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Smiltenes novada pašvaldība aicina darbā:
• Sabiedrisko attiecību un komunikācijas speciālistu uz
noteiktu laiku – pieteikšanās līdz 26.06.2022.
• Angļu valodas skolotāju
pieteikšanās līdz 30.06.2022.

Trapenes

sākumskolā

–

• Sākumskolas skolotāju D. Ozoliņa Apes pamatskolas izglītības programmu realizācijas vieta Vidagā –
pieteikšanās līdz 30.06.2022.

Smiltenes pilsētas svētki
2022 norisināsies no 15. līdz 17.
jūlijam un koncentrēsies pilsētas zaļajā zonā – Vecajā parkā
un Tepera ezera promenādē.
Svētku devīze šogad ir „Uzziedi
Smiltenē!" - tas ir stāsts par satikšanos, kopīgu muzicēšanu,
dejošanu, dziedāšanu, radīšanu un darīšanu. Pilsētas svētki
ir laiks, kad bagātināt mūsu kultūrtelpu un uzziedēt kopā ar to!
Pilsētas svētki solās būt
daudzveidīgi, un plānotajās aktivitātēs pilsētas iedzīvotāji un
viesi tiks aicināti līdzdarboties.
Gaidāms Smiltenes novada
deju kolektīvu koncerts, būs
amatniecības
meistarklases
un pārsteigumi no Rīgas cirka. Svētkos tiks piedāvātas arī
sportiskas aktivitātes, piemē-

ram, spēkavīru sacensības "Piena
spēka kauss".
Uz Smiltenes svētku skatuves
varēsim redzēt, dzirdēt Latvijā zināmus un populārus mūziķus, kas
priecēs gan koncertos, gan ballēs –
Dailes teātra ansamblis „Ilga", grupa „Gapoljeri", rokgrupa „Zodiaks"
ar Jāni Lūsēnu, grupa „Franco Franco", „Sudden Lights", Jānis Stībelis,
Būū un Chris Vader, kā arī [Ex] da
Bass. Varam pačukstēt, ka tas nav
viss - gaidāmi arī vakara īpašie
mākslinieki!
Svētku programmā netiks aizmirsts arī par pašiem mazākajiem
pilsētas svētku apmeklētājiem. Tepera "Ģimenes saliņā" bērniem tiks
piedāvāta iespēja rotaļāties piepūšamajās atrakcijās, piedalīties
Rīgas cirka skolas aktivitātēs un
ZAAO sarupētajās izzinošajās spē-

lēs, kā arī līdzdarboties muzikālajā izrādē „Ku - kū! Eju meklēt!"
un rotaļu programmā "Diena
kūst kā saldējums".
Tā kā neatņemama svētku
sastāvdaļa ir gastronomiskais
baudījums, tad apmeklētājiem
būs pieejamas dažādas bufetes
un, protams, arī tirdziņa gardumi. Tāpat būs iespēja apmeklēt Siera kluba svētku skatuvi,
izbraukt ar laivu vai SUP dēli
pa Tepera ezeru, piedalīties
ekskursijās pa pilsētu un foto
orientēšanās. Gaidāmas arī vairākas citas aktivitātes, par kurām tiks ziņots jau pavisam drīz.
Loreta Šperliņa-Priedīte,
Smiltenes kultūras centra
mākslinieciskā vadītāja
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Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumi
Š.g. 16.maijā notika ārkārtas
domes sēde, kurā tika pieņemti
šādi lēmumi:
1. Izdarīt Smiltenes novada
pašvaldības domes 2021. gada
14.decembra lēmumā Nr. 363 „Par
projekta iesnieguma „Energoefektivitātes pasākumu īstenošana
Raunas pamatskolā” sagatavošanu
specifiskā atbalsta mērķa pasākumam 4.2.2” (turpmāk – Lēmums)
šādu grozījumu:
Izteikt Lēmuma 4. punktu šādā
redakcijā:
„4. Lēmuma izpildes finansiālo
nodrošinājumu paredzēt pašvaldības 2022. un 2023. gada budžetā.”.
2. Slēgt līgumu ar SIA „SANART”
par kopējo līgumcenu 4 021 360,99
EUR (četri miljoni divdesmit viens
tūkstotis trīs simti sešdesmit euro
un 99 centi) bez PVN apmērā par
daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra un grupu dzīvokļu
ēku būvprojektu korekciju izstrādi, autoruzraudzību un atlikušiem
būvdarbiem.
3. Par V. Elstiņas atbrīvošanu
no Grundzāles pamatskolas direktores amata
4. Par D. Pērles atbrīvošanu no
Palsmanes pamatskolas direktores
amata
5. Par H. Baloža atbrīvošanu no
Smiltenes Mākslas skolas direktora
amata
Š.g. 25.maijā notika kārtējā
domes sēde, kurā tika pieņemti
šādi lēmumi:
1. Par galvojumu SIA „Sarkanā
Krusta Smiltenes slimnīca” aizņēmuma ņemšanai
2. Par pašvaldības tiešo līdzdalību SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes
slimnīca”
3. Atzīt Smiltenes novada pašvaldības domes līdzdalību SIA
„Smiltenes Sarkanā Krusta slimnīca” (vienotās reģistrācijas Nr.
40003189328) par atbilstošu Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4. panta nosacījumiem.
4. Noteikt, ka SIA „Smiltenes
Sarkanā Krusta slimnīca” vispārējais stratēģiskais mērķis ir nodrošināt visām Smiltenes novada iedzīvotāju paaudzēm un ģimenēm
kvalitatīvus un sasniedzamus veselības un sociālās aprūpes centra
pakalpojumus atbilstoši ES standartiem.
5. Par pašvaldības tiešo līdzdalību SIA “Smiltenes NKUP”
6. Atzīt Smiltenes novada pašvaldības domes līdzdalību SIA
„Smiltenes NKUP” par atbilstošu
Publiskas personas kapitāla daļu
un kapitālsabiedrību pārvaldības
likuma 4. panta nosacījumiem.
7. Noteikt, ka SIA „Smiltenes
NKUP” vispārējais stratēģiskais
mērķis cita starpā ir arī labvēlīgas
dzīves vides nodrošināšana Smiltenes pilsētas un Smiltenes novada
iedzīvotājiem, kas ietver Pamata
pakalpojumu grupas pakalpojumu un pēc vajadzības arī Papildu
pakalpojumu grupas pakalpojumu
sniegšanu pašvaldības iedzīvotājiem, tādā veidā, kas nodrošina nepārtrauktu un efektīvu pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem.
8. Par pašvaldības tiešo līdzdalību SIA „Līvena aptieka”
9. Atzīt Smiltenes novada pašvaldības līdzdalību SIA „Līvena
aptieka” par atbilstošu Publiskas
personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.
panta nosacījumiem.

