību
dalījumā mirušo personu skaits: Apes
pilsētā un Apes pagastā (20); Gaujienas pagastā (6); Trapenes pagastā (8); Virešu pagastā (2); citās pašvaldībās (4).

Raunas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 10 jaundzimušie (5 meitenes un 5 zēni).
Nodaļā reģistrēto jaundzimušo
bērnu dzīvesvietas adrese ir norādīta Raunas pagastā.
Vecāki saviem jaundzimušajiem devuši šādus vārdus:
meitenēm – Keita, Lauma, Adelīna,
Adele, Anna Paula, zēniem – Adrians, Edgars, Toms, Roberts, Edvards Eliass.
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 10 laulības. Drustu Evaņģēliski luteriskā draudzē noslēgta 1
laulība.
Nodaļā reģistrēti 33 miršanas fakti (14 vīrieši un 19 sievietes).
Visaugstākais mirušo skaits bija
februāra mēnesī (9), vismazākais (1)
jūnija mēnesī. Galvenie nāves cēloņi – sirds saslimšanas (19), asinsvadu saslimšanas (7), vēža intoksikācija (6) un citi (1).
Teritoriālo vienību
dalījumā
mirušo personu skaits:
Raunas pagastā (11); Drustu pagastā (6); Citās pašvaldībās (16).
Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 100
jaundzimušie (48 meitenes un 52
zēni).
Dzimušo bērnu skaits līdz
31.10.2021. teritoriālajā dalījumā
ir šāds: Smiltenes pilsētā (46); Bilskas pagastā (8); Blomes pagastā
(2); Brantu pagastā (3); Grundzāles
pagastā (4); Launkalnes pagastā (5);
Palsmanes pagastā (5) Smiltenes
pagastā (13); Variņu pagastā (5); ci-

tās pašvaldībās (9).
Aizvadītais gads īpaši laimīgs
bija vienai ģimenei, kuras vecākiem piedzimušas dvīnītes – Sofija
un Paula. Visvairāk dzimušo (13) reģistrēti marta un septembra mēnešos, vismazāk (6) oktobra mēnesī.
Vārdu izvēle ļoti “raiba” un daudzveidīga. 10 dzimšanas reģistros ir
ierakstīti vecāku izvēlētie un likumā atļautie divi vārdi. Pērn divos
vārdos nosauktas četras meitenes
– Patrīcija Tīna, Keita Melisa, Līzbete Emma, Nora Ance un seši zēni –
Dominiks Braiens, Toms Markuss,
Mairis Toms, Markuss Adrians, Jēkabs Jānis, Bruno Reinis. Meitenēm
populārākie vārdi veiktajos reģistros bija Marta (3), Sofija, Reičela,
Rēzija (2). Zēniem iecienītākie vārdi
Henrijs (4), Ralfs, Jānis, Rūdolfs, Roberts, Klāvs, Lūkass, Gustavs (2).
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta 31 laulība. Smiltenes Romas katoļu draudzē noslēgtas 3
laulības un Smiltenes evaņģēliski luteriskā draudzē noslēgtas 2
laulības.
Nodaļā reģistrēts 151 miršanas fakts, to skaitā 124 novada iedzīvotāji un 27 citās pašvaldībās
dzīvojošie. Mirušas 82 sievietes un
69 vīrieši. Visvairāk miršanas reģistri reģistrēti Smiltenes pilsētā (51).
Visaugstākais mirušo skaits bija
janvāra mēnesī (19), vismazākais
(11) marta un augusta mēnešos.
Apkopotā informācija liecina, ka
galvenais nāves cēlonis - sirds saslimšanas (53), asinsvadu saslim-

šanas (30), vēža intoksikācija (23),
COVID-19 vīrusa infekcija (23) un
citi (22).
Teritoriālo vienību
dalījumā mirušo personu skaits:
Smiltenes pilsētā (51); Bilskas
pagastā (9); Blomes pagastā (12);
Brantu pagastā (9); Grundzāles pagastā (8); Launkalnes pagastā (9);
Palsmanes pagastā (6); Smiltenes
pagastā (12); Variņu pagastā (13);
citās pašvaldībās (22).
Pēc Administratīvi teritoriālās
reformas – apvienojot Apes novada, Raunas novada un Smiltenes
novada Dzimtsarakstu nodaļas, no
2021. gada 1. novembra tika izveidota Administrācijas struktūrvienība – Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļa, un noteikts
darbības iecirknis Smiltenes novada administratīvā teritorija.
Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļas atskaite par
laika periodu no 01.11.2021. līdz
31.12.2021. ( pēc dzimtsarakstu nodaļas datiem)
Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 18 jaundzimušie (11 meitenes un 7 zēni).
Dzimušo bērnu skaits teritoriālajā dalījumā ir šāds: Smiltenes
pilsētā (5); Apes pagasts (1); Grundzāles pagastā (2); Launkalnes pagastā (1); Palsmanes pagastā (3);
Raunas pagastā (1); Smiltenes pagastā (3); Variņu pagastā (1); citās
pašvaldībās (1).
Novembra mēnesī reģistrētas
10 dzimšanas, decembra mēnesī

reģistrētas 8 dzimšanas.
Vecāki saviem jaundzimušajiem devuši šādus vārdus:
meitenēm – Letīcija Anna, Evelīna, Elīna, Ieva, Elva, Eliana, Aurora, Annija, Kitija, Falka, Sofija
zēniem – Lūkass, Rajens, Kārlis,
Teodors, Jēkabs, Māris, Reinis.
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 5 laulības.
Nodaļā reģistrēti 43 miršanas
fakti, to skaitā 36 novada iedzīvotāji
un 7 citās pašvaldībās dzīvojošie.
Mirušas 24 sievietes un 19 vīrieši.
Novembra mēnesī reģistrēti 25
miršanas fakti, decembra mēnesī
reģistrēti 18 miršanas fakti. Apkopotā informācija liecina, ka galvenais nāves cēlonis – sirds saslimšanas (20), asinsvadu saslimšanas
(8), vēža intoksikācija (9), COVID-19
vīrusa infekcija (3) un citi (3).
Teritoriālo vienību
dalījumā mirušo personu skaits:
Smiltenes pilsētā (10); Apes
pilsētā (2); Apes pagastā (2); Bilskas pagastā (3); Blomes pagastā
(1); Brantu pagastā (3); Gaujienas
pagastā (1); Grundzāles pagastā
(1); Drustu pagastā (1); Launkalnes
pagastā (2); Palsmanes pagastā
(2); Raunas pagastā (2); Smiltenes
pagastā (2); Trapenes pagastā (2);
Variņu pagastā (1); Virešu pagastā
(1); citās pašvaldībās (7).
Dace Ērģele,
Smiltenes novada pašvaldības
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Noslēgusies projekta
Par projektu „Sugu dzīvotņu un biotopu
„Uzņēmējdarbības
apsaimniekošanas pasākumi dabas liegumā
veicināšana Smiltenes pilsētā, „Raunas Staburags”
I kārta” īstenošana
Noslēgušies
projekta
Nr.
3.3.1.0/20/I/019 „Uzņēmējdarbības
veicināšana Smiltenes pilsētā, I kārta” veiktie Smiltenes pilsētas centra
daļas – Marijas ielas un izbūvētās
ielas turpinājuma Baznīcas laukuma 16A teritorijas pārbūves darbi.
Būvniecības darbu gaitā veikta pie
ielas pieguļošo stāvvietu pārbūve,
veicot brauktuves, stāvvietu un
ietvju konstruktīvo pamata kārtu un segumu pārbūvi. Projektā ir
veikta arī ūdensapgādes, sadzīves
kanalizācijas tīklu pārbūve, lietus
kanalizācijas sistēmas izbūve un
jauna apgaismojuma izbūve, kā arī
teritorijas labiekārtošana projekta
īstenošanas teritorijā ir izveidoti
perona laukumi, kas paredzēti autoostas pakalpojumu nodrošināšanai. Kopumā projekta ietvaros
iela pārbūvēta 210 m garumā, izbūvējot 52 jaunas stāvvietas.
Būvdarbus objektā veica SIA
„8 CBR”, būvuzraudzību SIA „RS
Būvnieks” un autoruzraudzību SIA
„Firma L4”.

Projekta mērķis ir palielināt
privāto investīciju apjomu Smiltenes novadā, veicot ieguldījumus
uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamajā infrastruktūrā. Projekta
realizācija kļuva iespējama piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības
fonda līdzfinansējumu Darbības
programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta
mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai
atbilstoši pašvaldību attīstības
programmās noteiktajai teritoriju
ekonomiskajai specializācijai un
balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros.
Projekta kopējās izmaksas ir
981 620,59 EUR, no kurām Eiropas
Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 425 000,00 EUR un
valsts budžeta dotācija 18 750,00
EUR.
Smiltenes novada pašvaldības
Attīstības un plānošanas nodaļa

Smiltenes novada pašvaldības oficiālā
informācija pieejama iedzīvotājiem
Sākot ar 2022. gada 5. janvāri katru trešdienu plkst. 11.30 radio SWH
ēterā dzirdamas iknedēļas aktualitātes par norisēm Smiltenes novadā.
Aicinām sekot pašvaldības aktualitātēm arī citos komunikācijas kanālos – tīmekļa vietnē www.smiltenesnovads.lv, Smiltenes novada pašvaldības Facebook.com lapā, sociālajā tīklā Twitter, pašvaldības informatīvajā
izdevumā „Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis”, kā arī pašvaldības iestāžu komunikācijas kanālos.
Vanda Jurita Markova
Digitālā mārketinga un komunikācijas speciālisti

