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Smiltenes novada pašvaldība
izsludina uzņēmējdarbības
ideju konkursu
„Esi uzņēmējs Smiltenes
novadā!”
Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu Smiltenes novada uzņēmumu
un fizisko personu projektiem, kas
tiek realizēti Smiltenes novadā un
kuru rezultātā tiek radīti jauni produkti un pakalpojumi vai jaunas
darbavietas.
Uzņēmējdarbības ideju konkursā var piedalīties Smiltenes novadā
reģistrēta juridiska vai fiziska persona, kas reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs vai kas
uzvaras gadījumā reģistrēsies kā
saimnieciskās darbības veicējs vai
komersants. Pašvaldība līdzfinansējumu piešķir līdz 80% no iesniegtās
projektu izdevumu tāmes, ar nosacījumu, ka piešķirtais līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz 3000 euro.
Kopējais pieejamais finansējums
18 000 euro.
Projektu pieteikums jāiesniedz atbilstoši konkursa nolikumā noteiktajām prasībām
– jāiesniedz aizpildīta pieteikumu
veidlapa, izdevumu tāme, iesniedzēja dzīves un darba apraksts
(CV) vai cita nepieciešamā infor-

mācija pēc nolikuma. Konkursa
nolikums, pieteikuma veidlapa,
izdevumu tāmes veidlapa un cita
informācija pieejama Smiltenes
novada mājas lapā www.smiltenesnovads.lv. Papildu informācija
Smiltenes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļā pa
tālruni 27001449 vai, sūtot jautājumus uz e-pastu: attistiba@smiltenesnovads.lv.
Projekta pieteikumu var iesniegt personīgi līdz 2022. gada
31. maija plkst. 17.00 kādā no
Smiltenes novada Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centriem: Dārza ielā 3,
Smiltenē vai Stacijas ielā 2, Apē,
vai Vidzemes ielā 2, Raunā. Pieteikumu iespējams nosūtīt arī pa
pastu Smiltenes novada pašvaldībai, Dārza iela 3, Smiltene, LV4729 (pasta zīmogs 31. maijs).
Ieva Dille,
Attīstības un plānošanas nodaļas
vadītāja
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Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis

2022. gada 12. maijs

Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumi
Š.g. 27. aprīlī notika kārtējā
domes sēde, kurā tika pieņemti
šādi lēmumi:
−
Pieņemt zināšanai SIA
„ZAAO” (vienotās reģistrācijas Nr.
44103015509) 2021. gada pārskatu
(pielikumā) ar šādiem rādītājiem:
Bilances
kopsumma:
7 418 986 euro;
Pārskata gada peļņa pēc
nodokļiem: 94 584 euro.
−
Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas maksas noteikšanu Smiltenes novada administratīvajā teritorijā:
- apstiprināt SIA „ZAAO” iesniegto nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas
aprēķinu un noteikt, ka Smiltenes
novada Smiltenes pilsētā, Bilskas
pagastā, Blomes pagastā, Brantu
pagastā, Drustu pagastā, Grundzāles pagastā, Launkalnes pagastā,
Palsmanes pagastā, Raunas pagastā, Smiltenes pagastā, Variņu
pagastā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu,
pārkraušanu, šķirošanu un citām
normatīvajos aktos noteiktajām
darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazina
apglabājamo atkritumu apjomu,
par uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un
šķirošanas infrastruktūras objektu
uzturēšanu ir 11,64 euro apmērā
par 1 m3;
noteikt, ka kopējā maksa par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Smiltenes novada Smiltenes
pilsētas, Bilskas pagasta, Blomes
pagasta, Brantu pagasta, Drustu pagasta, Grundzāles pagasta,
Launkalnes pagasta, Palsmanes
pagasta, Raunas pagasta, Smiltenes pagasta, Variņu pagasta administratīvajā teritorijā ir 22,25 euro
par 1 m3 atkritumu (bez pievienotās vērtības nodokļa), ko veido:
Pašvaldības apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu
savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām
normatīvajos aktos noteiktajām
darbībām, ko veic pirms atkritumu
reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par
uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru
noslēgusi pašvaldība un atkritumu
apsaimniekotājs, kā arī izmaksas
to sabiedrības izglītības pasākumu
finansēšanai, kuri vērsti uz atkritumu radītāju izglītošanu atkritumu
apsaimniekošanas jomā – 11,64
euro apmērā par 1 m3;
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu
apglabāšanu cieto sadzīves atkritumu poligonā „Daibe”– 10,61 euro
apmērā par 1 m3.
apstiprināt SIA „ZAAO” iesniegto nešķirotu sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas maksas aprēķinu un noteikt, ka Smiltenes novada
Apes pilsētā, Apes pagastā, Gaujienas pagastā, Trapenes pagastā,
Virešu pagastā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu
un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms
atkritumu reģenerācijas un kas
samazina apglabājamo atkritumu
apjomu, par uzglabāšanu, dalītās
atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras
objektu uzturēšanu ir 11,99 euro
apmērā par 1 m3;

noteikt, ka kopējā maksa par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Smiltenes novada Apes
pilsētas, Apes pagasta, Gaujienas
pagasta, Trapenes pagasta, Virešu
pagasta administratīvajā teritorijā
ir 24,27 euro par 1 m3 atkritumu
(bez pievienotās vērtības nodokļa),
ko veido:
Pašvaldības apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu
savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām
normatīvajos aktos noteiktajām
darbībām, ko veic pirms atkritumu
reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par
uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru
noslēgusi pašvaldība un atkritumu
apsaimniekotājs, kā arī izmaksas
to sabiedrības izglītības pasākumu
finansēšanai, kuri vērsti uz atkritumu radītāju izglītošanu atkritumu
apsaimniekošanas jomā – 11,99
euro apmērā par 1 m3;
Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu
apglabāšanu cieto sadzīves atkritumu poligonā „Kaudzītes”– 12,28
euro apmērā par 1 m3.
lēmums stājas spēkā 2022.
gada 1. jūlijā.
−
Pieņemt zināšanai AS
„CATA” (vienotās reģistrācijas Nr.
40003016840) 2021. gada pārskatu
(pielikumā) ar šādiem rādītājiem:
Bilances kopsumma 10892029 euro;
Pārskata gada peļņa 892640 euro.
−
Atbalstīt AS „CATA” 2021.
gada peļņas pilnā apjomā atstāšanu Sabiedrības rīcībā ar mērķi
izlietot turpmākai attīstībai, konkurētspējas nostiprināšanai un stratēģisko mērķu sasniegšanai.
−
Pieņemt zināšanai SIA
„Smiltenes NKUP” (vienotās reģistrācijas Nr. 43903000435) 2021.
gada pārskatu (pielikumā) ar šādiem rādītājiem:
bilances kopsumma 11333797 euro;
pārskata gada peļņa 52149 euro.
−
Atbalstīt SIA „Smiltenes
NKUP” 2021. gada peļņas pilnā apjomā atstāšanu Sabiedrības rīcībā
un izlietot ar mērķiem:
ūdensvada remontam 35
metri Kaļķu ielā;
kanalizācijas remontam
70 metri Klusā ielā, Smiltenē;
notekūdeņu plūsmas mērītāja uzstādīšanai Raunas notekūdeņu attīrīšanās iekārtas;
kanalizācijas posma pārbūvei 55 metri Rozes ciemā;
ēkas rekonstrukcijas būvprojekta izstrādei;
atbalstam caur Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociāciju Ukrainā, (https://
ukrvodokanal.in.ua/) nodrošināt
pilnvērtīgus ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumus;
kanalizācijas posmu rekonstrukcijai Apes pilsētā ≈ 170
metri.
−
Apstiprināt
nekustamā
īpašuma Vaidavas iela 6, Apē, Smiltenes novadā, īpašuma kadastra
numurs 3605 001 0347, kas sastāv
no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3605 001 0347 ar
platību 0,1201 ha platībā, brīvo
cenu – 1880 euro (viens tūkstotis

astoņi simti astoņdesmit euro).
Atsavināt M.C. nekustamo īpašumu Vaidavas iela 6, Apē, Smiltenes
novadā, īpašuma kadastra numurs
3605 001 0347.
−
Par nekustamā īpašuma
Celtnieku ielā 2 – 2, Smiltenē, Smiltenes novadā, atsavināšanu
−
Atzīt par nenotikušu ar
Smiltenes novada pašvaldības
domes 2022. gada 23. februāra
lēmumu Nr. 54 (protokols Nr. 16,
6.§.) „Par izsoļu atzīšanu par nenotikušām un jaunu elektronisko
izsoļu izsludināšanu augošiem kokiem nekustamajā īpašumā „Ragu
purvs”, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā” apstiprināto izsoli,
kur augošu koku pārdodamais apjoms 1. kvartāla 1. un 5. nogabalā
ar platību 1,95 ha ir 280,32 m3, kas
pēc tirgus cenas ir 9369,38 EUR
(deviņi tūkstoši trīs simti sešdesmit
deviņi euro 38 centi) vērtībā.
−
Uzsākt nekustamā īpašuma „Jaunškobri”, Gaujienas pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 3648 005 0131, kas sastāv no
vienas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 3648 005 0311, ar platību 1,1 ha atsavināšanas procedūru.
−
Apstiprināt
nekustamā
īpašuma „Brūkšu kalte”, Smiltenes
pagastā, kadastra numurs 9480
005 0515, kas sastāv no vienas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 94800050515 1,56 ha
platībā, brīvo cenu – 8080,00 EUR
(astoņi tūkstoši astoņdesmit euro
un 00 centi), t.sk. par zemi 5780
EUR un par mežaudzi 2300 EUR.
−
Atsavināt SIA „Smiltenes
ceļinieks”, reģ. Nr. 44103076113,
nekustamo īpašumu „Brūkšu kalte”, Smiltenes pagastā, Smiltenes
novadā, kadastra numurs 9480
005 0515.
−
Uzsākt nekustamā īpašuma „Strēlnieki”, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9458 002 0124, kas sastāv no
divām zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumu 9458 002 0131 1.77
ha platībā un kadastra apzīmējums
9458 002 0124 1,4864 ha platībā,
atsavināšanas procedūru.
−
Rīkot rakstisku nomas
tiesību izsoli par zemes vienības
„Ķevēni”, Raunas pagasts, Smiltenes novads, kadastra apzīmējums
4276 002 0105, ar platību 5,23 ha
iznomāšanu lauksaimnieciskai izmantošanai.
−
Rīkot rakstisku nomas
tiesību izsoli par zemes vienības
“Ķevēni”, Raunas pagasts, Smiltenes novads, kadastra apzīmējums
4276 002 0106, ar platību 38,2 ha
iznomāšanu lauksaimnieciskai izmantošanai.
−
Nepārņemt Izglītības un
zinātnes ministrijas valdījumā esošā valsts īpašuma „Smiltenes Lauksaimniecības Tehnikums”, kadastra numurs 9480 006 0035, sastāvā
esošās zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9480 006 0262 divas
daļas (zemes gabalu, kurš robežojas ar ēku „Kalnamuiža 1” un zemes
gabalu, kurš robežojas ar ēku “Kalnamuiža 46”), jo zemes gabali nav
nepieciešami pašvaldības funkciju
realizācijai.
−
Atzīt, ka zemes vienība
ar kadastra apzīmējumu 9480 006
0038 0.4 ha platībā, kas ierakstīta
Vidzemes rajona tiesas Smiltenes
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 139 un ir iekļauta nekustamā īpašuma „Smiltenes Lauksaimniecības Tehnikums”, kadastra

numurs 9480 006 0035, sastāvā,
atbilst un ir nepieciešama pašvaldības funkcijas – sniegt palīdzību
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu
risināšanā – īstenošanai.
−
Piekrist pārņemt zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu
9480 006 0038 0,4 ha platībā pašvaldības īpašumā.
−
Piekrist nodot nekustamo īpašumu „Ūdeņi”, kadastra Nr.
9480 006 0257, 0,1108 ha platībā
valsts īpašumā Izglītības un zinātnes ministrijas personā funkciju
realizācijai.
−
Konceptuāli atbalstīt centralizēto maģistrālo ūdensapgādes
un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūvi Grotūža ciema attīstībai.
−
Nodot A.J. nomā rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa
zvejai Lizdoles ezerā 2022. gadā un
iedalīt zvejas limitu 2022. gadam
- vienu zivju murdu, kas atbilst 30
(trīsdesmit) metru tīklu garumam.
−
Apstiprināt Nolikumu „Pavasara pierobežas gadatirgus Apē”
projektu.
−
Apstiprināt pašvaldības
iestādes „Gaujienas pamatskola”
vienreizējo maksas pakalpojumu
Vidzemes zonas speciālo skolu
daiļrunāšanas konkursam:
Ēdināšanas izmaksas 1
personai – 5,00 euro;
Skolas komandas dalības
maksas – 10,00 euro.
−
Atbildīgais par lēmuma izpildi – iestādes „Gaujienas pamatskola” direktore V. Andersone.
−
Lēmuma izpildi kontrolēt
pašvaldības iestādei „Smiltenes
novada Izglītības pārvalde”.
−
Lēmums stājas spēkā ar
2022. gada 27. aprīli.
−
Apstiprināt Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenrādi.
−
Grozīt 2022. gada 23. februāra Smiltenes novada pašvaldības lēmumu Nr. 64 „Par maksas
pakalpojumu apstiprināšanu”.
−
Par izmaiņām Smiltenes
novada Bērnu un ģimenes atbalsta
centra no pašvaldības budžeta finansējamo amatu vienību sarakstā.
−
Par grozījumiem amata
vienību sarakstos.
−
Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības iestāžu
amata vienību sarakstos.
−
Par grozījumiem Trapenes
un Virešu feldšeru punktu amatu
vienību sarakstos.
−
Lai nodrošinātu pašvaldības investīciju projekta „Elektroapgādes tīklu pārbūve Palsmanes
pamatskolā” finansēšanu, ņemt
2022. gadā aizņēmumu līdz 65 607
EUR (sešdesmit pieci tūkstoši seši
simti septiņi euro un 00 centu) apmērā no Latvijas Republikas Valsts
kases.
−
Apstiprināt uzņēmējdarbības ideju konkursa „Esi uzņēmējs
Smiltenes novadā!” nolikumu.
−
Izsludināt uzņēmējdarbības ideju konkursu „Esi uzņēmējs
Smiltenes novadā!” un noteikt
projektu pieteikumu iesniegumu
termiņu līdz 2022. gada 31. maijam
plkst. 17.00.
−
Apstiprināt
Līdzdalības
budžeta projektu konkursa nolikumu.
−
Pārņemt bez atlīdzības
valstij piederošo nekustamo īpašumu „V243 nobrauktuve”, kadastra
numurs 94440070299, kas sastāv
no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 94440070298 0,44 ha
platībā un inženierbūves ar kadas-

tra apzīmējumu 94440070298001,
Bilskas pagastā, Smiltenes novadā.
−
Izbeigt Smiltenes novada
Zemes komisijas darbību.
−
Par līdzfinansējuma nekustamā īpašuma pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai pieteikumu
izvērtēšanas komisijas apstiprināšanu.
−
Par Smiltenes novada
pašvaldības starpinstitucionālās
sadarbības grupas bērnu tiesību
aizsardzības jomā izveidošanu un
sastāva ievēlēšanu.
−
Saskaņot Smiltenes novada pašvaldības izglītības nozares
attīstības stratēģijas 2023. – 2028.
gadam izstrādes uzsākšanu.
−
Par darba grupas izveidi
Smiltenes novada pašvaldības izglītības nozares attīstības stratēģija 2023. – 2028. gadam izstrādei
−
Apstiprināt
aktualizēto
Smiltenes novada attīstības programmas 2022. – 2028. gada Investīciju plānu.
−
Investīciju plānu ievietot
Teritorijas attīstības plānošanas
informācijas sistēmā un pašvaldības mājaslapā www.smiltenesnovads.lv.
−
Veikt grozījumus Lēmumā
Nr. 355, izsakot dokumenta nosaukumu šādā redakcijā „Smiltenes
novada Kultūras attīstības programma 2023. – 2028. gadam”.
−
Apstiprināt
Smiltenes
novada Kultūras un tūrisma pārvaldes struktūrvienību nolikumu
projektus:
„Smiltenes novada muzeja nolikums”;
„Jāzepa Vītola memoriālā
muzeja “Anniņas” nolikums”;
„Drustu novadpētniecības muzeja nolikums”;
„Raunas muzeja nolikumus”.
−
Apstiprināt Saistošo noteikumu „Grozījums Smiltenes
novada pašvaldības domes 2021.
gada 24. novembra saistošajos
noteikumos Nr. 18/21 „Kārtība,
kādā Smiltenes novada pašvaldība
sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” projektu.
−
Precizēt Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada
23. februāra saistošos noteikumus
Nr. 8/22 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas
un lietošanas kārtība Smiltenes
novadā”.
−
Precizēt Smiltenes novada
pašvaldības domes 2021. gada 29.
decembra saistošos noteikumus
Nr. 28/21 „Par pašvaldības apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību
Smiltenes novada teritorijā”.
−
Precizēt Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada
29. decembra saistošos noteikumus Nr. Nr. 29/21 „Smiltenes novada pašvaldības teritorijas kopšanas un namu un būvju uzturēšanas
saistošie noteikumi”, izsakot tos
jaunā redakcijā.
−
Apstiprināt Saistošo noteikumu „Grozījums Smiltenes
novada pašvaldības domes 2021.
gada 27. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 8 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Smiltenes
novadā” projektu.
−
Precizēt Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada
23. februāra saistošos noteikumus
Nr. 5/22 „Par interešu izglītības un
pieaugušo neformālās izglītības
programmu licencēšanas kārtību
Smiltenes novadā”.
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2022. gada 12. maijs
−
Precizēt Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada
23. februāra saistošos noteikumus
Nr. 4/22 „Par bērnu reģistrācijas,
uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Smiltenes novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēs un

vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās”.
−
Apstiprināt
Nolikuma
„Grozījumi 2022. gada 23. februāra
nolikumā „Smiltenes novada pašvaldības bērnu uzņemšanas Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītī-
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bas iestādēs un vispārējo izglītības
iestāžu pirmsskolas grupās komisijas nolikums” projektu.
−
Apstiprināt
Noteikumu
„Smiltenes novada pašvaldības
videonovērošanas sistēmas drošības noteikumi” projektu.