10. Noteikt, ka SIA „Līvena aptieka” vispārējais stratēģiskais
mērķis ir farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecības nodrošināšana pašvaldības iedzīvotājiem
tādā veidā, kas nodrošina normatīvo aktu prasību ievērošanu.
11. Pašvaldības līdzdalības akciju SIA „ZAAO” novērtējums
12. Atzīt Smiltenes novada domes līdzdalību SIA „ZAAO” par
atbilstošu Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma 4. panta nosacījumiem.
13. Noteikt, ka SIA „ZAAO” vispārējais stratēģiskais mērķis ir atkritumu apsaimniekošana, tai skaitā šķirošana un apglabāšana.
14. Pašvaldības līdzdalības SIA
„Alūksnes slimnīca” novērtējums
15. Atzīt Smiltenes novada
pašvaldības dalību SIA „ Alūksnes
slimnīca” par atbilstošu Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta
pirmās daļas 1. un 2. punktu noteikumiem un Publiskas personas
kapitāla daļu un kapitālsabiedrību
pārvaldības likuma 4.panta nosacījumiem.
16. Turpināt Smiltenes novada
pašvaldības dalību SIA „ Alūksnes
slimnīca”, saglabājot pašvaldības
īpašumā tās kapitāla daļas.
17. Noteikt, ka sabiedrības ar
ierobežotu atbildību „Alūksnes
slimnīca” vispārējais stratēģiskais
mērķis ir kvalitatīvas veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības
nodrošināšana Smiltenes novada
administratīvajā teritorijā, it īpaši
Apes pilsētas un apkārtējos pagastos.
18. Pieņemt zināšanai SIA
„Alūksnes slimnīca” 2021.gada pārskatu ar šādiem rādītājiem:
18.1. Bilances kopsumma: 4 206
667 euro;
18.2. Pārskata gada peļņa: 380
140 euro.
19. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības 2021. gada pārskatu:
19.1. bilances kopsumma pārskata perioda beigās 94 285 544
euro;
19.2. pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 741 505 euro.
20. Atzīt par nenotikušu ar Smiltenes novada pašvaldības domes
2022. gada 23. februāra lēmumu
Nr. 57, (protokols Nr. 4, 7.§.) „Par
Smiltenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Meža iela 4, Apē,
Smiltenes novadā, atsavināšanas
izsoles atzīšanu par nenotikušu un
atkārtotas izsoles izsludināšanu”
apstiprināto izsoli nekustamajam
īpašumam Meža ielā 4, Apē, Smiltenes novadā, kadastra numurs
93605 005 1026, kas sastāv no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3605 005 1026 ar platību
0,2894 ha, izsoles sākuma cena
2720.00 EUR (divi tūkstoši septiņi
simti divdesmit euro un 00 centi).
21. Rīkot otro atkārtoto nekustamā īpašuma Meža ielā 4, Apē,
Smiltenes novadā, kadastra numurs 93605 005 1026, kas sastāv
no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 3605 005 1026 ar platību 0,2894 ha, izsoli, samazinot
sākuma cenu par 30% no sākuma
cenas un to noteikt 2380.00 EUR
(divi tūkstoši trīs simti astoņdesmit
euro un 00 centi).
22. Uzsākt nekustamā īpašuma
Kanāla iela 13-2, Smiltenē, Smiltenes novadā, atsavināšanas procedūru.
23. Pašvaldības mantas novēr-

tēšanas, atsavināšanas un izsoles
komisijai organizēt lēmuma 1. punktā minētā dzīvokļa novērtēšanu,
tā nosacītās cenas noteikšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem un
iesniegt Smiltenes novada pašvaldības domei lēmuma projektu par
īpašuma Kanāla iela 13-2, Smiltene,
Smiltenes novads, nosacītās cenas
apstiprināšanu.
24. Atļaut atsavināt Smiltenes
novada pašvaldības domes īpašumā un uzskaitē esošo kustamo
mantu – automašīnu Škoda Octavia, valsts reģistrācijas numuru
zīme FL1950, pirmā elektroniskā
izsolē ar augšupejošu soli.
25. Apstiprināt transportlīdzekļa izsoles nosacīto cenu 250,00 EUR
(divi simti piecdesmit euro un 00
centi), ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
26. Atļaut atsavināt Smiltenes
novada pašvaldības domes īpašumā un uzskaitē esošo kustamo
mantu – automašīnu VW Transporter, valsts reģistrācijas numuru
zīme GH3130, pirmā elektroniskā
izsolē ar augšupejošu soli.
27. Apstiprināt transportlīdzekļa izsoles nosacīto cenu 300,00 EUR
(trīs simti euro un 00 centi), ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
28. Uzsākt nekustamā īpašuma „Pamales”, Smiltenes pagastā,
kadastra numurs 9480 003 0299,
kas sastāv no zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 9480 003
0299 0,1470 ha platībā un būves
(angārs) ar kadastra apzīmējumu
9480 003 0299 001 atsavināšanas
procedūru.
29. Uzsākt nekustamā īpašuma
„Ilgas 156”, Smiltenes pagastā, kadastra numurs 9480 005 0406, kas
sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9480 005 0406
0,1229 ha platībā atsavināšanas
procedūru.
30. Grozīt Apes novada domes
2009. gada 23. decembra lēmumu
„Par Apes novada pašvaldībai piekrītošām zemēm”, (sēdes protokols
Nr. 12; 2.§), grozījumu būtība – zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3684 003 0275 sadalīšanas
rezultātā izveidotai zemes vienībai
ar kadastra apzīmējumu 3684 003
0569 mainīt piekritības tiesisko pamatojumu, no likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām
un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta otrās daļa 1. punkts”
uz, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.
panta otrās daļas 4. punkts”.
31. Izdarīt izmaiņas Smiltenes
novada pašvaldības valdījumā esošo dzīvokļu sarakstā:
31.1. noteikt statusu „Smiltenes novada pašvaldības dzīvokļi – palīdzība dzīvokļu jautājumu
risināšanā” pašvaldībai piederošam dzīvoklim Valmieras ielā 4-2,
Raunā, Raunas pagastā, Smiltenes
novadā;
31.2. mainīt labiekārtojuma līmeņa ierakstu no „labiekārtots” uz
„daļējas ērtības” dzīvoklim Valmieras ielā 4-3, Raunā, Raunas pagastā, Smiltenes novadā.
31.3. iekļaut sadaļā „Smiltenes
novada pašvaldības dzīvokļi – neprivatizēti/neatsavināti
dzīvokļi,
t.sk. pārslēdzamie beztermiņa īres
līgumi” dzīvokli Rozītes 12, 56 kvm,
ciemats, 3-labiekārtots, kad.nr.
94740040345;
31.4. mainīt statusu no “Smiltenes novada pašvaldības dzīvokļi neprivatizēti/neatsavināti dzīvokļi,