Smiltenes novada dome informē, ka daļēji īstenots projekts Nr.
1-08/ 99/ 2020 „Sugu dzīvotņu un
biotopu apsaimniekošanas pasākumi dabas liegumā „Raunas Staburags”.
Projekts savu aktualitāti ieguva brīdī, kad tika izstrādāts dabas
lieguma ,,Raunas Staburags” dabas aizsardzības plāns laikposmam
no 2018. gada līdz 2030. gadam.
Tā nozīmīgumu apliecina arī fakts,
ka 2018. gadā par Gada ģeovietu
plašas ģeologu un dabas ekspertu aptaujas rezultātā tika izvēlēts
Raunas Staburags. Lai uzlabotu
dabas liegumā esošo dabas vērtību
stāvokli un kvalitāti, nepieciešams
realizēt dažādus apsaimniekošanas
pasākumus, kas vērsti uz konkrēto
biotopu veidu kvalitātes uzlabošanu un dabas lieguma saglabāšanu
nākamajām paaudzēm.
Dabas
liegumā un tā tuvumā ir izveidota
dabas tūrisma un rekreācijas infrastruktūra, kas ir piemērota plašai
dabas tūrisma aktivitāšu veikšanai.
Projekta laikā tika iegādāti un
Staburaga teritorijā izvietoti vairāki
pamatlīdzekļi: 1 bezvadu apmeklētāju skaitītājs ar piekļuvi internetam; 2 novērošanas kameras; 1
jauns informācijas stends un 1 jau-

na tualete, t.sk. saules kolektors.
Šobrīd daļēji veikts Staburaga
teritorijā esošo avotu ūdens plūsmas izmaiņu cēloņu pētījums. Šo
pakalpojumu nodrošināja Latvijas
Universitāte, problēmas radīja monitoringa urbumu ierīkošana. Lai
pētījumu sekmīgi pabeigtu, tiek
gatavots lūgums pagarināt projekta īstenošanu līdz 01.06.2022.
P.S. Apmeklētāju automā-

tiskie skaitītāji nodrošina tūrisma statistikas datu uzskaiti, no
26.04.2021. līdz 01.09.2021. Raunas Staburagu ir apmeklējuši 7452
cilvēki. Lielākais apmeklētāju pieplūdums ir vērojams brīvdienās un
svētku dienās.
Daina Kļaviņa,
Smiltenes novada pašvaldības
speciāliste

Par garantiju izpildītāja darbiem
Smiltenes vidusskolai
Smiltenes novada pašvaldība informē, ka visiem
Pēc Smiltenes vidusskolas nodošanas ekspluatācijā, Smiltenes novada pašvaldība un būvniecības proce- būvniecības darbiem ir 5 gadu garantija.
sā iesaistītie dalībnieki ir apsekojuši un fiksējuši radušos defektu mācību korpusa fasādes apdarei. Atklātie
Aija Kramiņa,
defekti tiks novērsti piemērotos laikapstākļos – 2022.
Smiltenes novada pašvaldības
gada pavasarī.
Sabiedrisko attiecību un komunikācijas speciāliste
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ESF projekts „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr. 9.1.1.1/15/I/001. 06.01.2022.

NVA aicina darba devējus pieteikt algu subsīdiju darbavietas bezdarbniekiem
Nodarbinātības valsts
aģentūra (NVA) aicina darba devējus pieteikties algu
subsīdiju atbalstam. Tā ir iespēja darba devējiem atrast
vajadzīgos darbiniekus, nodarbinot
NVA reģistrētos bezdarbniekus, un
saņemt subsīdijas nodarbināto bezdarbnieku darba algām.
Algu subsīdiju atbalsta pasākuma ietvaros darba devējs sešu mēnešu laikā saņem dotāciju darba algai 50% apmērā no nodarbinātajam
bezdarbniekam noteiktās mēneša
darba algas. Viena nodarbinātā
bezdarbnieka darba algas dotācijas

apmērs ir līdz 500 euro mēnesī.
Pieteikties algu subsīdiju atbalstam aicināti komersanti, kooperatīvās sabiedrības un pašnodarbinātās personas, izņemot ārstniecības iestādes, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā pārsniedz
50%, kā arī izglītības iestādes, kuru
pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana. Algu subsīdijai
pieteiktai brīvai darbavietai pirms

pieteikuma iesniegšanas jābūt
reģistrētai NVA. Algu subsīdiju
atbalstam var pieteikties NVA
visa gada garumā – līdz 2022.
gada 31. decembrim.
Algu subsīdiju darbavietās tiek
nodarbināti bezdarbnieki, kuri pie
attiecīgā darba devēja nav bijuši nodarbināti pēdējo divu mēnešu laikā
pirms iesaistes pasākumā vai arī pie
attiecīgā darba devēja iepriekš nav
bijuši nodarbināti Algu subsīdiju atbalsta pasākuma vai Pasākumu noteiktām personu grupām ietvaros.
Lai veicinātu pastāvīgu darba vietu
izveidi, darba devējam bezdarb-

nieks ne mazāk kā trīs mēnešus ir
jānodarbina arī pēc Algu subsīdiju
atbalsta pasākuma īstenošanas beigām.
Kā darba devējam pieteikties
algu subsīdiju darbavietu izveidei?
1. solis
Jāreģistrē vakance NVA.
2. solis
Jāaizpilda pieteikuma forma,
kas pieejama NVA mājaslapā
3. solis
Aizpildītais pieteikums jāiesniedz NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā atrodas darbavieta.

Pieteikumu var nosūtīt arī elektroniski, ja tas ir parakstīts ar drošu
elektronisko parakstu.
Algu subsīdiju atbalsta pasākumu Covid-19 pandēmijas radīto
seku mazināšanai NVA īsteno Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta
„Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” ietvaros.
Detalizētāka informācija par pasākumu, tā nosacījumiem un dotāciju apmēriem pieejama NVA tīmekļvietnes sadaļā „Algu subsīdiju atbalsta pasākums” un NVA filiālēs. Visu
NVA filiāļu kontaktinformācija atrodama NVA vietnes sadaļā ”Kontakti”.

Smiltenes novada pašvaldība turpina īstenot projektu
„Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Smiltenes novada Palsmanes
pamatskolas internāta ēkā” Nr. 4.2.2.0/20/I/013.
Projekta mērķis ir veikt
energoefektivitātes
pasākumus Smiltenes novada
Palsmanes
pamatskolas
internāta ēkā, tādējādi samazinot primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes
paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos. Projekta
īstenošanas rezultātā tiks samazināts primārās enerģijas patēriņš un
attiecīgie pašvaldības maksājumi
par enerģijas patēriņu, samazinātas

siltumnīcefekta gāzu emisijas, kā arī
uzlaboti ēkā nodarbināto cilvēku
darba apstākļi un uzlaboti skolēnu
mācību apstākļi.
Projekta ietvaros, atbilstoši
veiktajam energosertifikātam, ir
plānots veikt energoefektivitātes
pasākumus internāta ēkā – ēkas

ārējo norobežojošo konstrukciju siltināšanu, logu un
durvju nomaiņu, jumta maiņu un izbūvēt ēkā jaunus iekšējos inženiertīklus. Projektā
paredzēts uzstādīt saules kolektorus siltā ūdens un apkures sistēmas
nodrošināšanai ēkā, saules paneļus
pašpatēriņa elektroenerģijas ražošanai. Veicot ēkas energoefektivitātes pasākums tiks veikta ēkas iekštelpu plānojuma maiņa, lai nodrošinātu nepieciešamās telpas mācību

procesam un ierīkotu atbilstošas
telpas skolas internātam.
Līdz šim pabeigti demontāžas
darbi, izbūvēta drenāžas sistēma
un lietus ūdens kanalizācija ap internāta ēku. Uzbūvēta internāta
ēkas divu stāvu piebūve, ēkā daļēji
ierīkoti inženiertīkli un izbūvētas grīdu konstrukcijas kā arī ēkai izbūvēta
jauna jumta konstrukcija. Darbi norit pie fasādes siltināšanas, iekšējās
apdares darbiem un tiek turpināts
izbūvēt iekšējos inženiertīklus.

Projekta kopējās izmaksas ir
1 367 415,92 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda
līdzfinansējums ir 251 000,00 EUR,
Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām 11 073,53 EUR un atlikušās
izmaksas sedz Smiltenes novada
pašvaldība.
Edgars Skrastiņš,
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītājs,
Andris Jaunpetrovičs,
būvinženieris

No 2022. gada 17. janvāra palielināsies maksa par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Smiltenes novada Apē, Apes, Gaujienas, Trapenes un
Virešu pagastos
Informējam par plānotajām
izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas maksā, kas saistītas ar
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2021. gada
16. decembra apstiprināto SIA „AP
Kaudzītes” jauno atkritumu apglabāšanas tarifu.
No 2022. gada 17. janvāra Smiltenes novada Apē, Apes, Gaujienas,
Trapenes un Virešu pagastos maksa
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs 22,23 EUR/m3 (plus pievienotās vērtības nodoklis (PVN)),
attiecīgi par 240 litru konteinera

vienreizēju tukšošanu būs jāmaksā
6,75 EUR (ieskaitot PVN), bet 1100
litru konteinera tukšošanas reize
izmaksās 30,92 EUR (ieskaitot PVN).
Izmaiņu veikšanu atkritumu apsaimniekošanas maksā paredz Atkritumu apsaimniekošanas likuma
39. pants, kas atkritumu apsaimniekotajām nosaka iekļaut apstiprinātās tarifa izmaiņas atkritumu
apsaimniekošanas maksā ar tarifa
spēkā stāšanās dienu.
Sadzīves atkritumu sagatavošana apglabāšanai un apglabāšana
poligonā „Kaudzītes”, kā arī DRN

likme ir būtiskas kopējās atkritumu
apsaimniekošanas maksas komponentes, kas ietekmē atkritumu
apsaimniekošanas kopējo maksu.
Nodokļu (PVN un DRN) un poligona „Kaudzītes” noteiktās izmaksas
kopā veido 60% no kopējām SIA
„ZAAO” (ZAAO) atkritumu apsaimniekošanas izmaksām.
Jau informējām par plānotajām
izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas maksā no 2022. gada 1. janvāra saistībā ar DRN pieaugumu
(šīs izmaiņas būs spēkā no 2022.
gada 1. janvāra līdz 2022. gada