−
Komandēt Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Edgaru Avotiņu un Smiltenes novada pašvaldības domes
deputātu Aināru Mežuli darba vizītē uz Vāciju no 2022. gada 19. maija
līdz 2022. gada 23. maijam, lai pār-

stāvētu Smiltenes novada pašvaldību sadraudzības pilsētā Villihā
25 gadu sadraudzības gadadienai
par godu rīkotajā pasākumā.
D. Kaupe,
Smiltenes novada pašvaldības
Kancelejas un personāla nodaļas
vadītāja

dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”.
Saistošie noteikumi nosaka
kārtību, kādā Smiltenes novada
pašvaldība piešķir līdzfinansējumu
dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, kā arī līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas nosacījumus.
2022. gadā pašvaldība saistošo
noteikumu izpildei pašvaldības budžetā plāno paredzēt 20 000 euro.
Pašvaldība programmu par
atbalsta piešķiršanu saistošajos
noteikumos noteiktajam mērķim
pārņēmusi no līdzšinējā Smiltenes
novada un plāno to kā pašvaldības
ilgtermiņa programmu. Turpmākā
budžeta plānošana notiks atkarībā

no dzīvojamo māju īpašnieku un
apsaimniekotāju aktivitātes izvērtējuma un pašvaldības budžetā paredzēto finanšu līdzekļu iespējām.

šanas nosacījumus.
2022. gadā pašvaldība saistošo noteikumu izpildei pašvaldības
budžetā plāno paredzēt 4 000 euro.
Pašvaldība programmu par
atbalsta piešķiršanu saistošajos
noteikumos noteiktajam mērķim
pārņēmusi no līdzšinējā Smiltenes
novada un plāno to kā pašvaldības
ilgtermiņa programmu. Turpmākā
budžeta plānošana notiks atkarībā
no dzīvojamo māju īpašnieku un
apsaimniekotāju aktivitātes izvērtējuma un pašvaldības budžetā paredzēto finanšu līdzekļu iespējām.
D. Kaupe,
Smiltenes novada pašvaldības
Kancelejas un personāla nodaļas
vadītāja

Saistošie noteikumi
Ir stājušies spēkā Smiltenes
novada pašvaldības domes 2022.
gada 23. februāra saistošie noteikumi Nr. 8/22 „Sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtība
Smiltenes novadā”.
Saistošie noteikumi nosaka:
1) kārtību, kādā ūdensapgādes
tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai
ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai
skaitā prasības komercuzskaites
mēraparāta mezgla izbūvei;
2) centralizētās ūdensapgādes
sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības, tai

Pašvaldībā

Turpmāk
pārstrādei
iespējams
bez maksas
nodot vēl
vairākus
atkritumu
veidus
Pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA „ZAAO”
(ZAAO) savā darbības reģionā ir radis iespēju iedzīvotājiem šķirot un
bez maksas nodot vēl vairāk veidu
pārstrādei derīgu atkritumu, kuri
ievietojami iepakojuma šķirošanas konteineros vai nogādājami uz
ZAAO darbības reģionā esošajiem
21 EKO laukumiem un reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru
„Daibe”.
Turpmāk, papildus jau iepriekš
noteiktajiem materiālu veidiem,
iedzīvotāji aicināti šķirot un dalīti
vāktu atkritumu konteineros ievietot arī polimēra puķu podus,
grozus, kastes, kastītes (PP, HDPE),
kā arī granulētu putuplastu (EPS).
Ikvienam bez maksas tagad ir iespēja nodot arī organisko stiklu –
polimetilmetakrilātu (PMMA), polikarbonātu (PC), polimēra caurules
un dārza mēbeles (HDPE, PP), koka
un finiera iepakojuma kastes, paletes. Materiālus, kuri to lielā izmēra
dēļ nav ievietojami konteineros,
klienti aicināti paši vest uz EKO laukumiem un RAAC Daibe.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar ZAAO
klientu apkalpošanas speciālistiem
rakstot e-pastu: zaao@zaao.lv, kā
arī zvanot pa tālr. 64281250 vai
26515556.
Šķiro – saudzē dabas resursus
un taupi savu naudu!
Zane Leimane,
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību
vadītāja

skaitā, prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas
sistēmā, brīvkrānu un ugunsdzēsības ierīču lietošanas un aizsardzības prasības;
3) sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, tai skaitā līguma
slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību;
4) administratīvo atbildību par
šo noteikumu pārkāpšanu.
Ir stājušies spēkā Smiltenes
novada pašvaldības domes 2022.
gada 30. marta saistošie noteikumi Nr. 11/22 „Par Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējuma
apjomu un tā piešķiršanas kārtību

Ir stājušies spēkā Smiltenes
novada pašvaldības domes 2022.
gada 30. marta saistošie noteikumi Nr. 11/22 „Par Smiltenes novada
pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamo māju energoefektivitātes
pasākumu veikšanai”.
Saistošie noteikumi nosaka
kārtību, kādā Smiltenes novada
pašvaldība piešķir līdzfinansējumu
dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, kā arī līdzfinansējuma apmēru un tā piešķir-

Reģionālajā vizītē Smiltenē viesojas Zemkopības ministrs
20. aprīlī reģionālajā darba
vizītē, Smiltenes novadā, viesojās Zemkopības ministrs Kaspars
Gerhards. Vizītes ietvaros ministrs
apmeklēja AS „Smiltenes piens”,
zemnieku saimniecību „Rožkalni”
un tikās ar Ziemeļvidzemes lauksaimniecības apvienības „Smiltene” pārstāvjiem.
Darba vizīte Smiltenes novadā iesākās ar viesošanos AS
„Smiltenes piens”, kas ir viens no
lielākajiem piena pārstrādes uzņēmumiem un siera ražotājiem
Latvijā, kā arī, nenoliedzami, viens
no Smiltenes galvenajiem lepnumiem. Ministrs uzņēmumam
pasniedza Atzinības rakstu par
nozīmīgu ieguldījumu piena pārstrādes nozares attīstībā.
Tikšanās laikā AS „Smiltenes
piens” padomes priekšsēdētājs
Armands Kovaldins un valdes
priekšsēdētāja Ilze Bogdanova
iepazīstināja ar uzņēmuma darbības virzieniem, produktiem un
attīstības rādītājiem. Tika pārrunātas piena pārstrādes nozares
aktualitātes, lielākie izaicinājumi,
pandēmijas radītās sekas, kā arī
nākotnes perspektīvas nozares
attīstībai. Vizītes turpinājumā uzņēmuma AS „Smiltenes piens”
pārstāvji ministram un tā delegācijai izrādīja vienu no uzņēmuma
ražošanas ēkām, kas atrodas Smiltenes novada pašvaldības investīciju objektā Valkas ielā 5, Smiltenē. Ministrs tika iepazīstināts ar
plašajām un ērtajām ražošanas
telpām un iekārtām, kā arī tur sa-

Reģionālās darba vizītes ietvaros Zemkopības ministrs K. Gerhards apmeklē AS „Smiltenes piens”
ražošanas ēku Valkas ieklā 5, Smiltenē
ražotajiem produktiem.
Reģionālās darba vizītes turpinājumā ministrs K. Gerhards
apmeklēja zemnieku saimniecību
„Rožkalni” Smiltenes pagastā, kā
arī tikās ar Ziemeļvidzemes lauksaimniecības apvienības „Smiltene” pārstāvjiem, lai pārrunātu

nozares aktualitātes.
Smiltenes novada pašvaldība
saka paldies uzņēmējiem un nozaru speciālistiem, kuri uzņēma
Zemkopības ministru, dalījās savās zināšanās, pieredzē un ierosinājumos. Esam patiesi lepni, ka
mūsu uzņēmēju viedoklis tiek uz-

klausīts un ņemts vērā, veidojot
nozares politiku valstiskā līmenī.

Madara Mūrniece,
zīmolvedības un mārketinga
speciāliste

Smiltenes un Villihas pilsētu sadraudzībai – 25 gadi
Šogad aprit 25 gadi kopš nodibināta Smiltenes un Vācijas pilsētas Villihas sadraudzība. To atzīmēs maija otrajā pusē Villihā.
No 20. līdz 22. maijam Smiltenes novada delegācija – domes
priekšsēdētājs un seši pašvaldības pārstāvji – dosies darba vizītē
uz Vāciju, lai godinātu un atzīmētu
Smiltenes un Villihas pilsētu sadraudzības 25. gadadienu.
Smiltenes un Villihas pilsētu
sadraudzība aizsākās ar meiteņu kora „Rudzupuķes”, jauniešu
kora „Lido”, tautas deju ansambļa

„Ieviņa”, jauktā kora „Pakalni” un
grupas „Kaimiņi” koncertiem un
dalību Vācijas pilsētas festivālos
un citos pasākumos. Oficiāli tā tika
noslēgta 2002. gada 15. novembrī,
parakstot Sadraudzības vienošanās dokumentu ar mērķi attīstīt
un uzturēt informācijas apmaiņu
starp pašvaldības iestādēm, piemēram, pilsētas attīstības nodaļu,
skolām, bērnudārziem utt. Savukārt 2017. gada 22. jūnijā Smiltenē
tika noslēgts partnerības līgums
starp abām pašvaldībām, kura
svinīgā parakstīšana notika 2018.

gada 24. aprīlī Villihā, Nērsenes
pilī. Šī līguma ietvaros abas pašvaldības apņemas turpināt iestāties
par līdzšinējo sadarbību, brīvībā
un mierā stiprināt Eiropas vienotību un draudzību starp Latvijas un
Vācijas tautām, veicināt kontaktus
kultūras, izglītības un tālākizglītības, sociālās, jauniešu apmaiņas,
saimnieciskās, tūrisma un dabas
aizsardzības jomā.
Šo gadu laikā veidota aktīva
sadarbības: organizēta skolēnu
apmaiņa un dzīvošana ģimenēs,
viens pie otra viesojušies pilsētu

amatiermākslas kolektīvi, rīkoti uzņēmēju pieredzes apmaiņas
braucieni, sadraudzības forums
u.c. Smiltenes un Villihas pilsētu
sadraudzība ir ne tikai lokāli nozīmīga, bet caur to tiek arī radīta
iespēja stiprināt Eiropas vienotību,
ciešāku sadraudzību un sadarbību
starp Latvijas un Vācijas tautām.

Madara Mūrniece,
zīmolvedības un mārketinga
speciāliste
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2022. gada 12. maijs

Par ietekmes uz vidi novērtējumu un
lokālplānojuma izstrādi vēja elektrostaciju parka
„Augstkalni” izbūvei Smiltenes novadā
Informējam Jūs, ka SIA „WPR2”
(reģ. Nr. 50203195901) ir iecerējusi
izveidot vēja elektrostaciju parku
„Augstkalni” Smiltenes novada teritorijā. Kopš pagājušā gada noris
darbs pie projekta, SIA „WPR2” sadarbojoties ar Smiltenes novada
pašvaldību, tostarp strādāts pie
Smiltenes ilgtermiņa attīstības stratēģijas, pie ietekmes uz vidi novērtējuma un lokālplānojuma uzsākšanas, kur jau pieņemti vairāki secīgi
domes lēmumi projekta virzībai.
Vēlamies Jūs informēt, ka SIA
„WPR2” plāno uzsākt paredzētās
darbības sākotnējo sabiedrisko apspriešanu, kas ir pirmais veicamais
solis sabiedrības informēšanai par
ieceri ietekmes uz vidi novērtējuma procesa ietvaros. Sākotnējā sabiedriskā apspriešana tiks uzsākta
2022. gada 13. maijā un noslēgsies
2022. gada 6. jūnijā.
Diemžēl sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā nevarēsim
tikties ar Jums klātienē, jo jau vairāk
nekā gadu vides aizsardzības normatīvajos aktos noteiktās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes ir
jāaizstāj ar neklātienes apspriešanas formu saskaņā ar Covid-19
infekcijas izplatības pārvaldības
likumu. Videokonference tiešsaistē
norisināsies 2022. gada 26. maijā

no plkst. 18.00. Saite uz virtuālo
sanāksmes telpu, kā arī pievienošanās instrukcija tiks publicēta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma
izstrādātāja mājaslapā www.environment.lv, kā arī Smiltenes novada
pašvaldības tīmekļa vietnē www.
smiltenesnovads.lv.
Ja norādītajā laikā nevarēsiet
pievienoties sanāksmei tiešsaistē,
Jums būs iespēja noskatīties sanāksmes ierakstu, kas pēc sanāksmes tiks publicēts www.environment.lv mājaslapā.
Papildus informējam, ka paralēli
ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN)
procesam, vēja parkam „Augstkalni” tiek veikta arī lokālplānojuma
izstrāde.
Lokālplānojuma
izstrādes
mērķis ir noteikt jaunu, indeksētu apakšzonu funkcionālajā zonā
Meža teritorija (M), vai paredzētu
citu, vēja parka būvniecībai atbilstošu, teritorijas funkcionālo zonu,
kurā tiktu pieļauta energoapgādes
uzņēmumu apbūve, ietverot vēja
elektrostaciju un vēja parku izvietošanas iespēju, kā arī veikt citas no tā
izrietošas izmaiņas un detalizēt Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumus.
Informācija par lokālplānojuma izstrādes tālāko procesu un sa-

Tiek uzsākta detālplānojuma
izstrāde

biedrības līdzdalības iespējām tiks
sniegta Smiltenes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.smiltenesnovads.lv, sadaļā „Attīstība/ Plānošanas dokumenti/ Lokālplānojumi”,
kā arī Smiltenes novada pašvaldības bezmaksas izdevumā „Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis”.
Vēlētos uzsvērt, ka vēja elektrostacijām, kuru jauda ir lielāka par 2
MW, attālums no tuvākās plānotās
vēja elektrostacijas un vēja parka
robežas līdz dzīvojamām un publiskām ēkām ir noteikts normatīvajos
aktos un tas ir vismaz 800 m.
Aktuālajai informācijai par ietekmes uz vidi novērtējumu procesu turpmāk būs iespējams sekot
Vides pārraudzības valsts biroja,
pašvaldības un ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma izstrādātāja
mājaslapās un informācijai par lokālplānojumu pašvaldības mājas
lapā un portālā ĢeoLatvija.lv, sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”.
Jautājumu un priekšlikumu
gadījumā par plānoto vēja parku
vai ietekmes uz vidi novērtējuma
procesu, vai lokālplānojumu lūdzu
rakstīt uz kontaktiem, kas būs norādīti iepriekš minētajās mājaslapās.

Tuvākajā laikā plānota Mēru muižas terases
durvju restaurācija
2022. gada 25. martā Smiltenes novada pašvaldība ar SIA
„Warss+” noslēgusi līgumu par
Mēru muižas terases durvju restaurāciju. Restaurācijas darbi
tiek īstenoti projekta 21-09-AL10A019.2202-000002 „Mēru muižas
durvju nomaiņa” ietvaros.
Plānoto darbu termiņš Mēru
muižas durvju restaurācijai ir
2022. gada 30. jūnijs. Līguma
summa paredzētajām darbībām
iepirkuma procedūras rezultātā ir
noteikta 5946,09 EUR (t.sk. PVN)
apmērā. Darba uzdevums paredz

veikt Mēru muižas terases divviru
dubulto durvju ar slēģiem restaurāciju, ievērojot SIA „Arhitektoniskās izpētes grupas” izstrādātā
Arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas dokumentā ietvertos arhitektoniski mākslinieciskās
izpētes norādījumus.
Šobrīd Lauku atbalsta dienestā ir iesniegti iepirkuma dokumenti saskaņošanai, tiek gatavota pie-

prasītā papildus informācija.
Projekts tiek realizēts ar Lauku
atbalsta dienesta līdzfinansējumu Lauku attīstības programmas
2014. – 2020. gadam pasākuma
19.2 „Darbību īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.
Vanda Jurita Markova,
Digitālā mārketinga un
komunikācijas speciālists

Smiltenes novada valsts un pašvaldības
vienotais klientu apkalpošanas centrs informē
Otrdien, 17. maijā, Valsts Sociālā apdrošināšanas aģentūra
(VSAA) speciālists no Valkas filiāles
atsāk reģistrēto klientu klātienes
konsultācijas Smiltenē, Dārza ielā
3, Klientu apkalpošanas centra telpās. Ja interese būs liela tad turp-

māk klātienes konsultācijas būs
katra mēneša pirmajā otrdienā
par jautājumiem kas saistīti ar:
Vecuma pensijas jautājumiem, prognoze;
Apdrošināšanas stāža apliecinošo dokumentu iesniegšana;

(vēsturiskā datu bāze)
Arodslimību/nelaimes gadījumu papildus dokumentu iesniegšana (čeki).
Reģistrēt pieteikumu lūdzam uz
tālruņiem: 64707284, 29171523.