t.sk. pārslēdzamie beztermiņa īres
līgumi” uz „Smiltenes novada pašvaldības dzīvokļi - palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā” dzīvoklim
„Rīti – 17”, Gaujienā, Gaujienas pagastā, Smiltenes novadā;
31.5. mainīt statusu no “Smiltenes novada pašvaldības dzīvokļi – palīdzība dzīvokļu jautājumu
risināšanā” uz „Smiltenes novada
pašvaldības dzīvokļi – palīdzība
kvalificētiem speciālistiem” dzīvoklim Gaujas ielā 6-16, Smiltenē, Smiltenes novadā;
31.6. mainīt statusu no „Smiltenes novada pašvaldības dzīvokļi
– palīdzība kvalificētiem speciālistiem” uz „Smiltenes novada pašvaldības dzīvokļi - palīdzība dzīvokļu
jautājumu risināšanā” dzīvoklim
Gaujas ielā 6-1, Smiltenē, Smiltenes
novadā.
32. Nodot J.L. 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.
33. Apstiprināt Dāvja Ozoliņa
Apes pamatskolas bērnu un jauniešu nometņu uzturēšanās izcenojuma izmaksas.
34. Apstiprināt pašvaldības
iestādes „Gaujienas pamatskola”
maksas pakalpojuma internāta telpas izmantošana ar dušu un skolas
gultas veļu vienai personai diennaktī – 3,23 euro.
35. Par izcenojumu apstiprināšanu izmitināšanas un ēdināšanas
izmaksām bērnu un jauniešu nometņu norisei Raunas pamatskolas
Drustu struktūrvienībā.
36. Par aizņēmumu no Valsts
kases pašvaldības investīciju projekta „Variņu pagasta pārvaldes
telpu pārbūve” īstenošanai.
37. Izsludināt 2022. gada Līdzdalības budžeta projektu konkursu
Smiltenes novadā un noteikt projektu pieteikumu iesniegumu termiņu līdz 2022. gada 30. jūnijam,
plkst. 17.00.
38. Apstiprināt Projektu līdzfinansēšanas konkursa nevalstiskajām organizācijām Smiltenes novadā 2022. gada konkursa rezultātus
un slēgt vienošanās par līdzfinansējuma piešķiršanu ar sekojošiem
pieteikumu iesniedzējiem:
38.1. Projektam „Podesti izstādēm”, iesniedzējs biedrība „Sabiedrība un attīstība”, piešķirt līdzfinansējumu 284,35 EUR apmērā;
38.2. Projektam „Stikla darbnīca”, iesniedzējs biedrība „Sabiedrība un attīstība”, piešķirt līdzfinansējumu 1985,20 EUR apmērā;
38.3. Projektam „Mākslas un
amatniecības forums Mēru muižā”,
iesniedzējs biedrība „Sabiedrība
un attīstība”, piešķirt līdzfinansējumu 1736,00 EUR apmērā;
38.4. Projektam „Dzejnieces
Marikas Svīķes piemiņas un kultūras vietas izveide Smiltenes Vecajā
parkā”, iesniedzējs biedrība „Smiltenei un Latvijai”, piešķirt līdzfinansējumu 2000,00 EUR apmērā;
38.5. Projektam “BMX ikdienas
sporta jaku iegāde”, iesniedzējs
biedrība „BMX klubs Silvas Ziķeri”,
piešķirt līdzfinansējumu 1250,00
EUR apmērā;
38.6. Projektam “Skrienam
kopā”, iesniedzējs biedrība „Vītolēni”, piešķirt līdzfinansējumu
1993,18 EUR apmērā. Biedrībai
jānodrošina dalība nometnē skolas vecuma bērniem no Ukrainas
valstspiederīgajām ģimenēm, kuri
izmitināti Gaujienas pagastā;