17. janvārim). Dabas resursu nodokļa likums paredz arī turpmāku
ikgadēju nodokļa palielinājumu ar
mērķi veicināt dabas resursu ekonomiski efektīvu izmantošanu.
Lai samazinātu individuālos
tēriņus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ZAAO aicina iedzīvotājus izmantot uzņēmuma nodrošināto dalītās atkritumu vākšanas
infrastruktūru Smiltenes novadā
– EKO laukumu un EKO punktus.
Tāpat ir svarīgi mainīt savus paradumus, kas balstīti aprites ekonomikas pamatprincipos – pārdomāt

savus pirkumus, nepirkt lieku, pirkt
ilgi kalpojošas lietas, atdot citiem, to,
kas lieks, pārveidot lietas, lai izmest
nāktos pēc iespējas maz un reti.
Katrs ZAAO klients šajās dienās
saņem informatīvu vēstuli par plānotajām maksas izmaiņām.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Klientu
apkalpošanas daļas speciālistiem
epastā: zaao@zaao.lv vai pa tālr.
64281250.
Zane Leimane
SIA „ZAAO” sabiedrisko attiecību
vadītāja

turpinājums no 1. lpp.

motie īpašumi bija ļoti
atšķirīgi un daudzveidīgi. Apbraukājot novadu,
varēja sajust īsto, brīnumaino Ziemassvētku sajūtu un gaisotni.
Lepnums, ka Smiltenes
novads Ziemassvētkos
bija tik skaisti izrotāts!”
„Prieks par šā gada
kuplo dalībnieku skaitu, ko, protams, sekmē
Ābeļu iela 4, Mēri, Bilskas pagasts,
arī novadu apvienošaSmiltenes novads. Foto: Agnis Melderis.
nās, akcijas teritoriālano tiem 8 iedzīvotāju pieteiktie un
jai platībai kļūstot lielākai. Smilte24 darba grupas izvirzītie.
nes novadā mājas, pagalmi, balkoSmiltenes novada pašvaldības
ni un dažādi citi objekti ir ļoti krāšTeritorijas apsaimniekošanas speņi un ar izdomu izdekorēti. Un tā ir
ciāliste Agija Kukaine kopā ar darba
tikai daļa, kas redzama konkursa
grupu atzinīgi novērtē iedzīvotāju
dalībnieku pulkā – patiesībā viņu
un uzņēmumu radošo pieeju savu
ir daudz vairāk, un visiem gribas
objektu izrotāšanā: „Pirmo gadu
teikt lielu Paldies. Īpašs prieks par
akcija tika organizēta arī Smiltenes
tām sētām, kas piedomājuši pie
novada jaunajās teritorijās. Patiess
kaut kā neredzēta un unikāla, par
prieks par ikvienu dalībnieku, jo iktām, kuras atceries ne tikai nākaviena dalībnieka veikums ir īpašs ar
majā dienā, bet arī pēc mēneša un
savu stāstu. Patiesībā izvirzīt dalībvēlāk, un tādu novadā bija gana!”
niekus bija diezgan grūti, jo izgaisvērtē darba grupas dalībniece Lin-

da Šūlmeistere.
Smiltenes novada pašvaldības Apes pilsētas vides dizainere
Dina Semjonova pateicas akcijas
dalībniekiem: „Bildes neatspoguļo
to, kāds skaistums bija dabā. Smiltenes novads bija skaisti izrotājies
svētkiem. Prieks, ka bija daudz
pašu veidotu dekoru „rozīnīšu”, kas
svētku rotājumus padara košākus
un arī iedvesmo kaimiņus kaut ko
uzmeistarot. Tas rada prieku sev
un citiem! Paldies ikvienam akcijas
dalībniekam – velsim Ziemassvētku
noskaņas skaisto “piku” nākamgad
vēl krāšņāku! Lai izdodas mums visiem kopā!”
Raunas pagasta kultūras darba
organizatore Linda Vecgaile priecājas par katru izrotāto īpašumu:
„Bija liels prieks iepazīt jauno Smiltenes novadu. Patīkamu pārsteigumu radīja Smiltenes pilsētas krāšņi
izrotātās viensētas. Māju īpašnieki
bija ļoti centušies! Es nokļuvu pasakā! Visiem izvirzītiem kandidātiem
– liels paldies par Jūsu ieguldījumu,
izdomu, rotājot pagalmus, ēkas,

balkonus, nojumes. Prieks par Raunas pagasta un Rozes ciema iedzīvotāju iesaistīšanos akcijā. Lai nākamais gads atnes jaunus izaicinājumus, radošumu un radītprieku!”
Smiltenes novada pašvaldība
pateicas visiem novada iedzīvotājiem, kuri atsaucās aicinājumam
iedegt Ziemassvētku un Jaunā gada
gaismiņas savos logos un pagalmos, izdekorēja skatlogus un balkonus, kas radīja īpašu svētku sajūtu
Smiltenes novadā, padarot Ziemassvētku laiku gaišāku gan sev, gan
apkārtējiem. Paldies iedzīvotājiem,
kas iesaistījās objektu vērtēšanā,
par tiem balsojot pašvaldības sociālajā vietnē.
Aicinām iedzīvotājus arī turpmāk „neturēt sveci zem pūra”, bet
gan aktīvi iesaistīties akcijās un lepoties ar savu veikumu, jo ikviens
izrotātais īpašums rada kopējo Smiltenes novada svētku noskaņu!

Līvānu ielā 7, Variņos, krāšņais Kozlovsku ģimenes īpašums Pilskalna
ielā 10, Smiltenē, gaumīgais Bērziņu ģimenes īpašums Dzirnavu ielā
7, Apē, elegantais Bediķu ģimenes
īpašums Ābeļu ielā 4, Mēros un
burvīgais Ilvas Sāres ģimenes īpašums Pasta ielā 34, Apē.
Labāko noformējumu autori
tiks godināti personīgi ar atzinības
rakstu, saņemot simbolisku un
praktisku dāvanu no Smiltenes novada pašvaldības – īpaši šai akcijai
veidotu latvju zīmes (Akas zīmes)
gaismas dekoru, ko turpmāk var
izmantot Ziemassvētku noformējumu papildināšanā. Pašvaldības
pateicības rakstus par piedalīšanos
saņems visi akcijas dalībnieki.
Akcijas mērķis ir iesaistīt iedzīvotājus radīt Ziemassvētku un
Jaunā gada noskaņu katram savā
mājā, pagalmā un darbavietā ar
oriģināliem rotājumiem. Akcija
noslēdzās 9. janvārī un balsošanā
kopsummā tika izvirzīti 32 īpašumi,

Akcijas „Radīsim Ziemassvētku
noskaņu Smiltenes novadā”
darba grupa
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Izglītība

Smiltenes vidusskolas vārds izskan pasaulē
Jaunās telpas un materiālā
bāze Smiltenes vidusskolai pavērušas daudzpusīgākas iespējas
jaunā izglītības satura ieviešanai.
12.b klases skolniece Santa Vintere starptautiskajā olimpiādē „The
Best in English” 17332 dalībnieku
konkurencē ieguvusi 148. vietu pasaulē un 6. vietu Latvijā. Līdz iekļūšanai pasaules TOP 20 pietrūkuši
tikai divi punkti. Skola decembrī
sasildīta ar skolēnu un viņu vecāku
sirds gaismu. Tā dāsni dāvāta arī
apkārtējiem. Jaunā Smiltenes vidusskolas zāle piedzīvojusi pirmizrādi par Jāni Poruku. 22. decembrī
uz svinīgo pieņemšanu pie Smiltenes vidusskolas direktores Ilzes
Verginas tika aicināti skolēni, kuri
saņēma zelta un sudraba liecības,
atzinības un pateicības par sabiedriski nozīmīgu darbu.
Santa Vintere ar izciliem
panākumiem pārstāvējusi Smiltenes vidusskolu daudzos konkursos. „Man vienkārši patīk to
darīt! Tā uzzinu daudz jauna un
vienlaikus varu arī pārbaudīt, kādas ir manas zināšanas, salīdzinot

12.b klases
skolniece
Santa Vintere
starptautiskajā
olimpiādē „The
Best in English”
17332 dalībnieku konkurencē
ieguva 148. vietu
pasaulē un
6. vietu Latvijā.
ar citiem skolēniem,” saka jauniete.
„The Best in English” piedalījās skolēni no 32 valstīm un 525 skolām.
Santa saņēmusi līdz šim augstāko
Smiltenes vidusskolas novērtējumu minētajā konkursā”.
Pateicas par nopietnu mācību
darbu
Pirmā semestra noslēgumā
zelta liecības saņēma 14 ceturto
līdz divpadsmito klašu skolēni, sudraba liecības – 50 skolēni, atzinības
– 58 skolēni, pateicības par sabiedrisko aktivitāti – 27 skolēni.
Mācības ar aktīvu skolēnu
līdzdalību