Smiltenes novada pašvaldība
paziņo, ka ar 30.03.2022 domes
lēmumu Nr. 120 protokolu, 8, 9.§
„Par detālplānojuma teritorijai
starp Gaujas ielu, Valmieras ielu,
Daugavas ielu un Smiltenes pilsētas robežu, Smiltenē, Smiltenes
nov., izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”, tiek
uzsākta detālplānojuma izstrāde
zemes vienībām Daugavas ielā 39,
Vidzemes ielā 16, zemes vienību
daļas (Daugavas iela, Gaujas iela,
Valmieras iela, Vidzemes iela), ar
kadastra apzīmējumiem 9415 008
1603, 9415 008 1414, 9415 009
1702, 9415 008 1702, 9415 008
1704, 9415 008 1706.
Detālplānojuma mērķis – Smiltenes novada pašvaldības īpašumā esošo rūpnieciskās apbūves,
jauktā centra apbūves un dzīvojamās apbūves zonu attīstībai paredzētā nekustamā īpašuma sadale,
veidojot atsevišķus nekustamos
īpašumus, kas paredzēti perspektīvas apbūves uzturēšanai un ap-

saimniekošanai, kā arī teritorijas
inženiertehnisko
komunikāciju
nodrošināšana, Smiltenes pilsētas
Limbažu ielas transporta organizācijas noteikšana, iekškvartāla
ielu plānošana un piekļuves nodrošināšana esošajiem un plānotajiem nekustamajiem īpašumiem.
Detālplānojuma izstrādes vadītājsAttīstības un plānošanas nodaļas
teritorijas plānotājs.
Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir Smiltenes novada pašvaldība.
Smiltenes novada dome informē, ka „Detālplānojuma teritorija
starp Gaujas ielu, Valmieras ielu,
Daugavas ielu un Smiltenes pilsētas robežu, Smiltenē, Smiltenes
nov.” izstrādes veicējs tiks noteikts
iepirkuma rezultātā. Iepirkums tiks
izsludināts līdz 2022. gada 10. jūnijam.
Smiltenes novada pašvaldības
Attīstības un plānošanas nodaļa

Smiltenes novada pašvaldības policija informē
2022. gada marta mēnesī Smiltenes novada Pašvaldības policija
reaģēja uz 120 notikumiem, no kuriem 48 gadījumos ziņas saņemtas
no iedzīvotājiem, 34 pārkāpumi
tika fiksēti patruļas laikā, 17 gadījumos informācija saņemta no
Valsts policijas Operatīvās vadības
nodaļas, 3 gadījumos – no videonovērošanas sistēmas. Tika veikti
11 plānotie reidi un norīkojumi un
saņemti 7 iesniegumi no iedzīvotājiem.
Apkalpojot notikumus, konstatēts, ka 40 gadījumos notikumā iesaistītās personas atrodas
alkohola reibumā, no tām 10 personas nogādātas dzīves vietā, 5 –
atskurbtuvē.

Pret 41 personu uzsākta administratīvo pārkāpumu lietvedība,
no kurām 36 gadījumos pieņemts
lēmums, bet 5 lietas nosūtītas
kompetentām iestādēm lēmuma
pieņemšanai.
Konstatētie pārkāpumi:
•
25 par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu publiskā vietā vai atrašanos
publiskā vietā reibuma stāvoklī;
•
5 par dzīvnieku labturības
prasību pārkāpumiem;
•
2 par smēķēšanu neatļautās vietās;
•
2 par dzīvošanu bez deklarētas dzīvesvietas;
•
4 par pārvietošanos uz
brauktuves vai nomales bez ap-

ģērba ar labi redzamiem gaismas
atstarojošiem elementiem, diennakts tumšajā laikā, ja ceļš nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots;
•
2 par atkritumu apsaimniekošanas pārkāpumiem;
•
1 par dabisko vajadzību
nokārtošanu uz ielas, tam speciāli
neparedzētās vietās.
19 gadījumos personas, pamatojoties uz „Administratīvas atbildības likuma” 10. pantu, atbrīvotas
no administratīvās atbildības, izsakot aizrādījumu.
Par bērnu drošību ārpus mājas
Lai radītu bērniem drošu vidi ārpus mājas (uz ielas, skolās, daudzdzīvokļu māju pagalmos un citās

Talkojam Trapenē!
30. aprīlī visā Latvijā un arī
Trapenē notika akcija „Lielā Talka”,
kurā varēja piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs un sakopt kādu
pagasta vietiņu, tādējādi apliecinot, ka mums ir svarīgi un patīkami dzīvot sakoptā vidē un mēs labprāt arī piedalāmies šīs sakoptās
vides radīšanā.
Talkot bija ieradušies vairāk kā
40 pagasta iedzīvotāji, un šīs talkas ietvaros tika sakopti gan Somu
kapi, gan teritorija ap Tinābeli un
Upurliepu, gan Absolventu birztala, gan „Kārkliņu” māju un parka
teritorija, kā arī tika notīrīti L. Laicena un O. Vācieša pieminekļi.
Paldies visiem talkotājiem, kas
aktīvi iesaistījās apkārtējās vides
sakopšanā!
Sevišķu paldies jāsaka Trapenes pagasta pensionāru padomes
priekšsēdētājam Dzintaram Peipānam par senioru iesaisti talkā,
pavārītei Annai Vācietei par gardās
zupas gatavošanu, SAC „Trapene”
darbiniekiem Inesei un Laimonam
un klientiem, kā arī Trapenes sākumskolas skolniekiem un viņu
vecākiem.
Laura Vāciete,
Trapenes pagasta pārvaldes
lietvede
„Lielās talkas” sakopšanas aktivitātēs Trapenē aktīvi iesaistījās
arī pagasta seniori. Talkas dienā
visi mēs pulcējāmies pie estrādes,
kur mūs uzrunāja un par talkas

Mārtiņš Neibergs,
Valdes loceklis

vietās), lūdzam vecākiem izrunāt
dažādas situācijas, kādās bērns var
nonākt!
•
Pārrunājiet ar bērniem, kā
rīkoties situācijās, kad nepieciešama palīdzība!
•
Pārrunājiet, kā rīkoties, ja
svešinieks grib uzsākt sarunu:
- paskaidrojiet bērnam, ka ar
svešiniekiem nekādā gadījumā
nevajadzētu iesaistīties jebkādās
sarunās;
- paskaidrojiet bērnam, ka gadījumos, ja svešinieks mēģina uzsākt
sarunu, bērnam tas ir jāignorē un
jādodas tālāk!
Svarīgi atgādināt, ka svešinieks
var būt ļaunu nodomu vadīts, tāpēc
nejauši sastaptam cilvēkam noteikti

nevajadzētu uzticēties.
Lūdzam vecākus ik pa laikam
kopā ar saviem bērniem atkārtot
drošības noteikumus ārpus mājas,
skolā, pagalmos, uz ceļiem un gājēju pārejām. Lūdzam, nepalikt vienaldzīgiem, ja pamanīts kāds bērns
bez pieaugušo uzraudzības!
Smiltenes novada Pašvaldības policijas darbinieki augstu
novērtē iedzīvotāju iesaistīšanos
sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā, ziņojot par
pārkāpumiem NEKAVĒJOTIES!
Pašvaldības policijas dežūrtālrunis: 28659933
Smiltenes novada
Pašvaldības policija
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Aptauja par pakalpojumu
pieejamību

Smiltenes novada pašvaldības
klientu apkalpošanas centros
Smiltenes novada pašvaldība pilnveido un attīsta Vienoto
valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) tīklu.
Iepriekšējos gados šādi centri izveidoti Smiltenē, Raunā un Apē,
bet sākot ar 2022. gadu šādi vietējas nozīmes VPVKAC tiek veidoti
arī pārējos novada pagastos.
Apaujas mērķis:
Uzlabot iedzīvotāju apkalpošanu un pakalpojumu pieejamību
pašvaldību Vienotajos valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas
centros (VPVKAC).
SAC „Trapene” darbinieki un klienti pie L. Laicena pieminekļa
norises kārtību, plānotajiem darbiem šajā dienā informēja pagasta
pārvaldes vadītājs Jānis Šepters.
Visas talkas laikā skanēja mūzika.
Par to rūpējās kultūras nama vadītāja Svetlana Spalviņa.
Viens no objektiem bija Absolventu birzs sakopšana. Šajā darbā
iesaistījās visvairāk senioru. Ir pagājuši 50 gadi, kad tika iestādīts
pirmais kociņš šajā birztaliņā. Daži
seniori sameklēja savu stādīto kociņu, raisījās sarunas par skolu, tās
darbību dažādos laika posmos.
Absolventu birzs sakopšana ir
tikai daļiņa no visa darba, ko visi
kopā paveicām šajā dienā. Bija
patīkami vērot, ka mūsu parka
teritorija tika sakopta, ka uzposts
rakstnieka Linarda Laicena piemi-

neklis, ka uzposti Somu kapi, Upuru liepas un Tinābeles teritorija
u.c. objekti.
Vakarā, pēc labi veiktā darba,
pulcējāmies kultūras namā, kurā
svētku koncertu sniedza mūsu
vokālie ansambļi un individuālie
izpildītāji. Pašdarbnieku vidū bija
arī daudzi seniori. Paldies Kultūras
nama vadītājai Svetlanai Spalviņai
un ansambļu vadītājai Inai Javai
par sniegto koncertu.
Vislielākais paldies visiem
Trapenes pagasta senioriem par
iniciatīvu un atbalstu lielajā talkā
„Celies, posies, iesaisties!”!
Dzintars Peipāns,
Trapenes pagasta pensionāru
padomes priekšsēdētājs

Piecos gados lielākais NVO un Latvijas iedzīvotāju
skaits iesaistās dārzkopības projektos
Šogad dārzkopības darbus grūtībās nonākušajiem cilvēkiem palīdzēs veikt piecos gados lielākais
nevalstisko organizāciju skaits. 23
organizācijas ar Borisa un Ināras
Teterevu fonda atbalstu vismaz
750 mājsaimniecībām visos Latvijas reģionos izsniegs sēklas, stādus
un dārza piederumus, lai varētu
pašu spēkiem izaudzēt pārtiku
savam saimes galdam. Atbalstīto
organizāciju vidū – septiņas Vidzemes bezpeļņas organizācijas Valkas, Siguldas, Cēsu, Smiltenes un
Alūksnes novados.
Vidzemē atbalstu ir saņēmušas 7 organizācijas, kuras darbos
iesaistīs vismaz 233 mājsaimniecības. Valkas novada Kārķu iniciatīvas veicināšanas biedrība „Ugunspuķe” aptvers 23 sociālā riska
ģimenes. Siguldas biedrība „Cerību
spārni” projektā iesaistīs 30 cilvēkus ar invaliditāti un viņu ģimenes. Cēsu novada Nītaures senioru
biedrība „Labākie gadi” palīdzēs 40

mājsaimniecībām. Smiltenes novada biedrība „Māsas Veronikas” sēklas, stādus un dārza piederumus
dāvina 60 mājsaimniecībām. Fonds
„Saules kalns” aktivitātēs iesaistīs
30 Smiltenes novada mājsaimniecības. Biedrība „Ilzenes attīstībai” projektā iesaistīs 35 Alūksnes
novada Ilzenes pagasta trūcīgās un
mazaizsargātās personas. Biedrība
„Interešu centrs „Jaunanna”” līdzdarbības
aktivitātēs
iesaistīs
15 Alūksnes novada Jaunannas un
Annas pagastu mājsaimniecības.
Organizācijas pauž, ka lielo interesi iesaistīties darbos cilvēki
nereti pamato ar vēlmi pārvarēt
pandēmijas sekas, kas ir joprojām
jūtamas. Daudzi projektu dalībnieki vēlas uzlabot gan ģimenes materiālo situāciju, gan arī fizisko un
emocionālo veselību, aktīvi darbojoties svaigā gaisā.
Atbalstu saņēmušās organizācijas sarūpēs sēklas, stādus
un dārza kopšanas piederumus

projektu dalībnieku un biedrību
pārziņā esošo dārzu apstādīšanai. Ieplānotās aktivitātes dos gan
materiālu atspaidu, gan iespēju
apgūt jaunas iemaņas - dalībnieki
saņems speciālistu un dārzkopības
entuziastu padomus, lai izaudzētu
pēc iespējas labāku ražu. Visbiežāk
ģimenes izvēlas audzēt kartupeļus,
burkānus, tomātus, sīpolus, bietes un gurķus. Daļu no izaudzētā
daudzi plāno dāvināt sociālajiem
centriem, zupas virtuvēm vai tiem
cilvēkiem, kuri paši nevar par sevi
parūpēties.
Aicinām iepazīties ar atbalstīto
ieceru apkopojumu: „2022. gadā
atbalstītie projekti”.
Programma „Pats savam saimes galdam” izveidota 2017. gadā
kā turpinājums programmas „Maizes rieciens” (2013–2016) aktivitātei „Atbalsts līdzdarbībai”. Plašāk:
www.saimesgaldam.lv.
Diana Bogdanova,
Labdarības projektu vadītāja

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma
(IVN) sākotnējo sabiedrisko apspriešanu
Paredzētā darbība: Smiltsgrants, smilts un mālsmilts ieguve
atradnē „Vālodzes”.
Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA „DSG Karjeri”, reģistrācijas
Nr. 40003747654, juridiskā adrese:
Rīga, Hipokrāta iela 2D, LV-1079
Paredzētās darbības norises
vietas: Nekustamā īpašuma “Vālodzes” (kadastra Nr. 4276 006 0007)
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 4276 006 0007, Raunas pagasts, Smiltenes novads.
Lēmums par nepieciešamību
veikt paredzētās darbības IVN:
Valsts vides dienesta Vidzemes reģionālās vides pārvaldes Ietekmes
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uz vidi sākotnējais izvērtējums Nr.
VI22SI0016
Ar informācija par paredzēto
darbību var iepazīties:
SIA „Firma L4” interneta
vietnē http://www.l4.lv/lv/pieteikumi-publiskajai-apspriesanai/
Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme:
Ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības sanāksme tiks organizēta attālināti ZOOM platformā,
tiešsaistē 2022. gada 26. maijā,
plkst. 17.00.
Pieteikt dalību sanāksmē var
rakstot uz e-pastu: firmaL4@L4.lv,
vai zvanot pa tālruni +371 67500180

(darba laikā, darba dienās).
Sabiedrība tiek aicināta piedalīties sabiedriskajā apspriešanā laika
posmā no 2022. gada 12. maija līdz
2. junijam. 5 dienu laikā pēc sanāksmes, iespējams atkārtoti iepazīties
ar sanāksmes prezentāciju un uzdot
interesējošus jautājumus, izmantojot e-pastu: inga.gavena@gmail.com.
20 dienu laikā no šī Paziņojuma publicēšanas lūdzam iesniegt
rakstveida priekšlikumus vai viedokļus Vides pārraudzības valsts
birojā (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV
– 1045, tālrunis 67321173, e-pasts:
vpvb@vpvb.gov.lv, mājas lapa:
www.vpvb.gov.lv).