38.7. Projektam „Lielo dārza
spēļu iegāde”, iesniedzējs biedrība
„Vilkmuiža 2011”, piešķirt līdzfinansējumu 188,50 EUR apmērā;
38.8. Projektam „Palsmanes
evaņģēliski luteriskās baznīcas
kroņluktura restaurācija”, iesniedzējs biedrība „Māsas Veronikas”,
piešķirt līdzfinansējumu 2000 EUR
apmērā;
38.9. Projektam „Palsmanes
baznīcas sētas atjaunošana”, iesniedzējs biedrība „Palsmanes
evaņģēliski luteriskā draudze”,
piešķirt līdzfinansējumu 2000 EUR
apmērā;
38.10. Projektam „GPS ierīces
iegāde spēlētāju snieguma datu iegūšanai un apstrādei”, iesniedzējs
biedrība „Futbola klubs „Smiltene””, piešķirt līdzfinansējumu
1174,95 EUR apmērā;
38.11. Projektam „Grundzāles
skolas Zaļajai klasei”, iesniedzējs
biedrība „Grundzāles skolai”, piešķirt līdzfinansējumu 250 EUR apmērā;
38.12. Projektam „Atbalsts
biedrības darbības saglabāšanai”,
iesniedzējs biedrība „Atbalsts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”,
piešķirt līdzfinansējumu 800,00
EUR apmērā;
39. Apstiprināt Projektu līdzfinansēšanas konkursa „Smiltenes novada kultūras, sabiedriski
nozīmīgi vai izglītojošu aktivitāšu
projekti” 2022. gada 1. kārtas rezultātus un slēgt vienošanās par
līdzfinansējuma piešķiršanu ar šādiem projektu pieteikumu iesniedzējiem:
39.1. projektam “Radošā pēcpusdiena „Ciemos pie Elīnas Zālītes”, iesniedzējs biedrība “Apes
jauniešu klubs „Sliedes”, piešķirt
līdzfinansējumu 1105,00 EUR apmērā;
39.2. projektam „Palsmanes
muižas dienas”, iesniedzējs biedrība „Spēkavots”, piešķirt līdzfinansējumu 1654,86 EUR apmērā;
39.3. projektam “Smiltenes futbola vēstures grāmatas izdošana”,
iesniedzējs biedrība „Futbola klubs
„Smiltene””, piešķirt līdzfinansējumu 2000,00 EUR apmērā;
39.4. projektam „Šeit un tagad”,
iesniedzējs biedrība „Vītolēni”, piešķirt līdzfinansējumu 1678,72 EUR
apmērā.
40. Izsniegt atļauju un apstiprināt maršrutu specializētajam tūrisma transportlīdzeklim Golf Cart,
braucienu veikšanai pa Smiltenes
pilsētu, iepazīstinot tūristus un
ikvienu interesentu ar Smiltenes
pilsētas vēsturi, ievērojamākajiem
apskates objektiem.
41. Slēgt līgumu ar biedrību
Tautskola 99 Baltie zirgi par Smiltenes novadā deklarēto izglītojamo
līdzfinansēšanu vispārīgās izglītības programmas apguvei biedrības Tautskola 99 Baltie zirgi pamatskolā uz periodu no 2022. gada 1.
janvāra līdz 2022. gada 31. maijam.
42. Nodot biedrībai „Smiltenes sporta centrs” (reģ.nr.
40008036792) bezatlīdzības lietošanā ar mērķi apsaimniekot tenisa
attīstībai uz 5 gadiem no līguma
noslēgšanas brīža pašvaldības
nekustamo mantu - zemes gabalu
1480 m2 platībā, kas atrodas adresē „Sporta komplekss”, Smiltenes
pagastā, Smiltenes novadā (kad.
nr. 94800060084) ar tiesībām pagarināt līguma termiņu vēl uz 5 gadiem, ja līguma darbības laikā netiek konstatēti līguma pārkāpumi.
43. Apstiprināt nolikumu „Smil-
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tenes novada Sporta padomes nolikums”.
44. Apstiprināt Smiltenes novada Sporta padomi šādā sastāvā:
44.1. Inga Ērgle – Smiltenes novada pašvaldības domes Izglītības,
kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas priekšsēdētāja
vietniece;
44.2. Andris Abrāmovs – Smiltenes novada Raunas sporta kompleksa administrators;
44.3. Raivis Vizulis – Smiltenes
novada pašvaldības domes deputāts;
44.4. Mikus Lacbergs – Smiltenes novada uzņēmuma vadītājs;
44.5. Andris Jaunzems – Smiltenes pilsētas Bērnu un jauniešu
sporta skolas treneris;
44.6. Ilmārs Kauliņš – Smiltenes
novada uzņēmuma valdes loceklis;
44.7. Matīss Mežulis – Smiltenes novada Sporta pārvaldes vadītājs.
45. Apstiprināt Festivāla „Rodam Raunā” tirgus nolikumu.
46. Izveidot Smiltenes novada
pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju.
47. Par izmaiņām Civilās aizsardzības komisijas sastāvā.

48. Apstiprināt Nolikumu „Grozījums Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 29.decembra nolikumā Nr. 69/21 „Smiltenes
novada pašvaldības Licencēšanas
komisijas nolikums””.
49. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības domes noteikumu
„Par iekšējās trauksmes celšanas
sistēmu Smiltenes novada pašvaldībā” projektu.
50. Saskaņot Smiltenes novada
Sociālās jomas politikas un attīstības stratēģijas 2023. – 2033. gadam izstrādes uzsākšanu.
51. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības sociālās atbalsta sistēmas attīstības stratēģijas
2023. – 2033. gadam izstrādes darba grupu šādā sastāvā:
51.1. Inta Siliņa, Smiltenes novada Sociālā dienesta vadītāja,
51.2. Astrīda Harju, Smiltenes
novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece kultūras un sociālajos jautājumos,
51.3. Gita Mūrniece, Smiltenes
novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece,
51.4. Ainars Mežulis Sociālo un
veselības jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis,

51.5. Ervīns Labanovskis Sociālo un veselības jautājumu pastāvīgās komitejas loceklis,
51.6. Dainis Aļeksējevs Sociālo
un veselības jautājumu pastāvīgās
komitejas loceklis,
51.7. Mārtiņs Vīgants Sociālo
un veselības jautājumu pastāvīgās
komitejas loceklis,
51.8. Andris Abrāmovs Sociālo
un veselības jautājumu pastāvīgās
komitejas loceklis,
51.9. Didzis Lūkins SIA „Sarkanā
krusta Smiltenes slimnīcas” valdes
loceklis,
51.10. Dina Jāņekalne Sociālās
aprūpes centra „Trapene” vadītāja,
51.11. Aivars Damroze Gatartas
pansionāta vadītājs,
51.12. Solvita Bauere Smiltenes
novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja;
51.13. Maruta Bubene, Smiltenes novada Sociālā dienesta Sociālā darba nodaļas vadītāja,
51.14. Ilze Mize, Smiltenes novada Sociālā dienesta Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu
nodaļas vadītāja,
51.15. Aurika Zīvere, Smiltenes
novada Bērnu un ģimenes atbalsta
centra vadītāja,
51.16. Sandra Laviņa, Finanšu