11. klašu skolēni vidusskolas
posmā ir pirmie, kuri mācās pēc
kompetenču pieejas. Jaunieši visaugstāk novērtē tās katrā priekšmetā iegūtās zināšanas, kuras viņi
varēs izmantot turpmākajā dzīvē.
Jaunieši atzinīgi novērtē, ka
Smiltenes vidusskolā var izvēlēties
savām interesēm un nākotnes plāniem atbilstošu mācību virzienu.
Pirmizrāde uz Smiltenes
vidusskolas jaunās skatuves
2021. gads latviešu literatūras vēsturē ieies kā dzejnieka Jāņa
Poruka 150 gadu jubilejas gads.
11. klašu skolēni, kuri Smiltenes

vidusskolā apgūst teātra mākslu,
decembrī sadarbībā ar literatūras
skolotāju Ivetu Krūmiņu un teātra mākslas skolotāju Aigaru Apini,
novērtējot Jāņa Poruka devumu
kultūrā, bija sarūpējuši pasākumu
„Romantisms. Jānim Porukam 150”.
Pēc ilgāka laika tā bija pirmā
neformālā kopā sanākšana klātienē. Tāpēc jo īpaši gaidīta. Skatītāji – 11. klašu skolēnu skolotāji un
klasesbiedri, kas padziļināti apgūst
citus mācību priekšmetus.
Rakstnieka Jāņa Poruka lomā
iejutās Tomass Alfrēds Tūcis, bet
viņa sievas Ernestīnes lomā – Nora
Vīvuliņa. Taču pasākuma mērķis
nebija izcelt kādu vienu lomu. Tas
vairāk bija vēstījums par to, ka daļiņa no tās radošās dzirksts, kas mūs
Jāņa Poruka daiļradē iedvesmo joprojām, ir ikvienā cilvēkā, kurš seko
sirdsbalsij, meklē savu īsto aicinājumu, mīl, viļas un reizēm arī pakrīt.
Vai šādos brīžos skaļākas būs rēgu
vai draugu balsis? – Tas lielā mērā
atkarīgs gan no katra paša, gan no
tiem, kas mums blakus.
Teksts: Baiba Vahere

siet pie kvalifikācijas apliecības.
Pretendentiem tiek nodrošinātas divas bezmaksas konsultācijas
par izvēlētās profesijas standarta
prasībām un kvalifikācijas eksāmena norisi.
Pieteikšanās kvalifikācijas iegūšanai – ne vēlāk kā 10 dienas
pirms eksāmena.
Izvērstāka informācija par ārpus formālās izglītības sistēmas
apgūto prasmju un kompetenču
novērtēšanu Smiltenes tehnikumā – http://smiltenestehnikums.lv/
macibas/kvalifikacija.
Kontakttālrunis: 26112312 (Solvita Bāliņa).
Pirmo semestri noslēdzot
28. decembrī Smiltenes tehnikuma kolektīvs pedagoģiskās padomes sēdē atskatījās uz pirmajā
mācību pusgadā paveikto. Šis laiks
daudziem prasījis divkāršu atdevi.
Mēdz teikt – nav ļaunāka novēlējuma par dzīvi pārmaiņu laikā, taču
skolotāji to uztver kā iespēju apgūt
ko jaunu, kādu uzdevumu izpildīt
citādāk, nekā ierasts līdz šim, izvērtēt savus resursus un novērtēt
labo, kas dots. Mums visapkārt ir
tik daudz sirsnīgu un atsaucīgu cilvēku, kolēģi, kuri gatavi grūtā brīdī
pasniegt pretī roku. Tā ir pati lielākā vērtība.

„Smiltenes tehnikumam 2022.
gads ir vēsturisks. Šodiena nav bez
vakardienas un rītdiena nav bez šodienas. Mēs visi veidojam šo vēsturi,” tehnikuma kolektīvu uzrunāja
direktors Andris Miezītis.
„Paldies ikvienam, kurš šajā
laikā strādāja pēc labākās sirdsapziņas! Jaunajā gadā novēlu jums
visiem labu veselību! Lai vīruss ātrāk atkāpjas! Lai nākamgad viens
otram laimīgu jauno gadu varam
vēlēt klātienē!”
„Visskaistākais mācību procesā
ir tas, ka neviens to nevar atņemt,“
raksta populārais blūzmenis B.B.
Kings. Īpašs paldies Smiltenes tehnikuma audzēkņiem, kuri, neraugoties uz epidemioloģisko situāciju
un visiem ar to saistītajiem izaicinājumiem, apliecinājuši spožas zināšanas un vēlmi savā izaugsmē
ieguldīt nopietnu darbu! Vairāki
jaunieši pirmo semestri pabeiguši
ar vidējo vērtējumu astoņas balles
un augstāk. Taču no sirds priecājamies par ikviena audzēkņa katru
mazo uzvaru, kas ļāvusi viņam / - ai
savā izaugsmes ceļā pakāpties par
pakāpienu augstāk! To darīt ik rītu
pie tehnikuma ēkas Kalnamuižā 10
atgādina arī skolas moto: „Kāp, lai
augtu!”
Baiba Vahere

Skolas direktore Ilze Vergina kopā ar 11. klašu skolēniem, kuri saņēma zelta
un sudraba liecības, kā arī atzinības.
2020/2021. m.g. pēc jaunās
pieejas mācās visā skolā, izņemot
trešo, sesto, devīto un divpadsmito klašu skolēni. Noslēdzies pirmais posms, kurā jaunās mācību
programmas praktiski pielietotas
pirmsskolā un pamatskolā, bet 11.
klase šogad pabeigs pamatkursa apguvi, un viņiem būs iespēja
optimālajā līmenī kārtot obligāto
eksāmenu latviešu valodā, angļu
valodā un matemātikā. Savukārt
nākamgad divos mācību priekšmetos, ko katrs izvēlējies apgūt
padziļināti, būs jākārto eksāmens
augstākajā līmenī.

Smiltenes tehnikumam šogad 100!
Smiltenes tehnikumam šogad 100. Šo vietu par savējo sauc
vairāku paaudžu smiltenieši un
ne tikai. Tehnikumā profesiju apgūst audzēkņi no visas Latvijas.
Jubilejas gadā kopīgi ieskatīsimies skolas vēsturē, turpināsim
iesākto un centīsimies piepildīt
jaunas ieceres. Aug Kalnamuižas
ozoli un arī tehnikums.
Par godu skolas simtgadei STV
studijā top Evitas un Jāņa Ūdru videogrāmata. Nofilmēto var apskatīt tehnikuma mājas lapā. Skolā
notiek gatavošanas simtgades salidojumam, bet, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, vēl nevaram
pateikt, kā tas notiks.
Lauksaimnieka izglītība ar
minimālu līdzfinansējumu
10. decembrī ar vidējo atzīmi
9,8 profesionālās kvalifikācijas eksāmenu nokārtoja un Smiltenes
tehnikumu absolvēja 17 jaunie lopkopības tehniķi, kuri mācījās ESF
projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās
kompetences pilnveide" ietvaros
īstenotajā tālākizglītības programmā. Lauksaimnieki sev tik noderīgo izglītību varēja iegūt tikai ar 5%
līdzmaksājumu. Iespēju tehnikumā
nokārtot eksāmenu un iegūt kvalifikāciju izmantoja arī divi cilvēki,

kuri lopkopības tehniķim nepieciešamās zināšanas un prasmes apguva dzīves un darba pieredzē.
Mācības lielākoties notika attālināti, tāpēc īpaši nozīmīga bija
katra tikšanās klātienē un profesionālās kvalifikācijas prakse. Visi
audzēkņi mācības apvienoja ar
darbu.
Prakse darba vidē veicina
izcilību
8. decembrī tehnikumā notika
seminārs un diskusija par darba
vidē balstītām mācībām un praksi. Pieredzē dalījās darba vidē balstīto mācību (DVB) koordinatore
Vita Žunda, Smiltenes tehnikuma
projektu vadītāja Madara Ciemiņa
un karjeras projektu koordinatore
Maira Kupriša. Par savu praksi ceļu
būves mašīnu uzņēmumos stāstīja
tehnikuma 3. ceļu būves mašīnu
tehniķu kursa audzēkņi Linda Šutova un Ingars Saliņš.
Madara Ciemiņa informēja par
darba vidē balstītas prakses iespējām Smiltenes tehnikuma audzēkņiem, kā arī dalījās Vācijā gūtajā
pieredzē par darba balstītām mācībām un praksi.
Vita Žunda klātesošajiem pastāstīja, kā Latvijā notiek darba
vidē balstīto prakšu vadītāju apmācība, kā arī iepazīstināja ar labās

prakses piemēriem – video, kuros
pieredzē dalījās DVB mācību un
prakšu vadītāji un uzņēmēji, kas
savos uzņēmumos veiksmīgi īsteno darba vidē balstītas mācības un
prakses.
Labās prakses piemēros plānots iekļaut arī tehnikuma audzēkņu Lindas Šutovas un Ingara Saliņa
pieredzi. Viņiem darba vidē balstīta prakse vēl priekšā, taču jaunieši
pratuši paņemt pretī maksimālo
līdzšinējās prakses vietās.
Pārvērt profesionālo pieredzi
kvalifikācijas apliecībā!
Ne vienmēr ceļš uz nākamo
profesiju sākas skolas solā. Pieredze vēsta, ka bieži izcili profesionāļi
izaug darba vietās. Tomēr karjeras
izaugsmē ne mazāk nozīmīgs ir arī
izglītību un prasmes apliecinošs
dokuments. Tāpēc Smiltenes tehnikums piedāvā iespēju – ārpus
formālās izglītības sistēmas iegūto
prasmju novērtēšanu kvalifikācijas
iegūšanai. Tuvākajos mēnešos plānoti eksāmeni sekojošām kvalifikācijām:
„Šuvējs” – 28.01.2022.;
„Pavārs” – 04.02.2022.;
„Grāmatvedis” – 11.02.2022.;
„Konditors” – 18.03.2022.
Veiksmīgi nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, tik-

Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas skolēni un skolotājas dodas uz Portugāli
Erasmus+ programmas 2.
pamatdarbības skolu apmaiņas
partnerības projekts „E.QUA.L.I.TY.
– Europe for QUAlitative Learning
and the Inclusion of diversiTY”
(par kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību Eiropā) aizsākās 2019. gadā
un tieši pēc 2 gadiem, 2021. gadā
no 13. līdz 17. decembrim, projekta
partneri tikās Portogālē, skolā – Escola Secundária Alves Martins, kas
atrodas Viseu pilsētā.
Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas pieci 9. klases skolēni – Melānija
Bormane, Zanda Voropajeva, Dāvis
Gabranovs, Arvis Ķauķis un Uvis
Vilnis Prazņicāns, kā arī skolotājas
Sarmīte Apine un Vineta Meistere,
piedalījās projekta mobilitātē par
tēmu „Fiziskā un psiholoģiskā var-

darbība”.
Erasmus+
projektā piedalījās 25 dalībnieki no piecām valstīm – Itālijas,
Rumānijas, Turcijas, Portugāles
un Latvijas. Projekta mērķis bija
izvērtēt Eiropas pilsoniskās piederības nozīmi un ar to saistīto
cilvēktiesību aizsardzību, iekļaujot
sociāli – ekonomisko un reliģisko
daudzveidību, rosinot pedagogus
veikt pasākumus diskriminācijas
mazināšanai.
D. Ozoliņa Apes pamatskolas direktora vietniece V. Meistere
uzskata, ka „katra jauna pieredze
paplašina redzesloku. Bija skolēni, kuri jau bija piedalījušies citos
Erasmus+ projektos, bet bija arī

tādi, kas pirmoreiz devās ārpus
ierastās komforta zonas. Kopējais
vērtējums visiem ir ar plus zīmi”.
„Ļoti interesanti ir vērot skolēnu
sadarbību par noteikto tēmu, kā
arī to, kā viņi komunicē savā starpā
brīvajā laikā. Par projektu atbildīgie Portugālē bija noorganizējuši
vērtīgas lekcijas par vardarbību
un aizskaršanu kā sadzīvē, tā arī
virtuālajā vidē, skolēni tika aicināti
izteikt savu viedokli, kā varētu palīdzēt skolotāji, pieaugušie un vecāki
mazināt vardarbību. Atbildes bira
kā no pārpilnības raga, tas vien jau
liecina, cik aktuāla ir izvēlētā tēma

jauniešiem,” teic V. Meistere.
Nākamā tikšanās paredzēta februārī Turcijā, kur tēma ir
„Cilvēktiesības un vienlīdzība”.
Savukārt maijā, nedēļā pirms 9.
klases valsts pārbaudes darbiem,
satikšanās visiem projekta dalīb-

niekiem notiks Latvijā D. Ozoliņa
Apes pamatskolā par tēmu „Kultūras daudzveidība”.
Dāvja Ozoliņa,
Apes pamatskolas direktora
vietniece
Foto: Vineta Meistere
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Projekta „LABBŪTĪBAS CEĻAKARTE SKOLĀ”
īstenošana Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā
Vasaras brīvdienās,
cija valstī, attālinātās mācības,
augustā, skolas pašpārtaču neatlaidīgi virzījāmies uz
valdes komanda un skoizvirzīto mērķi. Notika kopīgas
lotāja Dagnija, devās uz
lekcijas ar skolas psiholoģi,
Valmieru, lai piedalītos
neformālās izglītības pārstāvJaunatnes starptautisko
jiem, ar kuriem notika saliedēprogrammu
aģentūras
šanās, sadraudzības aktivitāpiedāvātās mācībās, lai
tes, komandas darba spēles
veidotu savu pieteikumu
mobinga mazināšanai, sadarprojektam „Labbūtības
bības veicināšanai. Veidojām
iedvesmas stāstu pasākumus,
ceļakarte skolā.” Kopīgi
kas notika gan no vecāku, gan
projektu iesniedzām, okskolotāju, gan interneta resurtobra mēnesī tas tika apsu pieejamiem video, kopīgi
stiprināts.
Meitenes Katrīna, Marta, Arta, Alise pie izveidotās
tapa „stāstu kaste” kurā raksSākās mūsu plāna
stāstu kastes reklāmas. Foto: D. Pakalne.
tījām un ievietojām skolēnu
īstenošana: veicām apjām datus un veicām projekta reapašu piedzīvotās mobinga radītās
taujas skolā par skolēnu mentālās
lizēšanu. Par projekta iecerēm tika
situācijas, atgadījumus, analizējām
veselības stāvokli, par to, kā paninformēti arī skolēnu vecāki. Dažas
tos, viedokļi gan dalījās, gan bija
dēmija ietekmējusi skolēnu pašsanianses mūsu plānu realizēšanā
pilnīgi vienādi. Jaunums bija „Komjūtu, kas mainījies, vai skolēni skolā
patraucēja epidemioloģiskā situājūtas apsmieti, atstumti. Analizēplimentu dienas”, kurās katram

Ojāra Vācieša Gaujienas
pamatskolas komanda
„Lādiņš” tiek uzaicināti uz
2. kārtu

Fizikas komandu olimpiāde šogad notika jau trešo reizi. To organizē skolēnu un absolventu komanda
no Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas ar
mērķi popularizēt fiziku skolēnu
vidū, attīstīt prasmes strādāt komandā. Pirmās kārtas olimpiādē
tiešsaistē 11. decembrī piedalījās
Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas 8. klases komanda „Lādiņš”

(Marta Kalniņa, Katrīna Zariņa,
Rauls Pakalns, Luīze Vāciete).
Priecājamies par skolēnu panākumiem, jo komanda „Lādiņš” ir
iekļuvusi 6 labāko komandu skaitā
8.klašu grupā un ir uzaicināti uz 2.
kārtu, kas notiks februārī.
Sarmīte Granta,
Komandas konsultante skolotāja

bija iespēja pateikt labu vārdu gan
saviem klasesbiedriem, gan skolotājiem, gan skolas darbiniekiem, šo
aktivitāti skolēni ļoti uzslavēja kā
abu esam. Pašpārvaldes komanda izveidoja darba grupu un veica
maketu izveidi. Zīmēja, veidoja ar
datoru, izvēlējās ieteikumus, kurus vēlas uz tiem redzēt, lai, izlasot
tos, gribētos kļūt labākam, mazināt
mobingu skolā, kļūt draudzīgākiem, laipnākiem vienam pret otru.
Noslēgumā izvērtējām projektu pašpārvaldes komandā un skolēni aizpildīja aptaujas anketu. Rezultāti tiks atspoguļoti 2. semestra
sākumā uz ziņojumu stenda. Turpmāk arī reizi ceturksnī organizēsim
Komplimentu dienu, stāstu kastes
darbība arī tiks atjaunota ik pa semestrim.

Skolēnu pašpārvaldes komanda ieguvusi lielisku pieredzi
mācībās, projekta izstrādāšanā
un realizēšanā. Komanda arī turpmāk vēlētos iesaistīties šāda veida
projektos. Mērķis ir turpināt skolā
pievērst uzmanību mentālajai veselībai un rīkot aktivitātes, pievēršot uzmanību kādai citai aktuālai
tēmai, piemēram, pārmērīgai viedierīču lietošanai jauniešu vidū.
Paldies visiem skolēniem, skolotājiem, vecākiem par sadarbību
projekta tapšanas un realizēšanas
gaitā. Īpašs paldies meiteņu komandai – Martai, Katrīnai, Artai un
Alisei.
Dagnija Pakalne,
Projekta koordinatore – skolotāja

Palsmanes pamatskolas jaunumi
Dzejoļu krājumā „Samīļo savu
valodiņu 2021” arī Palsmanes
pamatskolas jauno autoru darbi
Ziemeļvalstu kultūras un izglītības grupa sadarbībā ar Latvijas Republikas Ārlietu ministriju
2020. gada februāra sākumā izsludināja literāro konkursu „Samīļo savu valodiņu!”, kurā tika
aicināti piedalīties bērni no visas
pasaules – sacerēt dzejoli latviešu
valodā. Konkursa ideja ir parādīt
latviešu valodas skaistumu un
bērniem no diasporām neļaut aizmirst savu dzimto valodu.
Darbus apkopojušas idejas autores Ingūna Pētersone (Lipska) un
Ieva Reine, šī gada decembra mēnesī izdodot jau trešo dzejoļu krājumu „Samīļo savu valodiņu 2021”.
Grāmatā atrodami 108 literārie
darbi, to vidū arī dzejoļi no pieciem
Palsmanes pamatskolas skolniekiem – Emīlijas Kukaines, Esteres
Pauliņas, Keitas Pauliņas, Viktorijas
Purkalītes un Rūdolfa Indrēvica.
Paldies visiem projekta dalībniekiem par ieguldīto darbu!
Palsmanes pamatskola ir viena
no aktīvākajām izglītības
iestādēm portālā Uzdevumi.lv
Palsmanes pamatskola ir gandarīta par Uzdevumi.lv izsacīto
pateicību par skolas aktivitāti un
izrādīto atbalstu digitāliem mācību līdzekļiem! 2021./2022. mācību
gada I semestrī mācību iestādes
audzēkņi atrisinājuši 6820 uzdevu-

mus un skolotāji uzdevuši 132 pārbaudes darbus.
Aktīvākās klases uzdevumu risināšanā ir 4. kl.; 6. kl. un 9. kl.. Čaklākie uzdevumu risinātāji ir Miks
Krēsliņs; Andrejs Ciemiņš, Mārcis
Ivanovs, Samanta Ķuzule, Liene
Meinerte, Anete Mazjāne, Elvita
Elizabete Kurilika, Džeina Ikkerte,
Aivita Meinerte un Aleksandrs Stepanovs.
Jauno gadu iesāk, izvērtējot
padarīto
Jaunā gada sākums parasti ir
laiks, kad izvērtējam paveikto un
nospraužam jaunus mērķus, kurus
īstenot un sasniegt.
Arī Palsmanes pamatskolā
mācību gada 1. semestris aizvadīts itin spraigi. Īpašs prieks ir par
tiem skolēniem, kuri mācību darbā
sasniedza augstus rezultātus un
saņēma zelta, sudraba un bronzas
atzinības rakstu.
Zelta atzinības rakstu saņēma
6 skolēni: Annija Cera 4. kl., Laura
Tūce 4. kl., Renārs Vikmanis 6. kl.,
Keita Vaitkuna 7. kl., Elīza Cera 8.
kl., Rūdolfs Indrēvics 8. kl.
Sudraba atzinības rakstu saņēma 10 skolēni: Hugo Miķelsons
3. kl., Estere Pauliņa 3. kl., Enija
Podniece 3. kl., Emīls Ķerpe 4.
kl., Daniels Vaitkunas 4. kl., Keita
Pauliņa 5. kl., Annija Sīpola 8. kl.,
Ernests Grišjānis 9. kl., Aivita Meinerte 9. kl., Roberts Ozols 9. kl.
Bronzas atzinības rakstu sa-