1. Vai Jūs esat izmantojis pakalpojumus Smiltenes novada pašvaldības klientu apkalpošanas centros ?
o Jā
o Nē
2. Kādā veidā Jums ērtāk pieteikt un saņemt pakalpojumu ?
o Elektroniski
o Klātienē bez iepriekšējā pieraksta
o Klātienē iepriekš rezervējot laiku
o Cits___________________________
3. Kāda veida pakalpojumi Jums ir bijuši nepieciešami?
o Valsts iestāžu pakalpojumi (slimības lapas B, vecuma pensijas jautājumi, gada ienākumu deklarācija, VID konsultācija)
o Pašvaldības pakalpojumi (iesnieguma iesniegšana, dokumentu nodošana, maksājumi, dzīvesvietas deklarēšana)
o Pašvaldības speciālista konsultācija
o Cits________________________________________________
4. Vai esošais darba laiks Smiltenes novada pašvaldības klientu apkalpošanas centros (VPVKAC) Jūs apmierina:
Pirmdiena 8 – 18, Otrdiena 8. – 17, Trešdiena 8 – 17, Ceturtdiena 8 – 17, Piektdiena 8. – 16.
o Jā
o Nē
5. Ja atbilde uz 4. jautājumu ir NĒ, kādas izmaiņas Jūs vēlētos
darba laikā?
Jūsu atbilde____________________________
6. Kas ietekmē Jūsu izvēli izmantot/neizmantot pakalpojumus
pašvaldības klientu apkalpošanas centros (VPVKAC) (iespējamas vairākas atbildes)
o Dodu priekšroku klātienes apkalpošanai
o Mani interesējošie pakalpojumi nav pieejami klientu apkalpošanas centrā
o Nav tehnisko iespēju (pastāvīgas pieejas datoram, internetam u.tml.)
o Nesaprotu, kā lietot e-pakalpojumus
o Nav e-paraksta vai internetbankas
o Cits (lūdzu norādiet)___________________________
7. Jūsu vecums?
o No 18 līdz 25 gadiem
o No 26 līdz 49 gadiem
o No 50 līdz 64 gadiem
o 65 un vairāk gadi
8. No kura Smiltenes novada pilsētas vai pagasta jūs esat?
o Smiltene
o Apes pilsēta un Apes pagasts
o Bilskas pagasts
o Brantu pagasts
o Blomes pagasts
o Drustu pagasts
o Grundzāles pagasts
o Gaujienas pagasts
o Launkalnes pagasts
o Palsmanes pagasts
o Raunas pagasts
o Smiltenes pagasts
o Trapenes pagasts
o Variņu pagasts
o Virešu pagasts
Anketa aizpildāma no 3. maija līdz 5. jūnijam:
- elektroniski interneta vietnē www.smiltenesnovads.lv;
- rakstiski, aizpildot anketu pašvaldības izdevuma „Smiltenes
Novada Pašvaldības Vēstis” maija numurā un nogādājot to tuvākajā bibliotēkā, pagastu pārvaldē vai novada klientu apkalpošanas centrā – slēdzamajā pastkastītē;
- klātienē, aizpildot anketu tuvākajā novada bibliotēkā, pagastu
pārvaldē vai klientu apkalpošanas centrā;
- zvanot un izsakot savu viedokli klientu centrā pa kādu no tālruņiem: 64772178, 20022348 vai 29462570.
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Smiltenes mūzikas audzēkņu sasniegumi

Izglītība

Pavasaris Smiltenes Mūzikas
skolā atnācis ar milzīgu prieku un
lepnumu par saviem audzēkņiem
un pedagogiem. Sākot atgriezties
ierastajā ritmā un piedaloties dažādos konkursos gan klātienē, gan
attālināti, skolas ziņojumu dēlis nu
jau ir noklāts ar saņemtajiem diplomiem.
Sveicam konkursu laureātus ar
panākumiem un pateicamies pedagogiem par ieguldīto darbu audzēkņu sagatavošanā!
•
Jautrītei Putniņai veltītājā
Starptautiskajā jauno pianistu konkursā 7. klavieru klases audzēkne
Tīna Rieksta (ped. Inguna Balode)
ieguva III vietu.
•
Solo dziedāšanas konkursā „Vidzemes Cīrulīši” Ance Anita
Moruza (ped. Baiba Žēbina, koncertm. Inga Strazdiņa), ieguva III
vietu.
•
Andra Grīnberga ģitāristu
konkursā „Virtuozs 2022” Renārs
Vikmanis ieguva II vietu un Rūdolfs Indrēvics III vietu (ped. Jānis
Žagariņš).
•
V Starptautiskajā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā „Naujene WIND
2022” 4. flautas klases audzēkne

Brīnišķīga iespēja pašpārvalžu atbalstam
No 19. līdz 21. aprīlim Dāvja
Ozoliņa Apes pamatskolas skolēnu
pašpārvaldes dalībnieces – Estere
Grandava, Enija Muceniece, Keita Kamberkalne - un konsultante,
skolotāja Alda Liepiņa piedalījās
mācībās „Kontakts”, kas ir iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu
atbalstam. Šī iniciatīva tiek īstenota Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros ar mērķi stiprināt
izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību.
Mācības notika brīnišķīgā vietā – Amatas upes krastā, viesu
mājā „Bille”. Kopā ar mums mācī-

bās piedalījās komandas no Ādažiem, Rūjienas, Mazsalacas un
Valmieras. Jau no pirmās dienas
izveidojās veiksmīga sadarbība
kā starp skolēniem, tā arī atbalsta
pedagogu vidū.
Šīs bija klātienes mācības, kurās tika apgūti jautājumi par to,
kā attīstīt jauniešu pilsonisko līdzdalību, stiprinot pašpārvaldi. Trīs
dienu klātienes mācības vadīja
izcilas JSPA neformālās izglītības
vadītājas Ilze un Sintija. Dalībniekiem bija iespēja piedalīties aktīvās
un izzinošās nodarbībās, novērtēt
situāciju savā skolā, radīt idejas

un dalīties savstarpējā pieredzē,
izstrādāt projekta pieteikumu. Brīvajos mirkļos jaunieši tikās galda
tenisa spēlēs, spēlējot bumbu, pastaigās, sarunās, jaukajā vakarā pie
ugunskura. Pēc mācībām darbs vēl
turpināsies, jo jāpabeidz iesāktais
projekta pieteikums iesniegšanai
ar cerību, ka būsim starp tiem, kuri
saņems 1000 eiro atbalstu projekta
īstenošanai mūsu skolā.

vadībā.

I. Merga. Konkurss Gaujienā vienmēr esot ļoti labi noorganizēts.
“Šis konkurss ir iespēja piedalīties arī tiem bērniem, kuri citkārt
varbūt uz lielāku konkursu neaizbrauktu. Neuzdrošinātos piedalīties. Piemēram, dzirdot atšķirību,
zustu motivācija. Te katrs ir tāds,
kā ir un tas ir brīnišķīgi! Arī mums,
žūrijai, bija baudījums klausīties
bērnus klātienē, nevis ierakstus.
Dzīva skaņa un dzīvs izpildījums
nav salīdzināms ne ar ko,” saka I.
Merga.
Gaujienas mūzikas un mākslas
skolas direktore Ilze Dāve stāsta,
ka kādreiz jauno izpildītāju konkursu organizēja Alūksnes rajona
skolām Alūksnē, bet sākoties krīzei
(2009. gadā), Alūksne no organizē-

šanas atteicās. „Mēs veiksmīgi iesākto tradīciju gribējām saglabāt,
tādēļ uzņēmāmies organizēšanu,
lai ikvienam bērnam būtu iespēja
gūt uzstāšanās pieredzi. Konkursā
var piedalīties ikviens bērns, kurš
pats to vēlas un varbūt neuzdrošinātos startēt lielā konkursā. Šis ir
pirmais solis. Lai skolotāji un paši
bērni pārbaudītu spējas, sajustu,
kā ir uzstāties. Kā zināms, ir bērni,
kuri var brīnišķīgi spēlēt klavieres,
bet, kad iziet konkursā, kaut kas sajūk. Un otrādi – ir bērni, kuri pirms
konkursa nemaz tik labi nespēlē,
bet konkursā rāda lielisku sniegumu un visi brīnās. Šī ir iespēja visiem,” saka I. Dāve.
Konkursā pirmo reizi tika pasniegta Normunda Leitlanta, kurš
dzīvo Berlīnē, dāvāta naudas balva
ar nosaukumu „Lūcijas Ašmanes
Rudzītes, Helēnas Čolderes un Rutas Leitlanes Ašmanes balva Gaujienai”. Konkursu atbalstīja arī SIA
„Very Berry” un biedrība „Vītolēni”.
Konkursa dalībniekus sveica
Gaujienas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi ar muzikāliem priekšnesumiem. Konkursa dalībnieki
dienas gaitā darbojās un veidoja
krāsu kompozīcijas mākslas darbnīcā, ko vadīja skolotāja Māra Kārkliņa, kā arī iepazinās ar Mūzikas
taku skolotājas Ineses Lečmanes

saimniece skolotāja Lāsma bija paņēmusi ciemos uz bērnudārzu.
Aprīlis šogad sevi var saukt
par olimpisko mēnesi, jo par godu
olimpiskajai dienai , kura tika svinēta 22. aprīlī, visu mēnesi pavadījām
pildot dažādas sporta aktivitātes
un mācoties īpašo rīta vingrošanas
kompleksu. Īpašu prieku bērniem
sagādāja noslēdzošā aktivitāte –
foto orientēšanās, kur katrai grupai tika sagatavoti īpaši foto uzņēmumi un kartes, pēc kurām bija
jāatrod dažādi objekti un jāpilda
norādītie uzdevumi. Šī jau mums
ir kā tradīcija doties foto orientē-

šanās pavasarī, kur bērni var pārbaudīt savu veiklumu un acīgumu.
Olimpiskajā dienā, 22. aprīlī, sanācām visi iestādes laukumā uz kopīgu rīta vingrošanu, kurā ikviens
varēja parādīt, cik labi ir apguvis
vingrojumus.
Vecāko grupu audzēkņi piedalījās Latvijas dzelzceļa rīkotajā video
tiešsaistes nodarbībā „Kas jāzina
un kā jārīkojas dzelzceļa tuvumā”.
Ieguvām lielāku izpratni par to, kā
jāuzvedas dzelzceļa tuvumā. Lai arī
mūsu tuvākajā apkārtnē nav sliežu, tomēr bērni ir braukuši ar vilcieniem, un redzētais un dzirdētais

tikai nostiprināja katra pieredzi .
Aprīlī ar interesantu un izglītojošu uzdevumu noslēdzās ZAAO
projekts „Zeķes dzīve pazemē”.
Bērni ar skolotājām devās izrakt
rudenī apraktās zeķes, lai varētu
pētīt un secināt, cik ātri vai lēni
dabā sadalās tekstilizstrādājumi.
Lai pietiek laika ieraudzīt pavasara vēstnešus dabā, lai pietiek
laika padomāt, ko mēs katrs varam
darīt, lai apkārt mums būtu vēl zaļāks un tīrāks!

D. Ozoliņa Apes pamatskolas pašpārvaldes dalībnieces piedalās
apmācībās „Kontakts”

Alda Liepiņa,
D. Ozoliņa Apes pamatskolas
pašpārvaldes konsultante

Jauno izpildītāju konkurss
Gaujienas mūzikas un mākslas
skolā 13. aprīlī jau desmito reizi norisinājās Jauno izpildītāju konkurss
mūzikas skolu audzēkņiem. Konkursā piedalījās 12 dalībnieki no
Smiltenes, Valkas un Rīgas. Katram
dalībniekam bija jāspēlē divi skaņdarbi.
Dalībniekus vērtēja žūrija – Ilze
Mazkalne, Alfrēda Kalniņa Cēsu
Mūzikas vidusskolas klavieru nodaļas vadītāja, un Irita Merga, Alfrēda
Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas
klavierspēles skolotāja. „Kopējā
sajūta ir pozitīva. Bērni pēc ilgāka
pārtraukuma ir iemācījušies skaņdarbus un bija iespēja tos spēlēt
skatītājiem. Ilgu laiku vīrusa ierobežojumu dēļ tādas iespējas nebija. Vērtējot profesionālo līmeni,
jāteic, ka visiem ir mazliet kritiens
atpakaļ. Kopumā jāsaka, ka katrs
startēja atbilstoši savām spējām,
nebija milzīgu zudumu, piemēram, uztraukumā aizmirsies nošu
teksts. „Bērni ir malači,” dalībnieku sniegumu vērtē I. Mazkalne un
norāda, ka bērniem ir vajadzīgi
šādi konkursi, jo tas dod stimulu.
„Pozitīvi, ka bērni visi sēdēja zālē
un dzirdēja, kā citi spēlē. Var paši
izvērtēt, kā kurš spēlēja, var salīdzināt. Kaut gan tas nav viegli – sēdēt un klausīties, kā otrs spēlē un
pēc tam nokoncentrēties pašam uz

Jauno izpildītāju konkursa laureāti
savu uzstāšanos,” saka I. Mazkalne.
I. Merga papildina, ka lielākos
konkursos bērni nemaz nedzird,
kā spēlē citi, koncentrējas tikai uz
savu uzstāšanos. Pedagogi to pat
neiesaka – pirms savas uzstāšanās klausīties citus. Kad esi startējis, tad gan var klausīties citu spēli. Katram jākoncentrējas savam
priekšnesumam. „Šādā mazā konkursā, tas ir blakus ieguvums. Tā
ir iespēja. Arī ieskaitēs skolā viņi
nedzird cits citu. 12 konkursa dalībnieki nav daudz, bet jāņem vērā
iepriekšējais divu gadu periods.
Iestrādes un tradīcijas dažām skolām ir zudušas, piemēram, katru
gadu martā braukt uz Gaujienu. Tas gan ir jāatgūst. Konkurss
Gaujienā ir stabila vērtība,” saka

Apsveicam laureātus:
A grupa (1. – 3. kl.)
1. vieta
Meivisa Supe – Smiltenes Mūzikas
skola, ped. Zaiga Petrovska
Emīlija Elza Egle – Smiltenes
Mūzikas skola, ped. Inguna Balode
2. vieta
Dominiks Ovčinnikovs – Valkas
Mūzikas skola, ped. Ineta Dubļāne
3. vieta
Elza Muižniece – Smiltenes
Mūzikas skola, ped. Gunta Druska
Atzinības
Marisa Čukure – Smiltenes
Mūzikas skola, ped. Inga Strazdiņa
Rodrigo Bukavs – Smiltenes
Mūzikas skola, ped. Gunta Druska
Eva Vasiļjeva – Smiltenes Mūzikas
skola ped. Inga Strazdiņa
B grupa (4., 5. kl.)
1. vieta
Jevgēnija Siņicina – Pārdaugavas
Mūzikas un mākslas skola, ped.
Sarmīte Semjonova
C grupa (7., 8. kl)
1. vieta
Elina Umanets – Valkas Mūzikas
skola, ped. Nadežda Taņicina
Anna Tīna Avišāne – Smiltenes
Mūzikas skola, ped. Inguna Balode
Agita Bērziņa,
žurnāliste

Aprīļa aktivitātes Palsmanes PII
Gluži kā pirmais taurenītis, arī
aprīlis atlidoja nemanot, atnesdams Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestādei daudz radošu un sportisku aktivitāšu.
Lai Lieldienu gaidīšanas laiks
būtu aizraujošāks un interesantāks, katra grupa no pasākuma
vadītājas saimnieces (skolotāja
Vizbulīte) saņēma īpašu uzdevumu – izrotāt Lieldienu torti ar dažādiem dabas materiāliem, bet lai
tā sanāktu ļoti kārdinoša. Lieldienu svinību rīts iesākās neparasti.
Brokastis devāmies ēst ārā. Bērniem bija liels prieks un patīkams

satraukums, jo tas bija neierasti
no ikdienas un apetīte bija labāka
kā telpā. Jāmin, ka šīs noteikti nebūs vienīgās brokastis, ko dosimies
ēst ārā. Lieldienu pasākumu organizēja mūzikas skolotāja Signe ar
skolotājām saimniecēm – Vizbulīti
un Mēriju. Lieldienu pasākumu
iesāka ar dziesmu dziedāšanu,
rotaļās iešanu, kur ik vienam tika
pūpolpēriens un iespēja iepērt ar
pūpoliem draudziņu, lai katram
būtu veselība. Neizpalika arī ticējumu un mīklu minēšana, olu kaujas,
olu ripināšana, šūpošanās un foto
sesija ar trušu puisi Einšteinu, kuru

Alise Rozniece,
pirmsskolas skolotāja

Smiltenes Mākslas skola Valsts kultūrkapitāla fonda projekta
ietvaros iegādāsies grafikas spiedi
Smiltenes Mākslas skola realizēs projektu „Grafikas daudzpusīgo iespēju apguve Smiltenes
mākslas skolā”. Saņemot finansiālu
atbalstu no VKKF (Valsts kultūrkapitāla fonda), tiks iegādāta grafikas
spiede 1400 EUR vērtībā.
Smiltenes Mākslas skola realizē mācību programmu „Vizuāli
plastiskā māksla”, pēdējo trīs gadu
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laikā šo programmu absolvējuši
un apguvuši 56 audzēkņi. Grafikas
spiedes iegāde papildinās un uzlabos mācību līdzekļu tehnisko bāzi,
kā arī nodrošinās mācību procesa daudzveidību. Pēc 2019. gada
akreditācijas Smiltenes Mākslas
skolā, viens no ekspertu komisijas ieteikumiem skolas realizētajā
mācību programmā „Vizuāli plas-

tiskā māksla”, bija ieviest grafiskā
dizaina apguvi kā atsevišķu mācību
priekšmetu, līdz ar to ir radusies
nepieciešamība iepazīt arī grafikas
iespiedtehnikas iespējas, veidojot
audzēkņiem dziļāku izpratni un
pieredzi darbojoties ar grafikas
presi, kas tiks īstenota, saņemot
finansējumu grafikas spiedes iegādei no VKKF.