nodaļas galvenās grāmatvedes
vietniece,
51.17. Ieva Dille, Smiltenes novada pašvaldības Domes Attīstības
un plānošanas nodaļas vadītāja,
51.18. Jānis Adienis, Smiltenes
novada pašvaldības Domes Finanšu nodaļas vadītājs,
51.19. Iveta Gotmane Smiltenes
novada Sociālā dienesta lietvede,
51.20. Smiltenes novada Sociālā
dienesta piesaistītie eksperti.
52. Par Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 30.
marta saistošo noteikumu Nr.
12/22 „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un
uzskaites kārtību Smiltenes novadā” precizēšanu.
53. Par Smiltenes novada
pašvaldības domes 2022. gada
30. marta saistošo noteikumu
Nr. 13/22 „Par Smiltenes novada
pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai
centralizētajai ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmai” precizēšanu.
54. Par Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 29.
decembra saistošo noteikumu Nr.
29/21 „Smiltenes novada pašvaldī-
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bas teritorijas kopšanas un namu
un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” precizēšanu.
55. Apstiprināt saistošos noteikumus „Smiltenes novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”.
56. Informēt sabiedrību par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski
modificētu kultūraugu audzēšanai
Smiltenes novada pašvaldības teritorijā uz 5 (pieciem) gadiem.
57. Par Smiltenes novada pašvaldības iestāžu „Brantu un Smiltenes pagastu apvienības pārvalde”,
„Launkalnes pagasta pārvalde” un
„Blomes pagasta pārvalde” reorganizācijas uzsākšanu.
58. Apstiprināt saistošo noteikumu „Grozījumi Smiltenes novada domes 2022. gada 4. februāra
saistošajos noteikumos Nr. 3/22
„Par Smiltenes novada pašvaldības
budžetu 2022. gadam” projektu.
59. Par ikgadējā atvaļinājuma
daļas piešķiršanu domes priekšsēdētāja vietniecei kultūras un sociālajos jautājumos Astrīdai Harju.
Dina Kaupe,
Kancelejas un personāla nodaļas
vadītāja

Pašvaldībā

Apstiprināti seši Smiltenes novada pašvaldības LEADER projekti
Lauku atbalsta dienests ir izvērtējis un apstiprinājis sešus
Smiltenes novada pašvaldības
sagatavotos projekta iesniegumus, kas tika iesniegti Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014. – 2020. gadam
apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
ietvaros.
Projekta „Variņu teritorijas
labiekārtošana” (Nr. 22-09-AL10A019.2201-000004) mērķis ir labiekārtot un padarīt iedzīvotājiem
un viesiem pieejamas pastaigu un
atpūtas vietas Variņu ciemā. Projekta īstenošanas rezultātā tiks
atjaunots laukuma segums un
uzstādīts soliņā, kā arī izveidots
bruģēts celiņš, lai nodrošinātu
drošu piekļuvi pašvaldības un izglītības iestādēm, sporta un rotaļu laukumiem. Projekta kopējās
plānotās izmaksas ir 22 542,44
eiro, no kurām Lauku atbalsta
dienests līdzfinansē 20 288,20
eiro un pašvaldības finansējums
plānots 2 254,24 eiro.
Projekta „Multi fitnesa stacijas
un atpūtas sola iegāde Palsmanes

pamatskolai brīvā laika aktivitāšu
dažādošanai” (Nr. 22-09-AL10A019.2203-000003) mērķis ir iegādāties multi – fitness staciju
un solu, lai veicinātu skolēnu un
jauniešu interesi par fiziskajām
aktivitātēm, saturīgu brīvā laika
pavadīšanu un pievēršanos ielu
vingrošanai. Projekta rezultātā
tiks dažādotas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, veicinot fizisko
un veselību aktivitāšu attīstību
un veselīga dzīvesveida popularizēšanu skolas skolēnu, pagasta
un novada iedzīvotāju vidū. Projekta kopējās plānotās izmaksas
ir 7 990,01 eiro, no kurām Lauku atbalsta dienests līdzfinansē
7 191,01 eiro un pašvaldības finansējums plānots 799,00 eiro.
Projekta „Diska golfa parka „Palsa” paplašināšana” (Nr.
22-09-AL10-A019.2203- 000002)
mērķis ir palielināt diska golfa parka „Palsa” laukumu par 6 spēles
celiņiem, kas dos iespēju ne tikai
uzlabot sporta un aktīvās atpūtas
objektu Smiltenes novadā, bet arī

rīkot augstākā līmeņa sacensības. Diska golfa parks „Palsa” ir
iekļauts Latvijas Disku golfa federācijas 2022. gada sacensību
kalendārā kā Latvijas Pāru Čempionāta disku golfā rīkotāji, kur
piedalīsies augstākā līmeņa spēlētāji. Šāda veida sacensību rīkošana veicinātu Smiltenes novada
atpazīstamību Latvijas mērogā.
Paplašinot sporta un aktīvās atpūtas objektu Smiltenes novadā, tiks
popularizēts sporta veids ārpus
telpām, kurš ir piemērots visa vecuma un jebkuras fiziskās sagatavotības cilvēkiem. Tiks apgūtas un
sakārtotas līdz šim neizmantotās
pagastam piederošas teritorijas.
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 3 621,61 eiro, no kurām Lauku atbalsta dienests līdzfinansē
3 259,45 eiro un pašvaldības finansējums plānots 362,16 eiro.
Projekta
„Strūves
ģeodēziskā loka punkta Palzmar atjaunošana”
(Nr.
22-09-AL12A019.2201-000003)
mērķis
ir
atjaunot punkta Palzmar atraša-

nās vietas zīmi, popularizēt informāciju par Strūves ģeodēzisko
loku un radīt jaunu tūrisma objektu. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 32 622,56 eiro, no kurām
Lauku atbalsta dienests līdzfinansē 27 000,00 eiro un pašvaldības
finansējums plānots 5622,56 eiro.
Projekta Teritorijas labiekārtošana īpašumā „Jeberlejas” (Nr.
22- 09-AL10 -A019.2201- 000003)
mērķis ir uzstādīt pontona tiltu un
uzlabot pludmales zonu Asuāna
uzstādījumā, tādējādi labiekārtojot īpašumu „Jeberlejas” Blomes
pagastā. Projekta ietvaros tiks
pilnveidota un labiekārtota teritorija, ar mērķi veicināt brīvā laika
pavadīšanu, uzlabojot lauku iedzīvotāju dzīves vidi un palielinot
vietas potenciālu un pievilcību.
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 16 310,68 eiro, no kurām
Lauku atbalsta dienests līdzfinansē 14 679,61 eiro un pašvaldības
finansējums plānots 1631,07 eiro.
Projekta
„Krogus
ezera
peldvietas
paplašināšana,
labiekārtošana un vides pieejamības
uzlabošana”
(Nr.
22- 09-AL18-A019.2201- 000004)
mērķis ir Drustu pagasta centrā