ņēma 11 skolēni: Andrejs Ciemiņš
4. kl., Ieva Grišjāne 4. kl., Evelīna
Valaine 4. kl., Rēzija Dišlere 5. kl.,
Samanta Ķuzule 5. kl., Viktorija
Purkalīte 5. kl., Liene Meinerte 6.
kl., Edgars Ķerpe 7. kl., Valters Roķis 7. kl., Aleksandrs Stepanovs 9.
kl., Džeina Ikkerte 9. kl.
Lepojamies ar Jums!
Piedalās starptautiskajā
konkursā Bebr[a]s
Palsmanes pamatskolai kā ikgadēja tradīcija jau kļuvusi dalība
starptautiskajā loģiskās un algoritmiskās domāšanas konkursā skolēniem „Bebr[a]s’’. Konkursa pirmā
kārta notiek tiešsaistē, individuāli
pie datora. Konkursā pieejami dažādu veidu uzdevumi: gan tādi, kur
jāizvēlas pareizais atbilžu variants,
gan tādi, kur atbilde jāieraksta
pašam, gan interaktīvie uzdevumi. Atzinības rakstus no konkursa
organizētājiem saņēma Samanta
Ķuzule 5. kl., Renārs Vikmanis 6.
kl., Viktorija Purkalīte 5. kl., Valters
Roķis 7. kl., Edgars Ķerpe 7. kl., Elīza
Cera 8. kl.. Paldies par piedalīšanos
arī 8. klases skolēniem Rūdolfam
Indrēvicam, Emīlam Jurģim, Elvitai
Elizabetei Kurilikai un Rodrigo Vīksniņam. Vēlu veiksmi arī nākamajos
konkursos!
Baiba Gaugere, Ina Zālīte,
Baiba Gaugere,
Palsmanes pamatskola

Baltā decembra gaismā
Baltajās sniega kupenās ar
baltām domām un darbiem aizsākās decembris Palsmanes pagasta
pirmsskolā. Ar brīnumsvecītes iedegšanu mežiņā pašu audzētajā
eglītē ,ar piparkūku cepšanu, ar
dažādām āra aktivitātēm sniegā,
ar ragaviņu priekiem uz iestādes
kalniņa, ar dāvanu gatavošanu un
brīnuma gaidīšanu aizritēja gada
pēdējais mēnesis.
Kā mīļš un vienmēr gaidīts ciemiņš, pārsteigumu sagādāja skudra Urda, kura ieradās, lai kopā ar
„Saulīšu” un „Mārītes” grupas bērniem dotos uz dzimšanas dienas
svinībām un svētku galdu uzklātu
pēc iespējams tā, lai atkritumu nebūtu (stikla krūzes, stikla salmiņi,
karotītes, izmazgājamās salvetes,
galdauts). Urda kopā ar bērniem
pārrunāja, ko dara ballītēs un
ko labāk izvēlēties, lai atkritumu

Komanda „Lādiņš” (no kreisās Luīze, Katrīna, skolotāja Sarmīte, Rauls, Marta). Foto: G. Ķelpa.
maiss būtu tukšs. Kopā tika klāts
galds, dzerta tēju ar medu un
cepumiem. Pēc svinībām arī kopā
tika novākts galds un pārrunāts

kā svinēt svētkus draudzīgāk dabai un apkārtnei.
Laikā, kad gaidām Ziemassvētkus, ar īpašu un ļoti intere-

santu nodarbību mūs apciemoja
Smiltenes novada muzeja pedagoģe Līga Krūmiņa-Krīgere, piedāvājot muzikāli izglītojošu nodarbību

„Ziemas zīmes debesīs”. Bērni iepazina zvaigznes, veidoja zvaigznājus, klausījās kokli, dziedāja un
gāja rotaļās,iepazīstot
latviešu
dzīvesziņu un ar Ziemas saulgriežiem saistītas dabas un cilvēka
dzīves ciklus.
Jau no paša decembra sākuma visas grupas aktīvi gatavoja
savus grupas svētkus, izdomājot
scenāriju, mācoties dziesmas, dejas, dzejoļus un iestudējot lugas.
Svētku sajūtu ar lielo brīnumu un
Ziemassvētku vecīti izdevās noķert katrā grupiņā. Jau otro gadu
pēc kārtas Ziemassvētku pasākumu vecākiem iesniedzam video
formā. Katras grupas video rullītī
atspoguļojas svētku emocijas un
sajūtas, kurās varēs sildīties atmiņās visu jauno gadu.
Alise Rozniece,
Pirmsskolas skolotāja
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Decembris – notikumiem bagāts mēnesis
Smiltenes novada muzejā
Ziemassvētku gaidīšanas laikā
Smiltenes novada muzejs uz novada skolām devās ar muzikālu un izglītojošu nodarbību „Ziemas zīmes
debesīs”. Nodarbībās par latviešu
dzīvesziņu, Ziemas saulgriežiem
un dabas un cilvēka dzīves cikliem
muzejpedagoģes Līgas Krūmiņas
– Krīgeres vadībā decembrī piedalījušies vairāk kā 400 bērnu skolās
un pirmsskolas izglītības iestādēs
Smiltenē, Palsmanē, Launkalnē,
Grundzālē un Bilskā. Ņemot vērā
lielo atsaucību, muzejs plāno arī
turpmāk piedāvāt tematiskās nodarbības, dodoties uz mācību iestādēm, tādējādi nodrošinot muzeja
piedāvājuma pieejamību plašākam
sabiedrības lokam.

Dzintra Geka-Vaska. Foto autors: Agnis Melderis.
10. decembrī Birzuļu tautas
namā notika grāmatas „Sibīrijas
bērni 1949” atklāšanas pasākums
un tikšanās ar fonda „Sibīrijas bērni” vadītāju Dzintru Geku-Vasku.
Savās atmiņās par izsūtījuma laiku dalījās arī represijās cietušie,
grāmatas tapšanas laikā intervētie
smiltenieši.
Cēsu Vēstures un mākslas muzeja ceļojošās izstādes „Jānis Doreds. Izcilais foto un kino reportieris
20. gadsimta pasaulē” atklāšanas
ietvaros tika demonstrēta Dzintras
Gekas-Vaskas dokumentālā filma
„Džona Doreda sala”. Pirms filmas
režisore Dzintra Geka-Vaska stās-

tīja par filmas tapšanu, savukārt
Cēsu Vēstures un mākslas muzeja
vēsturniece Dace Cepurīte – par
izstādes veidošanu, atspoguļojot
Jāņa Doreda biogrāfijas spilgtākos
notikumus.
Līdz 31. martam aicinām apmeklēt Smiltenes novada muzejā
skatāmās izstādes: „Smiltenes fotogrāfs Arnolds Oskars Pirro”, „100
notikumi Smiltenes vēsturē”, „Jānis
Doreds. Izcilais foto un kino reportieris 20. gadsimta pasaulē”.
Ieva Miķe,
Smiltenes novada muzeja
vadītāja

Gaujienā tiks iedegts barikāžu atceres
ugunskurs „Barikādēm – 31’’
2022. gada janvārī aprit 31
gads, kopš 1991. gada janvāra barikādēm, kad Latvijas neatkarības
atbalstītāji aizstāvēja valsts brīvību
pret militārām akcijām un neatkarības pretiniekiem. Barikādes bija nozīmīgs tautas pašapziņas un gribas
izpausmes brīdis, kad cilvēki bija
apņēmības pilni nosargāt savu zemi
un brīvību.
13. janvāra vakarā Rīgā sāka
celt barikādes. Gaujienieši nolēma –
nevar palikt malā. No Gaujienas tika

organizēti trīs braucieni, vairāk nekā
30 cilvēku. Gaujienieši apsargāja
Oškalna un Deglava tiltus, un telefona centrāli Dzirnavu ielā. Atmosfēra
likās diezgan nomācoša un nemierīga, jo apkārt braukāja „Omon” vienības, taču dažiem tā likās pacilāta,
vienreizēji draudzīga, kaut gan paši
jau laikam nesaprata, cik nopietni
tas viss patiesībā bija. Pārtika barikāžu dalībniekiem lielākai daļai bija
paņemta no mājām.
Pieminot barikāžu aizstāvjus,

Sports

Rūķu skrējiens Gaujienā

19. janvārī Gaujienas pagastā, Gaujienas tautas nama pagalmā plkst.
15.00 tiks iedegts barikāžu atceres
ugunskurs. Aicinām barikāžu dalībniekus atcerēties un dalīties savu
atmiņu stāstījumā, un pievienot
arī savu pagali kā simbolu atmiņām
par barikāžu laiku.
Aicinām ievērot visus valstī
spēkā esošos epidemioloģiskās
drošības noteikumus!
Laima Poševa,
Gaujienas Tautas nama vadītāja

Izveidota
slēpošanas
trase
Grundzālē
Grundzāles centrā ir izveidota
slēpošanas trase 1,5 km slēpošanai
brīvajā stilā. Norullēts arī kalniņš
pie pasta. Ja vajadzīgs inventārs
slēpošanai vai instruktors mazajiem slēpotgribētājiem, zvanīt
29170685.
Māris Stabiņš

31. decembrī Gaujienā notika
ikgadējais Rūķu skrējiens, lai pavadītu Veco gadu un sveiktu Jauno
gadu. Bija ieradušies aktīvi un atraktīvi skrējiena dalībnieki no Smiltenes, Alūksnes un Gaujienas. Priecīgā noskaņojumā un smaidu sejā,
Rūķi veica skrējienu pa Gaujienas
muižas un ciemata teritoriju.