Grafikas iespiedtehnikas apguve Smiltenes Mākslas skolas
audzēkņiem dos iespēju plašāk
iepazīt grafikas tehniku daudzpusīgās iespējas, veidos priekšstatu
par grafiku kā atsevišķu mākslas
nozari, papildinās zināšanas par
galvenajiem grafikas izteiksmes
līdzekļiem un pilnveidos prasmes
tos pielietot dažādos dizaina uzde-

vumos.
Veicot tirgus izpēti un izvērtējot pretendentu piedāvājuma cenu
aptauju, izvēlēts SIA “Radošo darbu
galerija” piedāvājums.
Vanda Jurita Markova,
Digitālā mārketinga un
komunikācijas speciālists

Paula Šūtele (ped. Aija Krūze, koncertm. Inguna Balode) ieguva I vietu.
•
6. starptautiskajā Lūcijas
Garūtas jauno pianistu konkursā
Tīna Rieksta (ped. Inguna Balode)
ieguva II vietu.
•
III starptautiskajā pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkursā „WIND STARS 2022”
Evelīna Āboliņa, Meinards Drošs,
Rebeka Baikova (ped. Jānis Silakalns, koncertm. Inga Strazdiņa) un
Paula Šūtele (ped. Aija Krūze, koncertm. Inguna Balode) katrs ieguva
II vietas.
•
XII Starptautiskajā Brāļu
Mediņu jauno pianistu konkursā
Tīna Rieksta (ped. Inguna Balode)
saņēma laureāta diplomu par iegūto III vietu.
•
J. Cimzes Starptautiskajā
instrumentālo duetu konkursā piedalījās skolotājas Ingunas Balodes
klavieru klases audzēknes Tīna
Rieksta un Anna Tīna Avišāne,
iegūstot III pakāpes laureāta diplomus.
•
X Jauno izpildītāju konkursā Gaujienā I vietas laureātu diplomus ieguva Meivisa Supe (ped.
Zaiga Petrovska) un Emīlija Elza

Egle (ped. Inguna Balode), II vietas
diplomu ieguva Anna Tīna Avišāne (ped. Inguna Balode) un III vietas diplomu ieguva Elza Muižniece
(ped. Gunta Druska).
•
Konkursa – koncertcikla
„Talants Latvijai” koncertā piedalījās Selīna Dorše (ped. Inga Strazdiņa), Emīlija Agape Felce (ped. Jānis Žagariņš), Kristaps Vilks (ped.
Jānis Vilks, koncertm. Inga Strazdiņa), Jānis Vahers (ped. Pēteris
Vilks, koncertm. Inga Strazdiņa),
Katrīna Rozīte (ped. Inga Sīmane,
koncertm. Silva Eidemane), Pēteris
Poikāns (ped. Pēteris Vilks, koncertm. Inga Strazdiņa), Paula Šūtele (Aija Krūze, koncertm. Inguna
Balode), Arno Eglītis (ped. Pēteris
Vilks, koncertm. Inga Strazdiņa), un
Tīna Rieksta (ped. Inguna Balode)
.
•
Izvirzīti uz otro kārtu – 4.
flautas klases audzēkne Paula Šūtele, 6. tubas klases audzēknis Pēteris Poikāns un 7. klavieru klases
audzēkne Tīna Rieksta.
Maija mēnesī turpinām turēt
īkšķus par skolas audzēkņiem un
veiksmīgiem priekšnesumiem konkursos un koncertos!
Smiltenes mūzikas skola

Pavasara virpulis Apē
Par skaistu un sakoptu vidi!

D. Ozoliņa Apes pamatskolas skolēni un darbinieki sakopj vidi
Ar tādu domu 22. aprīlī uz pavasara talku tika aicināti Dāvja
Ozoliņa Apes pamatskolas skolēni,
darbinieki. Cik svarīgi ir saprast, ka
no katra ir atkarīgs, kā un kādā vidē
dzīvojam, vai tas mūs satrauc, bet
varbūt liekas, ka tas attiecas tikai
uz sētnieku, kuram tas ir ikdienas
darbs. Kā pieaugušie ģimenē to
skaidro un ieaudzina? Ir dzirdēts
no skolēniem, ka, braucot personīgajā automašīnā, kāds no vecākiem mierīgi, bez kaut kādiem
pārmetumiem, pa logu izmet kādu
nevajadzīgu papīru, izdzertu pudeli... gan jau ceļinieki savāks! Pīpētāji
izsmēķus met, kur pagadās, arī tur,
kur bērni. Mēs varam priecāties, ka
mūsu skola ir uzcelta skaistā vietā
pie Vaidavas upes, par kuru dziedam arī mūsu skolas dziesmā. Sētniece Rudīte katru dienu rosās pie
skolas, lai postu celiņus, rušinātu
apstādījumus un puķu dobes.

Un tad pienāk kārtēja skolas
talkas diena, kad ne visi skolēni ar
azartu metas darbos. Ir skatītāji,
kuri ļoti noguruši vai vecāku atbalstīti nepiedalās kopīgajā darbā.
Viena no cilvēka dzīves vērtībām ir
darba tikums, kuru ir jāmāca. Pirmo soli šajā lietā jāsper vecākiem,
tad to pilnveido skola. Mācīsim šo
tikumu laicīgi, lai neizaug tādi cilvēki, kuri tikai redz labumu savā tuvumā, kuri ir tikai labumu ņēmēji,
bet nepapūlēsies dot otram, kaut
vai grābekļa paņemšanu un kāda
laukumiņa sakopšanu, lai pašam
prieks un prieks mūsu pilsētiņas
iedzīvotājiem, ciemiņiem.
Paldies visiem čaklajiem talkas
dalībniekiem par labi padarīto darbu!
Alda Liepiņa,
D. Ozoliņa Apes pamatskolas
direktores vietniece audzināšanas
jomā

14. maijā Dāvja Ozoliņa Apes
vidusskolā notika pasākums „Pavasara virpulis Apē”. Pasākumu
organizēja biedrība „AAA”, sadarbībā ar Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolu, īstenojot Eiropas Sociālā
fonda projektu „Pasākumi vietējās
sabiedrības veselības veicināšanai
un slimību profilaksei Apes pilsētā,
Apes, Gaujienas, Trapenes un Virešu pagastos” ar mērķi veicināt un
popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu un brīvā laika pavadīšanu
dabā.
Domāšanas, veiklības, zināšanu
u.c. aktivitātes, kuras notika skolas
apkārtnē un Apes dabas takas teritorijā, tika dalītas pa klašu grupām:
1. – 3. klase, 4. – 6. klase; 7. – 9. klase.
Sākumā visi pulcējās uz pasākuma atklāšanu laukumā pie skolas
estrādītes, kur dalībnieki vienojās
kopīgā dziesmā un tika informēti par pasākuma norisi, noteikumiem. Katras klases audzinātāja
un sporta skolotājas sagatavoja

Pasākums „Pavasara virpulis”
Apē
netradicionālus, daudzveidīgus uzdevumus, ko varēja veikt visa klase
kopā parādīt savas zināšana, veicināt sadarbības prasmi un kolektīva
saliedēšanos.
1. - 3. klasēm skolotājas bija
sagatavojušas uzdevumus: „Tautasdziesmu krātuve”, „Pavasara

vēstneši – sadzirdi, saredzi, sajūti”,
„Mini, mini mīkliņu krūmu pudurītī”, sportiskā aktivitāte „Oliņ, boliņ,
džimpiņ, rimpiņ!”. 4. – 6. klasēm
savas zināšanas un prasmes bija
jāparāda stacijās: „Jo dziļāk mežā,
jo…”, „Sporto! Aši domā un dari!”,
„Uzmanību! Mežā zvēri!”, „No visa
pa drusciņai!”. 7. – 9. klašu skolēni darbojās stacijās: „Atpazīsti!
Zini! Saliec!”, „Senču mantojums”,
„Sporto! Čiri, čiri čirks!” un „Veseli
ēduši”!
Noslēgumā atkal visi pulcējās
pie estrādītes, lai izvērtētu pasākumu, ieguvumus. Neizpalika arī
pārsteigumi, balviņas un dziesma
„Aprīļa pilieni!” Lielākais ieguvums?
Kopā būšana, svaigs gaiss, kustības. Paldies skolotājām, organizatoriem par veltīto laiku, sagatavojot aktivitātes un tās realizējot! Uz
tikšanos nākošajos virpuļos!
Alda Liepiņa,
D. Ozoliņa Apes pamatskolas
direktores vietniece audzināšanas
jomā

Keramikas darbnīcas „Radi darot!”
Aprīļa sākumā visā Latvijā jau
14. reizi notika projekts „Satiec
savu meistaru”, kas veltīts amata
prasmju saglabāšanai, popularizēšanai un tālāknodošanai. Arī
Smiltenes Mākslas skola aktīvi
iesaistījās pasākumā, organizējot
keramikas darbnīcas „Radi darot”.
Tās iesākās 8. aprīlī, sadarbojoties
Gaujienas un Smiltenes Mākslas
skolu pedagogiem, bet no 11. līdz
14. aprīlim, iemēģināt roku keramikas prasmēs tika aicināti Smiltenes Mākslas skolas audzēkņu

vecāki. Keramikas un veidošanas
pedagogu – Džinitas Jurkovskas un
Astrīdas Ķemeres – iedrošināti, vecāki varēja izmēģināt dekoratīvu
trauku darināšanu, svilpaunieku
veidošanu, bet drosmīgākie guva
pirmās iemaņas darbā ar keramikas virpu. Priecājamies par vecāku
atsaucību, radošo pieeju un skaistajiem darbiem.
Smiltenes mākslas skolas
audzēkņu vecāki apgūst
keramikas prasmes

Astrīda Ķemere,
Smiltenes mākslas skolas
direktora vietniece mācību darbā

audzinās Silvija Kručāne (Raunā) un
Sanita Vašile (Drustos). Iesniegumu
par iestāšanos Raunas pamatskolas
1. klasē vecāks var aizpildīt skolā tās
darba laikā vai Raunas pamatskolas
pirmsskolas grupās.
2. jūnijā, plkst. 17.00 aicinām
topošo pirmklasnieku vecākus
uz tikšanos ar klases audzinātāju

Silviju Kručāni Raunas pamatskolas telpās Skolas ielā 1, Raunā!
Raunas pamatskolas darba
laiks vasarā:
Raunas pamatskola (Skolas iela
1, Rauna): no plkst. 8.00 līdz 17.00;
Raunas pamatskolas Drustu
struktūrvienība (Skolas iela 7, Drusti): no plkst. 8.00 līdz 14.00.

Mācību gada izskaņa Raunas pamatskolā
Tuvojoties mācību gada izskaņai, Raunas pamatskolā plānoti
vairāki pasākumi skolēniem un viņu
ģimenēm. Īpaši gatavojamies tradicionālajiem pasākumiem, kurus
īstenosim pēc ilgāka laika pārtraukuma, tāpēc aicinām iepazīties ar
aktuālo pasākumu plānu un skolas
darbību vasarā.

Svētku pasākumi:
26. maijā plkst. 17.00, Ģimeņu
dārza svētki skolas stadionā, Raunā
30. maijā Citādā diena ar nakšņošanu skolā
31. maijā plkst. 9.15 Raunas
pirmsskolas izlaidums
31. maijā plkst. 11.30 Drustu
pirmsskolas izlaidums

17. jūnijā plkst. 17.00 9. klases
izlaidums, Raunas pilsdrupu estrādē
17. jūnijā plkst. 19.00 9. klases
izlaidums Raunas pamatskolas
Drustu struktūrvienībā skolas aktu
zālē.
Uzņemšana 1. klasē
2022./2023. mācību gadā 1. klasi
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Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis

2022. gada 12. maijs

Smiltenes vidusskolā notikumiem bagāts aprīlis
Smiltenes vidusskolā aizvadīts daudz pozitīvām emocijām
piesātināts un darbīgs mēnesis.
Skolā uzņemti tuvi un tāli ciemiņi, pēc ilgāka pārtraukuma noticis Aerobikas festivāls, skolēni
piedalījušies Ēnu dienas aktivitātēs un ar labiem panākumiem
pārstāvējuši skolu Vidzemes Jauno ģeogrāfu skolā.
Jau pavisam drīz klāt eksāmeni
un izlaidums. Ko darīt pēc tam? Šis
jautājums ir īpaši liels izaicinājums
devīto klašu skolēniem. Tie, kuri
zina, ka gribēs turpināt mācības
augstskolā – nākamie ārsti, inženieri, politiķi, zinātnieki, sabiedriskie, politiskie un kultūras darbinieki – visbiežāk izvēlas vidusskolu.
21. aprīlī viņi satikās Smiltenes
vidusskolas atvērto durvju dienā.
Jaunajā un skaistajā zālē savstarpēji iepazinās skolēni, kuri jau
mācās skolas devītajā klasē, un
ciemiņi no citām – tuvākām un tālākām – pamatskolām. Vidusskolas
gaisotnē viņiem palīdzēja iejusties
gan jau esošie vidusskolēni, skolas
pašpārvaldes jaunieši, gan skolotāji, iesaistot skolēnus dažādos eksperimentos un ļaujot ielūkoties arī
tajā vidusskolēnu dzīvē, kas sākas
pēc mācību stundām. Ar nākamajiem vidusskolēniem tikās dažādu
mācību priekšmetu skolotāji un

skolas direktore Ilze Vergina, kura
iepazīstināja ar skolas izglītības
piedāvājumiem. Jauniešus uzrunāja Smiltenes pašvaldības Izglītības
pārvaldes vadītājs Edgars Roslovs.
Pasākuma noslēgumā meistarklasi ar improvizācijas etīdēm vadīja režisore Gita Skadiņa.
Starptautiskā projekta dalībnieki vidusskolā
No 25. līdz 29. aprīlim Smiltenes vidusskolā viesojās 35 skolēni
un skolotāji – Eiropas Savienības
„Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 2 (KA 2) stratēģisko
skolu sadarbības partneru projekta „Valoda vieno vai šķir” (United or Divided by Language) (Nr.
2019 -1-DK01-K A 229 - 060179_6)
sadarbības partneri no Dānijas,
Itālijas, Spānijas, Portugāles un
Beļģijas.
Projekta dalībnieki no Smiltenes vidusskolas viesus iepazīstināja ar latvju dainām, nacionālās
identitātes refleksiju mūzikā un
dejā, dziesmu un deju svētku kustību, latviešu tautastērpiem un
būtiskākajām mutvārdu folkloras
tradīcijām.
28. aprīlī skolā notika projekta noslēguma pasākums ar kopīgi
sagatavotiem
priekšnesumiem,
bet sertifikātus par piedalīšanos
projekta aktivitātēs Latvijā pēc ie-

pazīšanās ar Krišjāņa Barona Dainu skapi svinīgi pasniedza mūsu
Gaisma pilī – Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā.
Ēnu dienā
Aprīlī Smiltenes vidusskolas
skolēni pēc divu gadu pārtraukuma
piedalījās arī „Junior Achievement
Latvia” rīkotās karjeras izglītības
programmas „Ēnu dienas” aktivitātēs. Kopā ar 12. klašu skolēniem
iepazīt viņu nākotnes darba vietas
devās skolas direktore Ilze Vergina un direktores vietniece mācību
darbā Valda Cirīte.
Vairāki skolēni brauca uz pašu
individuāli izvēlētām ēnošanas vietām, bet pārējie šoreiz vienojās, ka
vēlas apmeklēt Latvijas Republikas
Saeimu un Rail Baltica Rīgas Centrālā mezgla būvlaukumu.
„Ēnu dienas” noslēgumā visi
devās uz Jaunā Rīgas teātra izrādi
„Vectēvs”, pēc tam tikās ar izrādes
galvenās (un vienīgās) lomas tēlotāju aktieri Vili Daudziņu. Jaunieši
Ēnu dienas noslēgumā satikās arī
ar Smiltenes vidusskolas absolventu, Latvijas Kultūras akadēmijas
Dramatiskā teātra aktiera mākslas
kursa studentu Olafu Putrāli, kurš
pastāstīja par studijām šajā augstskolā.
Olimpiskajā mēnesī
22. aprīlī ar Vislatvijas rīta vin-

ja sākties, to krāšņāku darīja mūsu
aktīvo sporta skolotāju tēli Skudra
– Selga un Taurenis – Teodors, kuri
uzrunāja bērnus un viesus iesaistot
aktīvā darbībā. Basketbola spēle un
dažādas darbības ar bumbu- dribls,
saspēle, grozā mešana – piesaistīja
mazo „pīlādzēnu” uzmanību. Viņi
labprāt piedalījās bumbas mešanā
grozā ar labiem panākumiem.
Pēc aktīvās vingrošanas pie
mums kā pārsteigums bērniem, ieradās mūsu iestādes audzēkne no
„Ezēnu” grupas Sabīne Šteinberga
ar BMX riteni un pilnā BMX sportistes tērpā. Viņu pavadīja viņas mamma un BMX treneris Renārs Auga,