esošā Krogus ezera peldvietas
paplašināšana, attīrot daļu krasta zonas no ūdenszālēm, infrastruktūras uzlabošana, uzstādot
kāpnes drošai nokļūšanai pie
ezera no stāvlaukuma. Kā arī nodrošināt peldvietas pieejamību
iedzīvotājiem un pagasta viesiem
ar ratiņkrēsliem, bērnu ratiņiem,
velotransportu. Papildus teritorija tiks labiekārtota, uzstādot soliņus, zviļņus un pontonu laipu,
uz kuras arī tiks uzstādīts soliņš
Drustu ezera ainavas baudīšanai.
Tiks uzstādīts arī velosipēdu turētājs, tādejādi veidojot velosipēdistiem pieejamu infrastruktūru.
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 19 919,17 eiro, no kurām
Lauku atbalsta dienests līdzfinansē 17 927,25 eiro un pašvaldības
finansējums plānots 1991,92 eiro.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu
lauku attīstībai (ELFLA) pieejams
Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē
ec.europa.eu/agriculture/ruraldevelopment-2014-2020_lv.
Edgars Skrastiņš,
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītājs

Pašvaldības atbalstu saņems nevalstiskās organizācijas
divpadsmit projektu īstenošanai
Šā gada 25. maijā Smiltenes
novada pašvaldības domes kārtējā
sēdē deputāti apstiprināja projektu līdzfinansēšanas konkursa nevalstiskajām organizācijām rezultātus. Pašvaldības atbalstu saņems
nevalstiskās organizācijas divpadsmit dažādu projektu īstenošanai.
Projektu
līdzfinansēšanas
2022. gada konkursa pieteikumu
iesniegšanas termiņš bija līdz šā
gada 29. aprīlim. Norādītajā termiņā saņemti trīspadsmit projektu līdzfinansēšanas pieteikumi.
Smiltenes novada pašvaldības izveidotā un apstiprinātā konkursa
komisija veica iesniegto projektu
līdzfinansēšanas pieteikumu izvērtēšanu. Atbalstu saņēma šādi pro-

jektu līdzfinansēšanas pieteikumi:
• Projekts „Podesti izstādēm”, iesniedzējs biedrība „Sabiedrība
un attīstība”, piešķirts līdzfinansējums 284,35 EUR apmērā;
• Projekts „Stikla darbnīca”, iesniedzējs biedrība „Sabiedrība
un attīstība”, piešķirts līdzfinansējums 1985,20 EUR apmērā;
• Projekts „Mākslas un amatniecības forums Mēru muižā”,
iesniedzējs biedrība „Sabiedrība un attīstība”, piešķirts
līdzfinansējums 1736,00 EUR
apmērā;
• Projekts „Dzejnieces Marikas
Svīķes piemiņas un kultūras
vietas izveide Smiltenes Vecajā parkā”, iesniedzējs biedrība

•

•

•

•

„Smiltenei un Latvijai”, piešķirts
līdzfinansējums 2000,00 EUR
apmērā;
Projekts „BMX ikdienas sporta
jaku iegāde”, iesniedzējs biedrība „BMX klubs Silvas Ziķeri”, piešķirts līdzfinansējums
1250,00 EUR apmērā;
Projekts
„Skrienam
kopā”,
iesniedzējs biedrība „Vītolēni”, piešķirts līdzfinansējums
1993,18 EUR apmērā;
Projekts „Lielo dārza spēļu iegāde”, iesniedzējs biedrība „Vilkmuiža 2011”, piešķirts līdzfinansējums 188,50 EUR apmērā;
Projekts „Palsmanes evaņģēliski luteriskās baznīcas kroņluktura restaurācija”, iesniedzējs

biedrība „Māsas Veronikas”,
piešķirts līdzfinansējums 2000
EUR apmērā;
• Projekts „Palsmanes baznīcas
sētas atjaunošana”, iesniedzējs biedrība „Palsmanes
evaņģēliski luteriskā draudze”,
piešķirts līdzfinansējums 2000
EUR apmērā;
• Projekts „GPS ierīces iegāde
spēlētāju snieguma datu iegūšanai un apstrādei”, iesniedzējs
biedrība „Futbola klubs „Smiltene””, piešķirts līdzfinansējums 1174,95 EUR apmērā;
• Projekts „Grundzāles skolas Zaļajai klasei”, iesniedzējs
biedrība „Grundzāles skolai”,
piešķirts līdzfinansējums 250

EUR apmērā;
• Projekts „Atbalsts biedrības
darbības saglabāšanai”, iesniedzējs biedrība „Atbalsts
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”, piešķirts līdzfinansējums
800,00 EUR apmērā.
Nākamo projektu līdzfinansēšanas konkursu nevalstiskajām
organizācijām plānots izsludināt
2022. gada rudens pusē. Projektu
konkursa mērķis ir ar līdzfinansējumu atbalstīt pašvaldības attīstības stratēģijai atbilstošas projektu
idejas izglītības, kultūras, sporta,
sociālo, jauniešu iniciatīvas un teritorijas labiekārtošanas jomās.
Attīstības un plānošanas nodaļa
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Smiltenes novada pašvaldības delegācijas darba vizīte Villihā
No 19. līdz 23. maijam Smiltenes novada pašvaldības delegācija
darba vizītē viesojās sadraudzības
pilsētā Villihā, Vācijā. Tās mērķis –
atzīmēt Smiltenes un Villihas pilsētu sadraudzības 25. gadadienu, dalīties pieredzē, veicināt un stiprināt
pašvaldību sadarbību.
Smiltenes un Villihas pilsētu sadraudzības 25. gadadienu atzīmēja 20. maija vakarā Nērsenes pilī.
Svētku pasākumā pulcējās Villihas
pašvaldības pārstāvji, vācu – latviešu biedrības „KUDL” dalībnieki,
amatiermākslas kolektīvi un citi
interesenti. Svētku pasākumu ar
savu klātbūtni pagodināja Latvijas
vēstniece Vācijā Inga Skujiņa. Svētku uzrunās vairākkārt tika akcentēts Smiltenes un Villihas sadraudzības lokālais un starptautiskais
nozīmīgums, ilggadējā un auglīgā
sadarbība visdažādākajās jomās,
kā arī ciešā saikne starp abu pilsētu iedzīvotājiem. Villihas sadarbības partneri īpaši augstu novērtēja un jutās pagodināti, ka svētkos
klātesoši ir trīs Smiltenes mēri, kuri
vadījuši pašvaldību šo 25 sadrau-