Paldies skrējiena dalībniekiem
par prieku, smaidu un optimismu!
Laiks pagāja nemanot ar tik dzīvespriecīgiem un enerģiskiem RŪĶIEM!
Lai Jaunajā gadā visiem stipra
veselība, sportisks gars un labi panākumi!
Sanita Sproģe

„Grundzāles nakts”
individuālais treniņš
„Pretim gaismai”
Pēc svētku labumu baudīšanas, 2021.
gada 26. decembrī, pēc
tumsas iestāšanās un
Latvijā garākās dzīvās
Ziemassvētku egles iedegšanas, „Grundzāles
nakts” individuālā treniņa „Pretim gaismai”
dalībnieki,
lukturīšu
gaismiņām spīguļojot
ziemas sarmā, devās
individuālajā
nakts
orientēšanās treniņā.
Īpašs prieks par kuplajām ģimenēm, kas
ieradās uz šo treniņu.
Jāatzīmē Grabovksu,
Kleperu, Zeiļuku, Harkinu, Pauliņu Ozoliņu un Puriņu ģimenes. Aktīvi dalībnieki bija arī Smiltenes
BJSS orientēšanās grupu sportisti.
Pie balviņām par veikumu distancē tika visi dalībnieki. Pēc treniņa pie
ugunskura notika pašu dalībnieku sarūpētu dāvaniņu loterija kā arī līdzi
paņemto desiņu cepšana.
Māris Stabiņš
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Smiltenes novada
Gada balva sportā maina
konceptu un norises vietu

Turpinot tradīcijas, 21. janvārī jau 11. reizi notiks svinīgā
apbalvošanas ceremonija „Smiltenes novada Gada balva sportā”. Šogad pasākuma rīkotāji
mainījuši pasākuma konceptu,
ierastās nominācijas aizstājot
pret olimpisko sportistu un cerību, kā arī viņu treneru godināšanas. Ceremonijā tiks sveikti arī
novadā notiekošo lielāko pasākumu rīkotāji, bet īpaši tiks godināts cilvēks par mūža ieguldījumu Smiltenes novada sportā.
Svinīgā apbalvošanas ceremonija „Smiltenes novada Gada balva
sportā” bez pārtraukuma tiek rīkota jau kopš 2011. gada. Ierasti ceremoniju ievadīja līdzjutēju balsojumi, lai noskaidrotu populārākos
sportistus, komandas un sporta
notikumus. Lai arī aptaujas allaž
izcēlušās ar iespaidīgi lielu iedzīvotāju aktivitāti, pasākuma rīkotāji lēmuši mainīt gada balvas konceptu.
Šogad svinīgajā apbalvošanas
ceremonijā tiks pasniegtas balvas
četrās sadaļās – gada olimpietes,
gada olimpiskās un neolimpiskās
cerības, gada treneri, gada lielo
sporta pasākumu rīkotāji, kā arī
balva par mūža ieguldījumu..
Smiltenes novads aizvadītajā

gadā ir kļuvis ievērojami plašāks,
tam pievienojoties Apes un Raunas
novadi. Kā Ape, tā Rauna ar pagastiem, līdzīgi kā Smiltenes bijušais
novads, izceļas ar spēcīgām sporta
tradīcijām, entuziastiskiem sporta darbiniekiem, kā arī lieliskiem
sportistiem un komandām.
Līdz ar formāta maiņu, organizatori lēmuši arī par vietas maiņu.
Pēc deviņiem gadiem Smiltenes
novada kultūras centrā, svinīgā
apbalvošanas ceremonija norisināsies nesen tapušajā, ļoti mājīgajā Smiltenes vidusskolas zālē.
Bez apbalvošanas daļas netrūks
aizraujošu un sirsnīgu sarunu ar
sportistiem, viņu treneriem un
personībām. Īpaši padomāts arī
par muzikālo noformējumu.
Drīzumā plašāk sabiedrība tiks
iepazīstināta ar personību, kurš
šogad saņems balvu par mūža ieguldījumu Smiltenes novada sportā. Pasākums, kas paredzēts visa
jaunā Smiltenes novada sporta
sabiedrībai, norisināsies zaļajā režīmā ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātiem.
Toms Markss,
Smiltenes novada
Gada balvas sportā rīkotājs

Smiltenes novada pašvaldības komandas izcīna 2. vietu
Brīvības rogaininga Pašvaldību kausa ieskaitē
2021. gada 26. decembrī 143
komandas, tai skaitā no 11 Latvijas
pašvaldībām, satikās, lai Kuldīgā
un tās apkārtnē cīnītos par Brīvības rogaininga balvām un Brīvības
rogaininga Pašvaldību kausu.
30 Latvijas pašvaldību komandas, šajos sniegiem bagātajos otrajos Ziemassvētkos, noskaidroja
uzvarētājus Latvijas Pašvaldību
kausa izcīņā. Vienlaicīgi notika arī
rogaininga sacensības 6 stundu
distancē un 3 h distancē ģimeņu
komandām. Šīs bija starptautiskas
sacensības ar ārzemju sportistu
piedalīšanos, kā arī pēdējās Latvijas kausa rogaininga sacensības
2021. gadā.
Par Brīvības rogaininga Pašvaldību kausa ieguvi 4 stundu distancē sacentās 65 dalībnieki no 11
Latvijas jaunajām pašvaldībām.
Bija ieradušās drosmīgākās, izturīgākās un uzņēmīgākās komandas.
Tālāko ceļu uz Kuldīgu mēroja komandas no Smiltenes novada. Ventas upes ielejas, Padures muižas,
Kuldīgas pilsētas un Riežupes dabas parka sniegotās ainavas, kopā

ar mājiniekiem – Kuldīgas novada
komandām, iepazina arī pašvaldību komandas no Mārupes, Kandavas, Ādažu, Rīgas, Tukuma, Saldus,
Dienvidkurzemes, Talsu un Jelgavas novadiem. Pašvaldību kausa
ieskaitei bija nepieciešami četru
komandu rezultāti.

Brīvības rogaininga Pašvaldības kausu ieguva Saldus novada pašvaldība! Otro vietu izcīnīja
Smiltenes novada pašvaldība, bet
trešo – Ādažu novads! Apsveicam!
Tā kā katrā Brīvības rogainingā – ieguvēji ir visi, bet uzvarētājs
var būt tikai viens!

Smiltenes novada pašvaldības komandu rezultāti:
1. vieta MJ4 grupā komandai
„Ašie!”, kurā startēja Austris Kalniņš un Uvis Sproģis.
Pašvaldību komandu ieskaitē
3. vieta. Noskrieti 29,49 km.
1. vieta WJ4 grupā komandai
„AJ Kvadrātā!”, kurā startēja Anda
un Agnese Jaunmuktānes.
Pašvaldību komandu ieskaitē
11. vieta. Noskrieti 26,23 km.
1. vieta MSV4 grupā komandai „Vilcēji!”, kurā startēja Māris Vabulnieks un Jānis Nulle.
Pašvaldību komandu ieskaitē
12. vieta. Noskrieti 25,07 km. Jānim
šis bija pirmais rogainings, kurš godam izturēts.
1. vieta XJ4 grupā komandai
„Kastanīši!”, kurā startēja Marta
Kalniņa un Kristers Lārmanis.
Pašvaldību komandu ieskaitē
22. vieta. Noskrieti 21,54 km. Marta
jau pie 3 kontrolpunkta, šķērsojot
slapjo grāvi, pazaudēja skriešanas
apavu, ko tā arī neizdevās atrast.
Tālākā distance tika veikta ar zeķi
vienā kājā …

4. vieta MV4 grupā komandai
„Ar Smaidu!”, kurā startēja Raivis
Kalniņš un Dzintars Harkins.
Pašvaldību komandu ieskaitē
15. vieta. Noskrieti 26,90 km.
Rezultāti publicēti: https://coksilva.lv/sacensibas/brivibas-rogainings/
Vēl jāpiemin gaujienieša Jāņa
Kūma komandas pārliecinošā uzvara 6 stundu distances absolūtajā
vērtējumā. Noskrieti 51,80 km.
Komandas dalībnieku vārdā,
PALDIES Smiltenes novada pašvaldībai par iespēju piedalīties Brīvības rogaininga Pašvaldību kausa
sacensībās.
PALDIES autobusa šoferītim Jānim par sportistu drošu aizvešanu
uz Kuldīgu un atvešanu mājās. Laika apstākļi un sniegotie ceļi tiešām
bija izaicinoši.
Visiem Laimīgu, Veselīgu un
Sportiskiem panākumiem bagātu
2022. Tīģera gadu!
Raivis Kalniņš,
Gaujienas pagasta sporta
organizators
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Plānoto pasākumu kalendārs
Bilskas pagasts
Smiltenes novada muzejā Mēru muižā
No 10. decembra līdz 31. martam Smiltenes novada muzejā skatāmas izstādes:
„Smiltenes fotogrāfs Arnolds Oskars Pirro” tapusi, muzejam sadarbojoties ar A. O.
Pirro mazmeitu Inesi Upmali un Smiltenes
novada bibliotēku.
„100 notikumi Smiltenes vēsturē” vēsta par
nozīmīgiem notikumiem kultūrā, politikā,
ekonomikā un citās dzīves jomās Smiltenes
vēsturē no 7. gs. līdz pat mūsdienām.
Cēsu Vēstures un mākslas muzeja izstāde „Jānis Doreds. Izcilais foto un kino reportieris 20. gadsimta pasaulē” iepazīstina
ar fotogrāfu un kinoreportieri Jāni Doredu
(1881–1954), kura dzimtas saknes meklējamas Blomes pagastā.