populārais BMX braucējs un bobslejists Helvijs Babris, kā arī Smiltenes
novada Sporta pārvaldes vadītājs
Matīss Mežulis. Helvijs un Sabīne
veica paraugdemonstrējumus ar
velosipēdu, kas ļoti patika pirmsskolas audzēkņiem, kuri bija īpaši
ieinteresēti un gatavi iesaistīties redzētajā sporta veidā, jo izrādīja interesi jautājot, kur var pieteikties, lai
varētu tā iemācīties braukt ar riteni
un „taisīt” trikus. Pēc sarunām ar
sportistiem un fotografēšanās visi
devās uz sporta laukumu, lai iesaistoties sporta aktivitātēs. Sportisti
saņēma „zelta medaļas” par aktīvu
dalību Olimpiskajā dienā. Paldies

grošanu noslēdzās Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) organizētais
Olimpiskais mēnesis. Tā ietvaros
dažādas fiziskās aktivitātes notika
arī visās Smiltenes vidusskolas klašu grupās.
21. aprīlī pirmoreiz pēc pandēmijas vidusskolā notika Aerobikas
festivāls. Šoreiz pasākuma vadmotīvs bija – vērtības caur kino.
Tas, ar kādu mīlestību jaunieši tam
bija gatavojušies, kā arī skatītāju
ovācijas pēc katra priekšnesuma,
bija visspilgtākais apliecinājums
tam, ka pasākums izdevās teicami! Kā atzīst paši skolēni – galvenās jau nav izcīnītās vietas, bet
kopīgā gatavošanās – tā saliedē
kolektīvu un pēc tam sniedz milzīgu gandarījumu par kopā paveikto. Pasākumā bija ieradusies arī
kāda ļoti īpaša viešņa – „X” faktora uzvarētāja Grēta Grantiņa.
Vecāko klašu skolēni Olimpiskā
mēneša ietvaros tikās ar BMX treneri Renāru Augu, populāro BMX
braucēju un bobslejistu Helviju
Babri, kā arī Smiltenes novada
Sporta pārvaldes vadītāju Matīsu
Mežuli.
2. vieta reģionā konkursā „Tīrai Latvijai”
Smiltenes vidusskola „Zaļās
jostas” sadarbībā ar AS „BAO” un
Valsts izglītības satura centru rīko-

tajā izlietoto bateriju konkursa „Tīrai Latvijai” ieguvusi otro vietu no
47 Vidzemes reģiona izglītības iestādēm, bet kopvērtējumā – astoto
vietu 314 skolu konkurencē. Visaktīvākie bateriju vākšanas kampaņā
bija pirmo trīs klašu skolēni. Kopā
Smiltenes vidusskolas skolēni šogad nodeva 467,80 kg izlietoto bateriju. Paldies visiem, kas piedalījās
un rūpējas par videi kaitīgu preču
nenonākšanu dabā!
Panākumi Vidzemes Jauno
ģeogrāfu skolā
Vidzemes Jauno ģeogrāfu skolas (JĢS) 2021./2022. mācību gada
sezona noslēgusies! Kopā bija
piecas kārtas, tēmas dažādas –
Latvijas ģeogrāfija, bioģeogrāfija,
politiskā ģeogrāfija un ģeoloģija.
Tradicionāli vienā no JĢS sezonas
kārtām notika Vidzemes Atklātā
olimpiāde. Smiltenes vidusskolu
pārstāvēja Pauls Grabovskis (7.b),
Ralfs Luberts, (7.a), Jasmīna Pakalne un Jānis Ošiņš (9.d). Visās JĢS
nodarbībās piedalījās Jasmīna un
Pauls. Sezonas kopvērtējumā 6. – 7.
klašu grupā Pauls ieguva 2. vietu.
8. – 9. klašu grupā pēdējā JĢS kārtā
– ģeoloģija – Jasmīnai – 1. vieta un
viņa pārliecinoši kļuva par šīs klašu
grupas sezonas uzvarētāju.
Teksts:
Baiba Vahere, Inguna Rulle

visiem aktīvajiem dalībniekiem, kuri
iesaistījās Olimpiskā mēneša „100
gadi sportiņā” pasākumos un organizētājiem.
Mūsu iestādē maijs ir pasākumiem bagāts, jo pēc ilgāka laika
durvis ir atvērtas arī vecākiem, un
visu grupiņu bērni gatavojas „Mātes dienai”, kur klātienē varēs piedalīties arī vecāki un viņi būs īpaši
gaidīti. Svētku pasākumi būs laika
posmā no 5. līdz 19. maijam. Bērni
ar savām skolotājām ir sagatavojuši dejas, dziesmas, dzejoļus un arī
kaut ko īpašu ar ko iepriecināt savus
vecākus.
Šajā gadā uz skolu dosies triju

sagatavošanas grupu bērni, kuri
priecīgi kopā ar saviem vecākiem
svinēs savus izlaidumus: 25. maijā
– 13. grupa „Lapsēni”; 26.maijā – 6.
grupa „Vāverēni” un 27. maijā – 8.
grupa „Ezēni”, bet tas vēl nav viss.
30. maijā PII „Pīlādzītis” svinēs
savu 14 gadu dzimšanas dienu, kura
būs bagāta ar dažādām aktivitātēm,
bet pats lielākais pārsteigums mazajiem skatītājiem būs mūsu iestādes skolotāju teātra trupas jaunās
lugas „Vecmāmiņas acenītes” pirmizrāde.
Anda Dinga,
Smiltenes pilsētas PII „Pīlādzītis”
izglītības metodiķe

CV gan stājoties augstskolā, gan
darba vietā, gan pretendējot uz Eiropas Brīvprātīgā statusu, dodoties
brīvprātīgajā darbā ārpus Latvijas
robežām. Reizi gadā – ziemā – notiek Brīvprātīgo gada balva, kad tiek
izcelti un sumināti produktīvākie un
kvalitatīvākie brīvprātīgie. Savukārt
vasarā notiek Brīvprātīgo Salidojums, kas ļauj brīvprātīgajiem savstarpēji iepazīties, dalīties pieredzē
un spēcināt citam citu.
Lai brīvprātīgais darbs novadā
attīstītos, raisot jauniešos vēlmi pie-

dalīties kopienas dzīves uzlabošanā
un dalīties ar savu aizrautību, aicinām pašvaldības struktūrvienības
un biedrības atsaukties un piedāvāt
brīvprātīgā darba iespējas pēc iespējas dažādākās jomās.
Vairāk par brīvprātīgo darbu:
www.smiltenesnovads.lv.

nas darbos. Talkošanu noslēdzām
ar pašu vārīto ugunskura zupas
katlu.
Apē mēs darbus darām kopā.
Atsaucoties dārznieces Anitas
Harju uzaicinājumam, Vaidavas dabas takā radījām krāsas, kopā stādot baltos sniegpulkstenīšus.
Turpinot tradīciju, arī šogad,
krāsaino mūzikas pasauli iepazīt
mums palīdzēja Mūzikas skolas
audzēkņu koncerts. Priekšnesumus mums sniedza mūsu bijušie
audzēkņi, kas deva iespēju redzēt
un iepazīt tuvāk mūzikas skolu,
instrumentus un deva ierosmi do-

māt – vai es gribēšu 1. septembrī
mācīties mūziku.
7. aprīlis bija nozīmīga diena
un drosmīgs izaicinājums 4 mūsu
iestādes skolotājām, kuras piedalījās Skola 2030 Skolotāju pieredzes
konferencē Vidzemē „Praktiski.
Lietpratībai”, daloties ar iedvesmojošiem saviem pieredzes stāstiem.
Mēs lepojamies un priecājamies
par Ivetu Ratsepu, Agniju Pērkoni,
Lieni Tomiņu-Bambuli un Linetu
Kazaku.

Brīvprātīgā darba iespējas Smiltenes novadā
Palīdzīgas rokas sniegšana, piedalīšanās savas kopienas dzīves
uzlabošanā ir pazīstama ik vienam
no mums. Talkas dienas, piedalīšanās pasākuma organizēšanā,
līdzdarbošanās bērnu nometnēs,
pastaigas ar dzīvniekiem, dalīšanās ar savu aizraušanos labdarības
koncertos – šie un vēl citi darbiņi
noteikti ir mūsu labo darbu sarakstā. Bet vai zinām, ka labos darbus
uzskaitot, mēs veidojam fonu nākotnes izglītībai un arī karjerai?
Brīvprātīgais darbs pasaulē ir

plaši izplatīts un jauniešu atbalstīts
virziens, ko par vienu no prioritātēm
izvirza arī Smiltenes novada izglītības pārvalde. Tā ir iespēja ne vien
apgūt jaunas prasmes, izkopt nozīmīgas kompetences, satikt jaunus
draugus, iepazīt citas kultūras un
apskatīt pasauli, sniedzot palīdzību
tiem, kam tas nepieciešams, bet arī
veidot dialogu starp potenciālajiem
darba devējiem un ņēmējiem. Izglītības pārvalde ir tā, kas veido šo
dialogu, informējot jauniešus par
brīvprātīgā darba iespējām, kā arī

apzinot pašvaldības iestādes un
biedrības, kas darbojas sabiedrības
labā, kā iespējamos darba devējus.
2022. gada martā ir apstiprināti
brīvprātīgā darba nolikuma grozījumi, kas paredz, ka jaunieši 13 – 25
gadu vecumā var veikt brīvprātīgo
darbu dažādās jomās, piemēram
darbs muzejā, bibliotēkā, tūrismā,
kultūras un sporta pasākumu organizēšanā, sociālajā darbā ar senjoriem un citās. Nostrādātās stundas
un darba kvalitāte tiek apkopoti un
kalpo brīvprātīgajam kā pielikums

Ilze Zīriņa,
Jaunatnes darbiniece Smiltenes
novadā

Krāsainais aprīlis Apes PII „Vāverīte”
Dabā ir iestājies pavasaris, ir
mainījušās krāsas, atlido putni.
Vecāko grupu bērni aprīlī pētīja
putnus – spalvas, olas, ligzdas, balsis, izmantojot digitālās lupas un QR
kodus, par pamatu ņemot Kalsnavas arborētuma tematisko uzdevumu kasti „No Irbēm līdz Žubītēm”.
Jaunāko grupu bērni klausījās putnu
balsīs, vēroja putnus dabā un dabas mošanos pavasarī. Pateicoties
„Putnu dienu” aktivitātēm, kas grupā „Kodoliņi” notika sadarbībā ar ģimenēm, teritorija ir papildinājusies
ar krāsainiem putnu būrīšiem un
iestādes logus rotā bērnu darbi.

Grupas dodas ekskursijās uz
Vaidavas dabas taku, kas ir kā dabas mācīšanās vieta, vērojot vienus
un tos pašus objektus dažādos gadalaikos.
Visas krāsas satikās kopā Lieldienās – bērnu darbos, rotājumos
un pašu krāsotās, vārītās olās lielajā
katlā uz ugunskura. Jautrību radīja
bērnu gatavotās jocīgās sviestmaizes, dziesmas, dejas un rotaļas. Neizpalika arī Lieldienu stafetes un olu
kaujas. Bērnu gatavotie rotājumi
greznoja grupu logus, telpas un iestādes sētu, aicinot Apes pilsētas iedzīvotājus un viesus Lieldienās, kas

notika kā kopienas svētki – Pasta ielas garumā uz sportiskām, jautrām
aktivitātēm iestādes teritorijā.
Īpaši krāsainu prieku visu bērnu sirdīs ienesa OLIMPISKĀ diena
un DALĪBA Vislatvijas rīta vingrošanā 22. aprīlī – priecīgi izkustoties
iestādes pagalmā.
Lielās talkas ietvaros, visi kopā
– lieli un mazi – uzkopām un labiekārtojām iestādes teritoriju. Kopīgi
darbojoties bērni mācās ne tikai
priecāties paši, bet ar labiem darbiem iepriecināt citus. Paldies tiem
vecākiem, kas atsaucās un operatīvi iesaistījās laukuma labiekārtoša-
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Aprīļa notikumu kaleidoskops Smiltenes tehnikumā

Olimpiskā diena un citi jaunumi PII „Pīlādzītis”
Saulainais pavasara rīts 22. aprīlī atnesa sportisku rosību Smiltenes
pilsētas PII „Pīlādzītis”. Jau no agra
rīta mūsu aktīvā sporta skolotāja Inguna Slapjuma sparīgi rosījās sporta
laukumā un pagalmā, lai sagatavotu
sporta aktivitātes gaidāmajai Olimpiskajai dienai. Sporta skolotāja Ieva
Klāva-Bunga gatavoja sportiskas
stafetes teritorijā apkārt izglītības
iestādei mazajiem sportistiem. Tad
pagalmā ieradās Sporta skolas direktors Ivars Joksts ar basketbolistu
Ilvaru Jokstu un basketbola treneri
Andri Jaunzemu un lielo basketbola
grozu. Skanot sportiskiem ritmiem
un bērnu čalām sporta diena varē-

Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis

2022. gada 12. maijs

Anita Šneidere,
Apes PII „Vāverīte” metodiķe

Smiltenes tehnikuma audzēkņiem „SkillsLatvia 2022” divas
trešās vietas
No 21. līdz 22. aprīlim Starptautiskajā izstāžu hallē „Ķīpsala”
ar moto „Uzvar darītājs!” jau piekto
reizi notika nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss „Skills
Latvia 2022”, kurā 22 dažādos prasmju konkursos piedalījās vairāk
nekā 130 dalībnieki no dažādām
Latvijas profesionāli izglītojošām
skolām. Mājās pārvesta divas trešās
vietas. Tās, piedaloties restorāna
servisa prasmju konkursā, izcīnīja
Evelīna Vonda un Arnis Broks, kurš
startēja nominācijā „Smago spēkratu remonts un apkope”. Līga Receba
piedalījās prasmju konkursā „Ēdienu gatavošana”.
Evelīna, Līga un Arnis vairākus
mēnešus nopietni strādāja, apgūstot daudzas prasmes, kas nav
mācību programmā. Jauniešiem
konkursam sagatavoties palīdzēja
skolotājas Sanda Veismane, Inese
Veidemane, Ira Gaile un Dāvis Stradiņš. Arī viņi audzēkņu izaugsmē ieguldīja ļoti lielu darbu. Konkurence
bija patiesi liela un audzēkņiem pēc
pandēmijas tas bija pirmais tik liela
mēroga konkurss, kuru vēroja simtiem skatītāju.
Tehnikuma skolotāji vienmēr

strādājuši ar pārliecību: svarīgākās
šādos konkursos nav godalgotās
vietas, bet iespēja gūt jaunu pieredzi, satikt domubiedrus un, iespējams, arī nākamos darba devējus.
Labāko jauno profesionāļu talantus
vēroja nozaru eksperti.
Informācijas diena
21. aprīlī Smiltenes tehnikumā
notika Informācijas diena, kas pulcēja simtiem jauniešu no visiem
Latvijas novadiem. Pasākuma apmeklētāji tikās ar tehnikuma karjeras konsultanti Mairu Kuprišu,
kura, ņemot vērā katra intereses
un talantus, palīdzēja labāk apzināties jomas, ar kurām viņš/ viņa
varētu saistīt savu nākotni. Tehnikuma jaunā starptautisko projektu
vadītāja, skolas absolvente Zane
Jugbārde klātesošos iepazīstināja ar
skolas audzēkņu plašajām prakses
iespējām Spānijā, Maltā, Francijā,
Austrijā, Itālijā, Islandē, Kanāriju salās un citur. Tehnikuma skolotāji un
audzēkņi piedāvāja ekskursiju profesionālajā izglītībā par to, kā notiek
mācību darbs visās Smiltenes tehnikuma mācību programmās, tajā
skaitā, pieaugušo izglītības jomā, ar
kuru labprāt iepazinās līdzi atbraukušie audzēkņu vecāki. Nākamie audzēkņi iepazinās arī ar kolektīviem,
kuros, mācoties tehnikumā, varēs

Kultūra

Sadziedāsies Smiltenes novada
vokālie ansambļi
14. maijā pulksten 12.00 Smiltenes kultūras centrā norisināsies Smiltenes novada vokālo ansambļu koncerts „Uzziedi dziesmā!”.
Piedalās:
• Sieviešu vokālais ansamblis „Ieklausies” (Blomes tautas nams);
• Sieviešu vokālais ansamblis
(Apes tautas nams);
• Jauniešu ansamblis „Trio no
Apes” (Apes tautas nams);
• Sieviešu vokālais ansamblis
„Noktirne” (Trapenes kultūras
nams);
• Senioru vokālais ansamblis
„Atmoda” (Trapenes kultūras
nams);
• Trio „Mondo” (Trapenes kultūras nams);
• Vīru vokālais ansamblis „Runči”
(Trapenes kultūras nams);
• Jauktais vokālais ansamblis „Sonets” (Trapenes kultūras nams);