Smiltenes un Villihas pilsētu sadraudzības 25. gadadienas svinības
Nērsenes pilī. No kreisās – Kristians Pakušs, Gints Kukainis, Edgars
Avotiņš, Inga Skujiņa, Ainārs Mežulis, Džozefs Haijes
dzības gadu laikā.
Vizītes ietvaros delegācija apmeklēja Villihas pilsētas pašvaldību, kas izvietota Nērsenes pilī,
iepazina tās struktūru un organizā-

ciju, kā arī tikās ar tās vadītāju Kristianu Pakušu (Christian Pakusch),
lai pārrunātu līdzšinējo sadarbību
un ieskicētu tās attīstības perspektīvas. Tāpat tika apmeklēts Villihas

industriālais parks, kas ir viens no
lielākajiem Vācijā un padara pilsētu
par spēcīgu uzņēmējdarbības vietu
visā reģionā.
2018. gadā Smiltenes vidusskola noslēdza sadarbības līgumu ar
Lise-Meitner ģimnāziju Villihā, un
to apmeklēja arī pašvaldības delegācija. Skolas pārstāvji iepazīstināja ar tās darbu un mācību vidi.
Apmeklējuma noslēgumā skolēnu
koris un solisti viesiem veltīja aizkustinošu un personisku koncertu,
kas bija viņu otrā publiskā uzstāšanās pēc pandēmijas.
Delegācijai bija iespēja iepazīt
arī divus nozīmīgus sociālos projektus. Viens no tiem ir biedrība
„Bērna sapnis”, kas apvieno cilvēkus ar īpašām vajadzībām, dot
tiem iespēju apgūt amata prasmes
un, pārdodot savus izstrādājumus
„Tantes Emmas veikaliņā”, nopelnīt
un iemantot sociālo neatkarību.
Otrs – atbalsta centrs jaunajiem vecākiem, kas sagatavo brīvprātīgās
aukles, nodrošina bērnu pieskatīšanas pakalpojumu un ietver arī
komisijas veikalu, kurā iespējams

lēti iegādāties visu nepieciešamo
bērna ienākšanai ģimenē.
Iepazīstot Villihas kultūras un
tūrisma vērtības, pašvaldības delegācija apmeklēja Anrātes cietuma muzeju, viduslaiku festivālu
Dorenburgas brīvdabas muzejā,
kā arī slavenā festivāla „Šucenfest”
(„Schützenfest”) svinīgo parādi.
Neiztrūkstoša bija arī viesošanās vācu – latviešu biedrībā „KUDL”
un tikšanās ar tās biedriem, kas ir
galvenie Smiltenes un Villihas pilsētu sadraudzības veidotāji un uzturētāji, īpaši, Volfgangs un Agnese
Broki (Wolfgang, Agnes Brock) un
Hildegarde Herbere – Spahn (Hildegard Herber – Spahn).
Vizītes noslēgumā pašvaldības
delegācija apmeklēja Ziemeļreinas
– Vestfālenas federālās zemes parlamentu Diseldorfā, kā arī satika tā
pašreizējo prezidentu Andre Kuperu (André Kuper).
Madara Mūrniece,
zīmolvedības un mārketinga
speciāliste

Domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš tiekas ar senioriem
24. maijā Smiltenes novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs
Edgars Avotiņš tikās ar Smiltenes
pensionāru apvienības biedriem.
Tikšanās laikā tika pārrunātas aktualitātes novadā, skaidroti problēmjautājumi un uzklausīti ierosinājumi.
Seniori vēlējās noskaidrot
pašvaldības plānus saistībā ar
tai piederošo īpašumu Pils ielā 9,
pašreizējo stāvokli un attīstības
perspektīvas Jāņukalna estrādei
un neizbūvētajam peldbaseinam
Kalēju ielā, kā arī turpmāko rīcību
attiecībā uz novadā izvietotajiem
padomju varu slavinošajiem pieminekļiem. Izskanēja sūdzības par

Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Avotiņš
tiekas ar Smiltenes pensionāru apvienības biedriem

informācijas trūkumu saistībā ar
sociālo pakalpojumu pieejamību,
pilsētas neasfaltēto ielu putēšanu
un nepietiekamu valsts policijas
kontroli pār atļautā ātruma neievērošanu pilsētas centrā. Seniori
izteica vairākus ierosinājumus,
piemēram, soliņu izvietošanu Limbažu ielas gājēju posmā. Tāpat viņi
vēlētos, ka tiek veidoti ziņu sižeti
par aktualitātēm novadā un translēti televīzijā. Papildu seniorus interesējošiem jautājumiem, domes
priekšsēdētājs arī informēja par
aktuālajiem infrastruktūras attīstības projektiem, Ukrainas kara
bēgļu situāciju novadā, pašvaldības delegācijas vizīti Vācijas pilsē-

Uzsāk darbu pie Jāņukalna attīstības plānošanas
2. jūnijā Smiltenes novada
pašvaldības domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš aicināja tikties
pašvaldības vadības, Kultūras un
tūrisma pārvaldes un Smiltenes
kultūras centra pārstāvjus, lai pārrunātu iesaistīto pušu redzējumu
par Jāņukalna teritorijas attīstību
un definētu darba uzdevumus
turpmākai rīcībai.
Tikšanās dalībnieki bija vienisprātis, ka jāsakārto ne tikai
brīvdabas estrāde, bet Jāņukalns
kā teritorija kopumā, un tai jābūt
multifunkcionālai un pieejamai
visām paaudzēm. Izskanēja vairākas teritorijas pārbūves idejas,
piemēram, parka un bērnu rotaļu laukuma izveide, mūzikas un
mākslas skolas, kā arī modernas
kultūrvietas izbūve, kas būtu piemērota daudzveidīgu pasākumu
organizēšanai.
Ir skaidrs, ka Jāņukalna pārbūve būs finansiāli apjomīgs projekts, kas prasīs vairākus gadus,