Drustu pagasts
No 20. janvāra Drustu tautas namā apskatāma Egīla Johansona gleznu izstāde
20. janvārī plkst. 16.00 Atceries barikāžu
laiku! Kavēsimies atmiņās pie ugunskura
Drustu centrā.
22. janvārī plkst. 11.00 Drustu tautas namā
Rēzeknes teātra Joriks izrāde „Barikādes.
docx”. Ieeja bez maksas. Vēlams iepriekš pieteikt pasākuma apmeklējumu, zvanot uz tālr.
22047515 (Drustu muzejs).
Februārī (datums tiks precizēts) Valentīndienas pasākums.
No 17. februāra Drustu bibliotēkā jaunpiebaldzietes Mārītes Kārkliņas tautisko leļļu izstāde. Mārīte pēc profesijas ir šuvēja un apgūtās šūšanas iemaņas tiek liktas lietā, darinot
tautiskos tērpus lellītēm. Izstāde apskatāma
Drustu bibliotēkas darba laikā.
Februārī (datumi tiks precizēti) Leļļu nedēļa leļļu izstāde, darbošanās ar lellēm un tikšanās
ar leļļu veidotāju Baibu Jukņēviču.
27. februārī Meteņdiena Drustos.

Gaujienas pagasts
19. janvārī plkst. 15.00 Gaujienā tiks iedegts
barikāžu atceres ugunskuris „Barikādēm-31”.
28. janvārī plkst. 18.00 Gaujienas tautas
namā režisores Daces Pūces pilnmetrāžas
spēlfilma „Bedre”. Biļetes cena 3,00 EUR.
Filmas „Bedrē” centrā ir desmitgadīgais
Markuss, kuram jāpielāgojas jaunajai dzīvei
laukos pie omes. Pēc incidenta ar kaimiņu
meiteni Emīliju ciema iedzīvotāji uz zēnu sāk
lūkoties ar neiecietību un aizdomām, līdz nejaušības rezultātā viņš atrod patvērumu pie
noslēpumainā vientuļnieka Jūrnieka, kurš dzīvo meža nomalē.
Līdz 30. janvārim Gaujienas tautas namā izstāde „Baltā eņģeļa stāsts”.
No 2. līdz 25. februārim „Lukturu, laternu un
svečturu’’ izstāde Gaujienas tautas namā.
14. februārī plkst. 18.00 Gaujienas tautas
namā Andreja Ēķa romantiski pikanta komēdija „TABU”. Biļetes cena 3,00 EUR.
Romantiska komēdija par to, par ko nerunājam. Pieci mīloši pāri meklē jaunas emocijas,
lai padarītu savu kopā būšanu vēl saskanīgāku un krāšņāku. Viņiem viss ir kārtībā – gan
mīlestība, gan uzticība, gan cieņa, bet ir kāda
vēlme, par ko skaļi nemēdz runāt.
Februārī (datums un laiks tiks precizēti) viesosies Brantu amatierteātris ar J. Jaunsudrabiņa lugu „Invalīds un Ralla”. Izrādes režisore
Gita Skadiņa.

Grundzāles pagasts
5. februārī plkst. 15.00 Tihovsku ģimenes
koncerts. Piedalās Grundzāles tautisko deju
kolektīvs „Rieda”. Ieejas maksa 3,00 EUR.
19. februārī plkst. 15.00 erudīcijas turnīra
„Prāto Grundzālē!” 2. kārta. Dalībnieku pieteikšanās, rakstot uz e-pastu janis.silins47@
gmail.com.

Raunas pagasts
Līdz 31. janvārim Raunas bibliotēkā foto akcija „Mana Rauna ziemā”.
Līdz 1. februārim Raunas bibliotēkā Laimas Klāvas gleznu izstāde „Pasaule caur manām acīm”.

Smiltene
No 28. janvāra līdz 28. februārim visās
Smiltenes novada bibliotēkās akcija „Draudzīgais aicinājums”.
Smiltenes bibliotēkā, Baznīcas laukumā 13
5. februārī Meteņu pēcpusdiena.
8. februārī Vispasaules Drošāka interneta
diena ar saukli „Drošāks internets sākas ar
tevi!”.
24. februārī plkst. 16.00 tikšanās ar novadnieci Laimu Klāvu, grāmatas „Viņi bija tur…”
autori.
Līdz 28. februārim Jāņa Tabūna „Vaska sveču
izstāde”.
Līdz 28. februārim „Smiltenes Leģendas”
Jāņa Krūmiņa fotogrāfijās.
Smiltenes bibliotēkas Bērnu apkalpošanas
nodaļā, Gaujas ielā 1
Līdz 31. janvārim bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā bērnu zīmējumu izstāde „Sveiks,
Jaunais gads!”.
No 1. līdz 25. februārim bibliotēkas Bērnu
apkalpošanas nodaļā Santas Ābeles apsveikuma kartīšu un aplokšņu izstāde.
No 7. līdz 20. februārim bibliotēkas Bērnu
apkalpošanas nodaļā Drošāka interneta dienas viktorīna skolēniem „Interneta gudrības
un blēdības”.
Līdz 25. februārim bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā „Izaicinājums tumšajiem ziemas vakariem”.
Smiltenes novada Kultūras centrā
No 13. līdz 31. janvārim Kultūras centrā atmiņu stāsti par Barikāžu laiku. Atnāc ieraudzīt,
sadzirdēt un sajust! Barikāžu laika izstāde veidota sadarbībā ar Smiltenes novada muzeju,
PII „Pīlādzītis” un Smiltenes vidusskolu.
Līdz 22. janvārim Kultūras centrā Raitas Leites un Ausmas Dūles personālizstādes „Vecmāmiņas stāsts”. Izstādi rīko Tautas lietišķās
mākslas studija „Smiltene” un ja kāds no darbiem „iekritīs sirdī”, to iespējams rezervēt, lai
iegādātos.
22. janvārī plkst. 17.00 Kultūras centrā Rēzeknes teātra Joriks viesizrāde „Barikādes.
docx.”. Biļetes iepriekšpārdošanā www.bezrindas.lv 5,00 EUR, pasākuma dienā 7,00 EUR.
30. janvārī plkst.15.00 Kultūras centrā Latvijas Nacionālā teātra viesizrāde „Oligarhs”.
Biļetes iepriekš pārdošanā www.bezrindas.lv
10,00; 15,00; 17,00 EUR.
12. februārī plkst. 10.00 – 14.00. Stikla dekoru darbnīca ar „Glass point” meistariem. Dalības maksa 20,00 EUR. Pieteikšanās pa tālruni
25455507. Vietu skaits ierobežots.
No 4. līdz 28. februārim Kultūras centrā foto
izstāde „Smiltenes novada Kultūras nami”.
13. februārī plkst.16.00 Kultūras centrā,
koncertā „Con Amore” pasaules komponistu
populāru operu ārijas un dueti. Piedalās Raimonds Bramanis (solists), Ilona Bagele (soliste), Inga Rācene (klavieres), Mariss Bernāts
(oboja). Biļetes iepriekšpārdošanā www.bezrindas.lv 5.00 EUR, pasākuma dienā 7,00 EUR.
18. februārī plkst. 19.00 Kultūras centrā K.
Anitēna monoizrāde „Liftā un ratiņos”. Biļetes
iepriekš pārdošanā www.bezrindas.lv 5,00
EUR, pasākuma dienā 7,00 EUR.
24. februārī plkst. 19.00 Kultūras centrā izklaides programma „Atļausiet Jūs pakutināt?”.
Biļetes iepriekš pārdošanā www.bezrindas.lv
5,00, pasākuma dienā 7,00 EUR.

Variņu pagasts
29. janvārī plkst. 15.00 Variņu tautas namā
koncerts „Ziemas vizuļos”. Muzicēs Signe Baltere un Ingus Staško. Ieejas maksa 2,00 EUR.
Aicinām sekot informācijai
www.smiltenesnovads.lv,
www.visitsmiltenesnovads.lv,
www.kinosmiltene.lv, sociālajos tīklos un
afišu stendos!
Pasākumi telpās notiek „zaļajā režīmā” – ieeja
uzrādot derīgu Covid – 19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un personu apliecinošu
dokumentu. Pasākumos ir fiksētas sēdvietas, apmeklētājiem pasākuma laikā jālieto sejas maska.

Izdevējs: Smiltenes novada pašvaldība. Dārza iela 3, Smiltene, LV-4729.
Reģ. Nr. LV90009067337. Metiens 8930 eks.
Iespiests SIA „Erante” tipogrāfijā, Brīvības iela 212, Jēkabpils, LV-5201
Smiltenes novada pašvaldības oficiālā informācija:
www.smiltenesnovads.lv