• Sieviešu vokālais ansamblis
(Gaujienas tautas nams);
• Vīru vokālais ansamblis (Gaujienas tautas nams);
• Vokālais ansamblis „Iedvesma”
(Smiltenes Kultūras centrs);
• Vokālais ansamblis „Anemones” (Launkalnes tautas nams);
• Sieviešu vokālais ansamblis
(Virešu kultūras nams);
• Bērnu vokālais ansamblis „Atspole” (Virešu kultūras nams);
• Radošā apvienība „Vienkārši
prieks” (Grundzāles kultūras
nams);
• Sieviešu vokālais ansamblis
„Dienvidvējā” (Drustu tautas
nams).
Ieeja – 2,00 EUR. Koncerta programma būs pieejama elektroniski,
pirms pasākuma sākumā skenējot
QR kodu.
Madara Mūrniece,
Zīmolvedības un mārketinga
speciāliste

Aicinām uz tikšanos ar rakstnieci
Karīnu Račko
Piektdien, 27. maijā, plkst. 17.00
Smiltenes bibliotēka aicina uz tikšanos ar romantisko romānu autori
Karīnu Račko. Tikšanās notiks Smiltenes Kultūras centra Teātra zālē.
Rakstniece zināma kā popularitāti guvušo romantisko romānu
„Saplēstās mežģīnes”, „Debesis
pelnos”, „Samaitātā”, „Sasietā”,
„Netīrā” un „Ekstāze” autore, kā arī
zobārste un pasniedzēja Rīgas Stradiņa universitātē. Pirms dažiem
gadiem rakstnieci Karīnu Račko
zināja tikai daži, tagad viņas vārds
ir viens no visvairāk apspriestajiem
pēdējo gadu latviešu rakstniecībā,
gūti rekordlieli grāmatu pārdošanas rādītāji.
Karīna par sevi saka: „Būt rakstniecei – tas nav darbs, tas ir sirds
aicinājums. Interese un vēlēšanās

rakstīt caurvijusi manu dzīvi jau
kopš bērnības. Savu pirmo stāstu uzrakstīju piecu gadu vecumā.
Bija iznākuši jau divi mani romāni,
kad lauku mājas bēniņos nejauši
atradu vecu dienasgrāmatu, kurā
vienpadsmit gadu vecumā bija ierakstījusi: „Es ļoti gribētu kļūt par
rakstnieci”.”
Sirsnīgā sarunā mēģināsim likt
daudzpunktes un izsaukuma zīmes
cilvēka esības, jēgas meklējumos,
iekšējo kaislību un vētru peripetijās, lai apzinātos, cik ļoti vērts ir
katrs mūsu sirdspuksts.
Vairāk informācijas Smiltenes
bibliotēkā Baznīcas laukumā 13 vai
pa tālruni 64773030, 26449145.
Līga Seržante,
Smiltenes bibliotēkas vecākā
bibliotekāre

attīstīt savus talantus.
Ikviens, kurš vēlējās atbraukt
vai atnākt uz šo pasākumu, bet
netika, Smiltenes tehnikumu var
apmeklēt arī citā, sev vēlamā laikā,
iepriekš sazinoties ar skolu par tālruni: 28473293.
Tehnikumā viesojās Satiksmes ministrs
22. aprīlī reģionālās vizītes laikā
Smiltenes tehnikumā viesojās Satiksmes ministrs Tālis Linkaits un viņa
delegācija. Ministrs pasniedza atzinības rakstus ilggadējam pedagogam Ivaram Siliņam un tehnikuma
direktoram Andrim Miezītim par
nozīmīgu ieguldījumu Latvijas ceļu
būves speciālistu sagatavošanā,
iepazīstināja ar satiksmes nozares
attīstības perspektīvu tuvākā un
tālākā nākotnē, kā arī ar karjeras
iespējām transporta nozarē. Jauniešiem un skolotājiem bija iespēja arī
satiksmes ministram uzdot jautājumus, uzzināt, kad tiks savesti kārtībā problemātiskākie ceļi, noskaidrot, kā valstī tiek risināta ceļu būvē
strādājošajiem ļoti sāpīgā problēma – atjaunoto ceļu bojāšana, neievērojot noteikumus par lielgabarīta
un smagsvara pārvadājumus, kā arī
apspriest citas transporta nozarē
aktuālas problēmas.
Militārās tehnikas izstāde un

izglītojošas lekcijas
27. aprīlī ar Smiltenes tehnikuma audzēkņiem tikās Zemessardzes
22. kaujas nodrošinājuma bataljona
un 2. Vidzemes brigādes Artilērijas
baterijas pārstāvji. Zemessardzes
pārstāvji jauniešus iepazīstināja ar
karjeras iespējām zemessardzē.
28. aprīlī Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde kopā ar
NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupu Smiltenes tehnikumā vadīja izglītojošu lekciju audzēkņiem. Ikviens interesents skolas
teritorijā varēja apmeklēt militārās
tehnikas izstādi. Pasākums notika,
atzīmējot NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupas piecgadi.
Labākie rēķinātāji
Smiltenes tehnikuma konkursā
„Rēķini galvā” ar vislabākajiem rezultātiem šogad startēja 1. a veterinārmedicīnas, 3. a veterinārmedicīnas un 3. būvniecības un ceļu būves
mašīnu tehniķu kursu audzēkņi. 12.
aprīlī skolā matemātikas nedēļas
ietvaros notika konkursa noslēguma kārta „Domā ar galvu!”, kurā
piedalījās visu kursu labākie rēķinātāji. Konkurss notika 10 kārtās. 1.
vietu ieguva Ance Bērziņa (3. pavāru kurss), 2. vieta – Nikam Grāvītim (3. ceļu/hidrobūvju būvtehniķu

kurss), 3. vieta – Gustavam Šēnbergam (3.b veterinārmedicīnas kurss).
Dienesta viesnīcā
Pēc Covid 19 ierobežojumu atcelšanas aktīvu darbu atsākusi arī
tehnikuma audzēkņu pašpārvalde.
13. aprīlī jaunieši saposa Lieldienu
noskaņās skolas dienesta viesnīcas
telpas Dārza ielā 9 un sarīkoja skolasbiedriem sirsnīgu Lieldienu pasākumu.
Simtgades salidojums
4. jūnijā notiks Smiltenes tehnikuma simtgades salidojums:
13.00 pie tehnikuma galvenās
ēkas Kalnamuižā 10 dalībnieku reģistrācija;
14.00 Kalnamuižā 3 tikšanās ar
skolas dzejniekiem;
16.30 pie Kalnamuižas 10 atklās
Simtgades akmeni;
17.00 – svētku koncerts „Paldies
jums!”;
19.00 skolas iekšpagalmā Kalnamuižā 10 simtgades balle.
No plkst. 12.00 līdz 16.30 Kalnamuižā 5 būs atvērta skolas ēdnīca.
Pasākuma laikā darbosies arī Kalnamuižas viesnīcas „Kalna ligzda” kafejnīca. Aicinām ņemt līdzi groziņu!
Ziedojums par dalību pasākumā –
5 eiro.
Baiba Vahere
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Tūrisma piedāvājums vasaras sezonā
Šogad aktīvā tūrisma sezona
sola aizraujošus un interesantus
piedāvājumus, kas tiks sagatavoti,
lai paplašinātu apmeklējuma iespējas gan vietējiem Smiltenes novada iedzīvotājiem, gan viesiem no
tuvākiem un tālākiem punktiem.
Kā startu aktīvajā tūrismā piedāvājam doties velobraucienā „Ieriteņo vasarā 2022!”, kas norisināsies Apē, 28. maijā.
Aizraujošā piedzīvojumā varēs
doties pa Smiltenes novadu interaktīvā „autobraucēju spēlē”, kur
būs iespējams iepazīt jaunas un vēl
neatklātas vietas, piedalīties viktorīnā, labi pavadīt laiku, arī nedaudz
sacensties ar citiem dalībniekiem.
Ja sajūtas vairāk aicina būt dabā,
ir sagatavoti 14 pastaigu maršruti,

kuros var redzēt dabas pērles, kas
nav sastopamas nekur citur Latvijā. Maršruti ir dažāda garuma – var
izvēlēties sev piemērotāko. Takās ir
ierīkotas atpūtas vietas piknikam
un ugunskura vietas. Apmeklējot
takas, aicinām aiz sevis atstāt tīru
un sakoptu apkārtējo vidi!
Aktīvajā sezonā būs iespēja
doties un izbaudīt dažādus tematiskos piedāvājumus, tādus
kā – Aktīvā atpūta uz ūdens, Kultūrvēsturiskais mantojums, Ceļojums garšu pasaulē, Sakrālais
mantojums, Ar riteni pa Smilteni
un novadu, Smiltenes novada
saimniecību šarms, Pa muižkungu un baronu pēdām. Informācija
par piedāvājumiem būs pieejama www.visit.smiltenesnovads.lv

Vasaras sezonas
atklāšana
21. maijā

mājaslapā.
Dodoties pastaigā pa Smiltenes
pilsētu būs iespēja ne tikai apskatīt skaistās vietas, bet arī saklausīt
stāstus par tām. Būs pieejams audiogids, kas izstāstīs stāstus par
skaisto pilsētu.
Visai aktuālajai informācijai aicinām sekot līdzi tūrisma mājaslapā – www.visit.smiltenesnovads.lv,
kā arī sekojot sociālo kontu profiliem: facebook.com/visitSmiltene,
facebook.com/raunastic
Lai aktīva un piedzīvojumiem
pilna vasara Smiltenes novadā!

21. maijā norisināsies Smiltenes vasaras koncertsezonas atklāšana. Šogad pasākums ir pārcelts
uz Smiltenes Baznīcas laukumu.
Plkst. 15.00 tiks organizēts
svētku gājiens, kurā piedalīsies
Smiltenes novada kolektīvi. Pilsētas iedzīvotāji aicināti ne vien
vērot gājiena norisi, bet tam arī
pievienoties. Gājiena maršruts
sāksies no kultūras centra un noslēgsies Baznīcas laukumā. Gājiena galapunktā no plkst. 16.00
vasaras koncertsezonu ieskandinās koru, dejotāju un pūtējorķestra koncerts. Pēc koncerta plkst.
19.00 gaidāma svētku balle kopā
ar grupu „Mākoņstūmēji”. Ieeja
koncertā un ballē bez maksas.
Loreta Šperliņa-Priedīte,
Smiltenes kultūras centra
mākslinieciskā vadītāja

Marta Vika,
Smiltenes novada Kultūras un
tūrisma pārvaldes tūrisma jomas
vadītāja

Gaujienas cālis 2022
Lieldienās Gaujienas tautas
namā salidoja mazie dziedātāji uz
mazo vokālistu konkursu „Gaujienas
cālis 2022”. Skanot jautrai mūzikai,
tautas nama zālē iecilpoja Lieldienu Zaķis, metot cilpu cilpas, satika
konkursa dalībniekus un iepazīstināja visus klātesošos līdzjutējus:
mammas, tētus, omes, māsas, brāļus. Tā tik bija sapazīšanās – daudz
ko uzzināja par katru dziedātāju: ko
patīk darīt, kas garšo un par ko grib
kļūt. Un kad Lieldienu Zaķis bija iepazīstinājis ar visiem septiņiem dalībniekiem un arī ar nelielo žūriju,
konkurss varēja sākties.
Kā pirmais uzstājās Anrijs Prančs, kurš izpildīja R. Paula dziesmu
„Putniņš uz zara” – izpelnoties RITMISKĀKĀ Cāļa titulu.
Sāra Skuja dziedāja R. Paula

dziesmu „Zebra” – jautri un raibi
kā pati Zebra izskanēja dziesma, tā
iegūstot titulu JAUTRĀKAIS Cālis.
Eleganti, kā jau zēnam pieklājas,
Martins Rudzītis nodziedāja dziesmu „Nejauša sastapšanās”, iegūstot titulu ELEGANTĀKAIS Cālis.
Sirsnīgi izskanēja dziesmiņa „Es
mīlu māmiņu” Alises Ronimois izpildījumā, saņemot titulu MĪLĪGĀKAIS Cālis.
Labi un kustīgi dziedāja Elza Staņa dziesmu „Skudriņas”, izpelnoties
KUSTĪGĀKAIS Cālis titulu.
Četrgadīgā Rūta Bormane iepriecināja ar „Maza pavasara dziesmiņa”, saņemot titulu SMAIDĪGĀKAIS Cālis.
Šo Konkursu noslēdza pati jaunākā dalībniece Eila Pranša (3 gadi) ar
dziesmiņu „Maza, maza meitenīte”,

iegūstot titulu SKANĪGĀKAIS Cālis.
Kamēr labvēlīgā žūrija – Māra
Lazdiņa (bijusī ilggadējā bērnudārza vadītāja) un Andrejs Puļļa (bijušais skolotājs) – izvērtēja mazo dziedātāju sniegumus, Lieldienu Zaķis
jautrojās ar mazajiem rotaļās.
Tautas nama vadītāja Laima
Poševa lielu paldies teica bērnu vecākiem, gan arī mūzikas skolotājai
Agijai Lūsei, kura bērnus sagatavoja
konkursam. Īpašu pateicību saņēma Lieldienu Zaķis (Aigita GuoģeLapiņa). Jaukas dāvanas un diplomu
saņēma katrs mazais dziedātājs,
bet vecākiem – jauks atraitnīšu podiņš.
Ar jautru noslēguma dziesmu
izskanēja šī jaukā, pavasarīgā, saulainā pēcpusdiena.
Andrejs Puļļa

Gaujienā uzsāk
īstenot LEADER
projektu

„Daiņkalnos” piemin Latvijas Nacionālos
Brīvības cīnītājus

Raunas pagasta „Daiņkalnos” piemin 1952. gada 16. aprīļa notikumus, kad tika iznīcināti Dailoņa Breikša
vadītās pretestības kustības dalībnieku bunkuri
28. aprīlī Raunas pagasta „Daiņkalnos” norisinājās piemiņas pasākums, kas veltīts bojā gājušajiem
Dailoņa Breikša vadītās grupas nacionālajiem partizāniem. Šogad aprit 70 gadi, kopš 1952. gada 16. aprīlī
tika iznīcināti pretestības kustības
dalībnieku bunkuri „Daiņkalnos” un
„Graškalnos”.
Klusajā, nomaļajā meža ielokā,
pie atjaunotā „Daiņkalnu” nacionālo
partizānu bunkura, bija pulcējušies
vairāki desmiti cilvēku – pārstāvji
no Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Zemessardzes un to veterānu apvienībām, pagasta pārvaldes
darbinieki, jaunsargi, skolēni un
vietējie iedzīvotāji, kuri bijuši klātesoši šajos vēstures notikumos.
Pasākumā piedalījās arī Smiltenes
novada pašvaldības pārstāvji – domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš,
izpilddirektors Andris Lapiņš un
viņa vietniece teritorijas pārvaldī-

bas un sadarbības jautājumos Evija
Zurģe. Uz pasākumu bija ieradies
arī Saeimas deputāts Jānis Dombrava („Visu Latvijai!”— „Tēvzemei
un Brīvībai/LNNK”) un Nacionālās
apvienības Jaunatnes organizācijas
vadītājs Roberts Ozols, kurš nolasīja Saeimas priekšsēdētājas Ināras
Mūrnieces īpaši pasākuma dalībniekiem veltīto vēstuli.
Pasākuma dalībnieki savās uzrunās atcerējās tā laika vēstures notikumus, kā arī godināja un slavēja
nacionālo partizānu drosmi, pašaizliedzību un milzīgo ieguldījumu Latvijas brīvības un neatkarības atjaunošanā. Viennozīmīgi tika atzīmēts,
ka situācija tad, 20. gadsimta pirmajā pusē, ir identiska tai, ar kuru pasaule saskaras šodien, kad Ukraina
cīnās pret krievu okupantiem.
Šim piemiņas pasākumam ir senas tradīcijas. Kopš 2012. gada tā
organizators un piemiņas vietas sa-

kopšanas iniciators ir Zemessardzes
veterāns, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris Jānis Lācis, kuram „Daiņkalnu” bunkurā bojā gāja brālēns un
māsīcas. 2003. un 2004. gada aprīlī
pie „Daiņkalnu” un „Graškalnu” mājām iesvētīja piemiņas krustus un
plāksnes. 2016. gada rudenī – 2017.
gada pavasarī ar vietējo raunēniešu palīdzību piemiņas vieta tika rekonstruēta pēc arhitekta Z. Butāna
skices, kā arī tika atrakta un nostiprināta kādreizējā bunkura vieta.
Diemžēl pasākuma laikā sirds
pārstāja pukstēt Zemessardzes veterānam Andrim Polim no Inešiem,
kurš savulaik bija viens no pirmajiem, kas atsaucās aicinājumam
stāties Zemessardzē un iestājās tās
27. bataljonā. Visdziļākā līdzjūtība
tuviniekiem!
Madara Mūrniece,
Zīmolvedības un mārketinga
speciāliste

Gaujienas tautas nams aicina
uz teātra dienu Gaujienā 16. jūlijā!

Aicinām pieteikties amatierteātrus Teātra dienai!
Var būt gan izrāde, gan skečs, piemērots ārā vai telpu izrādei (senajās Pilsdrupās , pie barona pils, pils zālē, tautas namā).
Pieteikties līdz 30. jūnijam pie Gaujienas tautas nama vadītājas
Laimas Poševas tālr. 26179320
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Sākot ar aprīli, Gaujienā tiek
uzsākta īstenošana LEADER pieejas projektam „Kultūrvides pilnveidošana Gaujienas muižas parkā”.
Projektā paredzēts pilnveidot Gaujienas kultūrvidi kvalitatīvai parka
ainavu baudīšanai un kultūrvēsturiskā mantojuma iepazīšanai, izveidojot jaunu pastaigu maršrutu – Jāzepa Vītola taku.
Projekta ietvaros tiks izgatavoti
un izvietoti tādi elementi, kā 10 individuāla dizaina soliņi, 10 atkritumu urnas, divas stilizētas, segtas
pieturvietas, kas pasargās ne tikai
lietainā laikā, bet arī ļaus katram individuāli sajust un izbaudīt maģiskās vietas burvību. Kultūrvēsturiskā informācija būs pieejama drukātā formātā uz alumīnija plāksnēm
10 informatīvos metāla stendos.
Inovatīvā tiešas skaņas audiosistēma nodrošinās komponista radīto
muzikālo skaņdarbu atskaņošanu
mūzikas pieturvietā uz terasēm
pie „Anniņu” muzeja, skaņu dzirdot
konkrētā vietā un netraucējot pārējos parka apmeklētājus.
Projekta mērķis ir, izvietojot
Gaujienas muižas ansambļa sastāvā ietilpstošā Gaujienas parka teritorijā vienota stila informatīvi izglītojošus stendus, soliņus un stilizētas pieturvietas, uzlabot un radīt
iespēju ikvienam baudīt pievilcīgu
vidi, nesteidzīgi vērot ainavas un
iepazīt komponista Jāzepa Vītola
daiļradi.
Vienlaicīgi projektā tiks radīts
jauns kultūrizglītojošais maršruts
ārpus telpām, brīvi pieejams jebkurā laikā un ikvienai sabiedrības
grupai, neatkarīgi no epidemioloģiskiem ierobežojumiem, tādējādi
popularizējot gan Gaujienu, gan
arī Vidzemes reģionu kā kvalitatīvu
kultūras un dabas, atpūtas un tūrisma vietu.
Projekts tiek īstenots Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.
gadam apakšpasākuma „Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
aktivitātes: 19.2.2 „Vietas potenciāla
attīstības iniciatīvas” ietvaros.
Daiga Bojāre,
Smiltenes novada pašvaldības
projektu vadītāja
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Sports

Baudi kustību prieku
Smiltenes novadā
arī maijā un jūnijā
Bezmaksas pas�kumi
viet�j�s sabiedr�bas
VESEL�BAS VEICIN�ŠANAI
ANAI
Smiltenes novad�
VINGROŠANAS
NAS
nodarb�bas fizioterapeita
peita vad�b�,
vad�
d b�,
vada fizioterapeite Baiba
aiba Gut�ne

Kl�tien� maij�: 8., 15., 22. un 29. maij�
plkst. 17.00 – 18.00
Palsmanes kult�ras nam�
Tiešsaistes platform� "Zoom" maij�:
3., 5., 10., 12., 17., 19., 24., 26. un 31. maij�
plkst. 18.00 – 19.00
Kl�tien� j�nij�:
9., 16., 30. j�nij�
plkst. 18.30 – 19.30
Sporta kompleksa “Teperis” stadion�

JOGAS nodarb�bas,
vada jogas speci�liste Dana Langenfelda
Kl�tien� maij�:
3., 10., 17., 24. un 31. maij�
plkst. 18.00 – 19.30
Grundz�les kult�ras nama z�l�
Tiešsaistes platform� "Zoom":
2., 9., 23. un 30. maij�
plkst. 18.00 – 19.30
Kl�tien� j�nij�:
6., 13., 20. un 27. j�nij�
plkst. 18.30 – 20.00
Sporta kompleksa “Teperis” stadion�

CROSSFIT vingrošanas nodarb�bas,
vada trenere Dace Dzilna

Kl�tien�:
7., 21. un 28. maij�
4., 11. un 18. j�nij�
plkst. 10.00-11.00
Sporta kompleksa “Teperis” stadion�

N�JOŠANAS nodarb�bas,

vada n�jošanas instruktore Vineta Veismane
Kl�tien�:
17., 24. un 31. maij�
7., 14., 21. un 28. j�nij�
plkst. 19.00
Satikšan�s pie "Pilskalna sarga” Drandu ielas gal�, Smilten�

Plašāka informācija www.smiltenesnovads.lv
Vair�k inform�cijas:

Visas nodarbības tiek īstenowww.smiltenesnovads.lv
tas darbības
programmas „Izaugsme un
nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta
mērķa „Uzlabot pieejamību veselības
veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros, realizējot projektus:
„Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā (9.2.4.2/16/I/052)”. Projekts tiek
finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem un tiek īstenots līdz 01.09.2023. Kopējais finansējums 253592,00 EUR.
„Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Apes pilsētā, Apes, Gaujienas,
Trapenes un Virešu pagastos (9.2.4.2/16/I/057)”. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta
līdzekļiem un tiek īstenots līdz 31.08.2023. Kopējais finansējums 75 389,00 EUR.

Smiltenes novada pašvaldības īstenotā projekta „Pasākumi
vietējās sabiedrības veselības veicināšana” aktivitātes turpinās
arī maijā un jūnijā. Tā ir lieliska iespēja bez maksas uzlabot savu
veselību, ﬁzisko un garīgo labsajūtu, gūt kustību prieku, atpūsties no ikdienas rutīnas, kā arī vienkārši socializēties un satikt
līdzīgi domājošos.
Lai piedalītos kādā no projekta ietvaros piedāvātajām aktivitātēm
nav nepieciešama iepriekšēja pieredze konkrētajā sporta veidā. Tās
pieejamas ikvienam novada iedzīvotājam, neatkarīgi no vecuma un
fiziskās sagatavotības.

28. maijā Smiltenes Tūrisma
informācijas centrs (TIC) aicina piedalīties velobraucienā “Ieriteņo vasarā!”, lai atzīmētu aktīvās tūrisma
sezonas sākumu. Šogad velobrauciena sākums un beigas tiks rīkotas
Apē, un brauciena laikā iepazīsim
pilsētas un apkārtesošo pagastu
ainaviskās un kultūrvēsturiskās
vietas. Pasākuma dienā reģistrācija
no plkst. 10.00, starts braucieniem
plkst. 10.30.
Dalībniekiem tiks piedāvātas
divu garumu velo distances – 18
un 40 km, lai katrs braucējs varētu
izvēlēties saviem spēkiem atbilstošāko. Maršrutiem būs sagatavoti

gpx digitālie navigācijas faili. Velo
takas būs marķētas dabā gan pasākuma dienā, gan papildus divas
nedēļas pēc pasākuma norises,
līdz 11. jūnijam, lai ikviens interesents tās varētu izbraukt sev vēlamā laikā.
Iepriekšēja pieteikšanās dalībai
pasākumā līdz 26. maijam elektroniski ej.uz/registracija_IV2022, zvanot uz +371 29395200 vai klātienē
Smiltenes TIC (Dārza iela 3, Smiltene).
Linda Šūlmeistere,
Smiltenes Tūrisma informācijas
centra
tūrisma organizatore
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Plānoto pasākumu kalendārs
Apes pilsēta un pagasts

SVĒTDIEN, 15.maijā

Raunas pagasts

15. maijā Pierobežas Pavasara Gadatirgus.
28. maijā plkst. 10.00 velobrauciens „Ieriteņo vasarā”.

Blomes pagasts
14. jūnijā plkst. 10.00 piemiņas brīdis pie
represēto piemiņas akmens Blomes Tautas
nama skvērā.
21. maijā plkst. 10.00 Blomes Tautas namā Smiltenes novada atklātais čempionāts novusā.
22. jūnijā Jeberlejas estrādē „Jāņu ielīgošana’’. Zaļumballe kopā ar „Zeļļiem’’.

Gaujienas pagasts
14. maijā plkst. 21.00 filmu vakars terasēs
pie „Anniņām” Starptautiskās Muzeju nakts
ietvaros. Dokumentālā spēle „Mana pasaule.
Parīze, Londona, Berlīne, Roma” un dokumentālā filma „Jāzeps Vītols”.
Līdz 30. jūnijam Gaujienas tautas nama
mazajā zālē gaujienietes Dzintras Zvejnieces
gleznu izstāde. Tā apskatāma katru darba
dienu un pasākumu laikā.
3. jūnijā plkst. 19.00 Gaujienas tautas nama
līnijdeju kolektīva „Stand up” 20 gadu jubilejas koncerts „Atmiņu virpulī’’, ieeja 1,00 EUR.
3. jūnijā plkst. 21.00 „Vasariņas” balle, muzicē Arnis Graps , ieeja 4,00 EUR
4. jūnijā Gaujienas „Anniņās”:
•
plkst. 10.00 Mūzikas takas apmeklējums;
•
plkst. 14.00 uzvedums „Tikšanās ar Jāzepu Vītolu”;
•
plkst. 15.00 tējas pēcpusdiena kopā ar
Jāzepu Vītolu.
Biļete 3,00 EUR, iepriekšēja pieteikšanās obligāta, vietu skaits ierobežots.
14. jūnijs plkst. 11.00 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis Gaujienas kapos
pie piemiņas akmens.
22. jūnijā no plkst. 13.00 Gaujienas Jāņu apdziedāšana katrā jāņsētā.
24. jūnijā plkst. 23.00 Gaujienas muižas
parkā „Jāņu balle”.

Grundzāles pagasts
14. maijā plkst. 15.00 Grundzāles kultūras
namā Erudīcijas turnīra „Prāto Grundzālē!” V kārta.
19. maijā plkst. 19.00 Grundzāles kultūras namā Koncerts Marikas Svīķes piemiņai
„Seko tauriņiem!”. Ieejas maksa – ziedojums
M. Svīķes piemiņas vietas izveidei Smiltenes
Vecajā parkā.
19. maijā Grundzāles pamatskolas sporta laukumā Grundzāles izaicinājums futbolā.
26. maijā Grundzāles pamatskolas sporta
laukumā Grundzāles izaicinājums futbolā.
27. maijā plkst. 18.00 Vasaras sezonas atklāšanas koncerts Grundzāles brīvdabas estrādē.
Ieeja bez maksas. Plkst. 21.00 – 01.00 Zaļumballe ar grupu „Zeļļi”. Ieejas maksa 5,00 EUR.

Launkalnes pagasts
28. un 29. maijā plkst. 14.00 „Lejas Kleperos”
atklātās orientēšanās meistarsacīkstes „Mazā
balva 2022 LK”.
14. jūnijā piemiņas brīdis pie pieminekļa
Launkalnē.
21. jūnijā plkst. 4.00 Saulītes modināšana Zītaru pļavās.

NO PLKST. 9.00 līdz 14.00

14. maijā plkst. 10.00 Raunā amatnieku un
mājražotāju tirdziņš.
21. maijā no plkst. 9.30 – 23.00 Viduslaiku
diena Raunā.
28. maija plkst. 18.00 Raunas kultūras centrā spēle „Apslēptās zināšanas”.
23. jūnijā plkst. 23.00 Raunas pilsdrupu estrādē Līgo balle kopā ar grupu „Muiža”.

APES PILSĒTĀ
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Palsmanes pagasts
11. jūnijā plkst. 22.00 balle ar „Lustīgo blūmīzeru”.
14. maijā plkst. 11.00 disku golfa parkā „Palsa” Palsas kauss 2022.
12. jūnijā plkst. 18.00 deju koncerts „Danči
zaļā pļavā”.
21. jūnijā plkst. 21.00 ielīgošanas vakara tirdziņš.

Smiltenes pilsēta un pagasts
Smiltenes kultūras centrs
14. maijā plkst. 12.00 Smiltenes kultūras centrā – Smiltenes novada vokālo ansambļu koncerts „Uzziedi dziesmā”. Ieejas biļetes kultūras
centra kasē 2,00 EUR.
14. maijā plkst. 18.00 Smiltenes evaņģēliski
luteriskajā baznīcā - koncerts Ukrainas atbalstam „Mieram un gaismai”, Armands Siliņš –
balss, Rihards Plešanovs – klavieres.
14. maijā Latvijas kauss auto sprinta 2. posms
Tepera autotrasē.
19. jūnijā plkst. 16.00 Smiltenes Tepera stadionā Futbola spēle FK Smiltene/BJSS pret
Grobiņas SC/LFS.
21. maijā „Smiltenes vasaras koncertsezonas
atklāšana”. Plkst. 15.00 svētku gājiens, plkst.
16.00 Smiltenes baznīcas laukumā koncerts,
plkst. 19.30 balle ar grupu „Mākoņstūmēji”. Ieeja koncertā un ballē bez maksas.
22. maijā plkst. 15.00 Smiltenes Tepera stadionā Futbola spēle FK Smiltene/BJSS pret Rēzekni.
28. maijā plkst. 10.00 Smiltenes kultūras centrā – vokālais un deju konkurss „Crystal cup
2022”. Ieejas biļetes kultūras centra kasē 2,00
EUR.
28. maijā plkst. 10.00 – 22.00 Smiltenes baznīcās „Baznīcu nakts”.
3. jūnijā plkst. 18.00 Vecā parka jaunajā estrādē – kora „Mežābele” koncerts „Kas kait
manim nedziedāt!”. Ieeja par ziedojumiem.
4. jūnijā plkst. 11.00 Smiltenes pilsētas bērnu
laukumā – labdarības pasākums „Balta, balta
mana sirds”.
4. jūnijā plkst. 9.00 Vidzemes ciemā iepretim
Brantu pagasta pārvaldei 68. Smiltenes kauss
riteņbraukšanā.
14. jūnijā plkst. 12.00 pie pieminekļa „Sašķeltā ģimene” Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis.

Trapenes pagasts
13. maijā plkst. 19.00 Ģimenes dienai veltīts
pasākums.
14. maijā plkst. 19.00 – 21.00 Trapenes bibliotēkas pagalmā akcija „Bibliotēkas nakts’’ Santas Tomiņas Dārza dekoru izstāde.
1. jūnijā Trapenes parkā pasākums bērniem
„Nāc ārā spēlēties”.
23. jūnijā plkst. 19.00 līgo izrāde, plkst. 23.00
zaļumballe.

U Z T IK Š A N O S
L U S T ĪG Ā
PAVASARA
ANDELĒ APĒ!

Aktivitātes jauniešiem Smiltenes novadā
MAIJS
14.05.

Izbraukuma Pop-up Jauniešu centrs Variņos. Ģimenes diena:
laikmetīgās dejas izrāde „Spoku stāsts”, kustības nodarbība vecākiem
kopā ar bērniem

16.05

Jauniešu festivāla darba tikšanās Smiltenē, Smiltenes vidusskolā

23.05.

Izbraukuma Pop-up Jauniešu centrs Launkalnē. Savas vides veidošana

31.05.

Izbraukuma Pop-up Jauniešu centrs Drustos. Orientēšanās ar
piedzīvojuma elementiem

Visu mēnesi

Mana diena. Mājās un skolā. Digitālā vidē
JŪNIJS
Laikmetīgās deju grupas „Lidoņi” mācību ekskursija uz LKA laikmetīgās
dejas mākslas nodaļas studentu koncert-eksāmenu kompozīcijā

01.06.
03.06

Jauniešu festivāls „Lēciens”, Smiltenē

04.06. vai 11.06.

Laikmetīgās dejas izrāde „Spoku stāsts” Raunas Kultūras centrā

05.06. vai 12.06.

Sezonas noslēguma pārgājiens „Lidoņiem”

07.06.

Raunas jauniešu centra vasaras terases ierīkošana un atklāšana

Jūnija brīvdienās

Projekta „Klimata pārmaiņas” noslēguma aktivitāte, sienas
apgleznošana, Raunā

14.06. – 15.07.

Raunas jauniešu centrs – atvaļinājumā

21.06.

Pamācība Līgo vainaga pīšanā un kvasa brūvēšanā Gaujienā
Projekta „Kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba ar jaunatni sistēmas izveide
Smiltenes novada pašvaldībā” īstenošanas aktivitātes

Atbalsta programma atjaunojamo
energoresursu izmantošanai
mājsaimniecībās
Semināru cikls ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas parlamenta sekretāru Gati Zamuru

18. maijā plkst. 18.00 – 19.00
Smiltenes kinoteātra zālē
Gaujas ielā 1.

Dalība seminārā bez maksas.

MOBILĀ DIAGNOSTIKA
17. maijā 10. – 17.00
Smiltenē, Dakteru ielā 14,
(pie Smiltenes slimnīcas)

Nepieciešams iepriekšējs pieraksts
pa tālr. +371 25431313

Mamogrāﬁja:
• Ar Nacionālā veselības dienesta (NVD)
uzaicinājuma vēstuli – BEZ MAKSAS;
• Ar ģimenes ārsta vai speciālista, kuram ir
līgums ar NVD, nosūtījumu – 3,00 EUR;
• Ar nosūtījumu – 35,00 EUR.
Rentgens:
• 1 projekcija ar ģimenes ārsta nosūtījumu –
18,00 EUR.

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