tāpēc tika spriest arī par to, kā nodrošināt pasākumu nepārtrauktību un izvietošanu vasaras sezonā
līdz tam. Kā potenciālais risinājums tika izvirzīta mobilā skatuve
pasākumu rīkošanai, kā arī pašas
Jāņukalna estrādes izmantošana
tik, cik to pieļauj tās šī brīža tehniskais stāvoklis un pārbūves darbu attīstība.
Tikšanās laikā pārrunāto ideju
apkopošana ir uzticēta Smiltenes

kultūras centra vadītājam Edgaram Raginskim. Darbs pie Jāņukalna attīstības plānošanas tiks
turpināts, kā arī tiks organizētas
tikšanās ar iedzīvotājiem, kas ir
galvenie teritorijas lietotāji.
Piedalījās:
• Edgars Avotiņš, Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs,
• Astrīda Harju, priekšsēdētāja
vietniece kultūras un sociālajos

jautājumos,
• Gita Mūrniece, priekšsēdētāja
vietniece sadarbībai ar uzņēmējiem,
• Dainis Aļeksējevs, domes deputāts,
• Andris Lapiņš, Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektors,
• Mārtiņš Ulāns, izpilddirektora
vietnieks attīstības jautājumos,
• Velga Mālkalne, Kultūras un Tūrisma pārvaldes vadītāja,
• Iveta Kovtuņenko, Kultūras un
Tūrisma pārvaldes Kultūras jomas vadītāja,
• Zane Ērgle-Mežule, Kultūras un
Tūrisma pārvaldes mārketinga
un komunikācijas speciāliste,
• Edgars Raginskis, Smiltenes
kultūras centra vadītājs,
• Evita Rauza, Smiltenes kultūras
centra dekoratore.
Madara Mūrniece,
zīmolvedības un mārketinga
speciāliste

Uzdod pašvaldībai sev interesējošus jautājumus!
Smiltenes novada iedzīvotājiem kā arī citiem interesentiem ir
iespēja sazināties ar pašvaldības
speciālistiem un tikties ar domes
deputātiem, lai uzdotu sev interesējošus jautājumus, sniegtu komentārus, sūdzības un ierosinājumus. Mums rūp jūsu viedoklis, lai

uzlabotu savu darbu un veicinātu
iedzīvotāju un pašvaldības abpusējo sadarbību un izpratni.
Sev aktuālos jautājumus iespējams skaidrot:
• zvanot pa tālruni 64707863;
• rakstot uz e-pastu prese@
smiltenesnovads.lv;

• rakstot ziņu pašvaldībai tās Facebook profilā.
Iedzīvotāji ir aicināti arī izmantot iespēju un pieteikties vizītei
pie Smiltenes novada pašvaldības
domes deputātiem, lai pārrunātu sev aktuālos jautājumus. Pieteikties iespējams, zvanot pa

tālruni 64774844 vai rakstot deputātam uz viņa norādīto e-pastu pašvaldības mājaslapā, sadaļā
„Deputāti”.
Madara Mūrniece,
zīmolvedības un mārketinga
speciāliste

tā Villihā u.c.
Šī bija domes priekšsēdētāja un
Smiltenes pensionāru apvienības
pirmā tikšanās pēc pandēmijas. Kā
uzsvēra E. Avotiņš, šādas tikšanās
ir ļoti svarīgas, lai izzinātu senioriem aktuālos jautājumus un uzlaboto pašvaldības darbu.
Ievērībai! Ikvienam Smiltenes
novada iedzīvotājam ir iespēja
pieteikties vizītei pie domes deputātiem, lai pārrunātu sev aktuālos
jautājumus. Informācija par pieteikšanos pieejama www.smiltenesnovads.lv.
Madara Mūrniece,
zīmolvedības un mārketinga
speciāliste

Smiltenē būs
pieejamas
zvērināta
notāra
Harija Rubeņa
konsultācijas
2022. gada 7. jūnijā darbu
Vidzemes apgabaltiesas darbības teritorijā Valkā uzsāk
darbu zvērināts notārs Harijs
Rubenis. Konsultācijas būs pieejamas arī Smiltenes novadā.
Dārza ielā 11, Smiltenē:
Pirmdien: slēgts
Otrdien: slēgts
Trešdien: 10.00-17.00
Ceturtdien: 10.00-17.00
Piektdien: slēgts
Rīgas ielā 25, Valkā:
Pirmdien: 12.00-19.00
Otrdien: 10.00-17.00
Trešdien: slēgts
Ceturtdien: slēgts
Piektdien: 8.00-14.00
Abās adresēs:
Sestdien, svētdien: slēgts
Vanda Jurita Markova,
Digitālā mārketinga un
komunikācijas speciālists
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Ēku renovācija – veids, kā ietaupīt
Mēs visi šobrīd ik dienu novērojam visai strauju kurināmā izmaksu pieaugumu, un nopietnas bažas
rada nākošā apkures sezona, kas
var izrādīties ļoti dārga. Neviļus rodas jautājums: kā kaut ko ietaupīt,
un šeit pareizā atbilde būtu – jātaupa siltums.
Citiem vārdiem runājot, mēs
nevaram vairs atļauties nepievērst
uzmanību enerģijas sadārdzinājumam un dārgi maksāt par siltumu,
kas izplēn gaisā. Bez ievērības nevar atstāt faktu, ka daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kas celtas
pagājušajā gadsimtā, tuvojas to
vidējais ekspluatācijas termiņš jeb
vidējā kalpošanas ilguma beigas.
Tas nozīmē, ka dzīvokļu īpašniekiem būtu jādomā par ieguldījumiem savā kopīpašumā – dzīvojamā mājā.
Šobrīd četras no SIA „Smiltenes NKUP” apsaimniekošanā
esošām daudzdzīvokļu mājām, atbilstoši katras mājas kopsapulces
lēmumam, uzņēmums ir iesniedzis izvērtēšanai AS „Attīstības
finanšu institūcija ALTUM” dalībai

dzīvojamo māju renovācijas atbalsta programmā. Dalība šajā atbalsta
programmā nozīmē to,
ka daudzdzīvokļu mājas
renovācijā tiek ieguldīti līdzekļi, no kuriem daļa tiek
izsniegti granta jeb dāvinājuma veidā, savukārt
otra puse ir iedzīvotāju
pašu finansējums.
Projekta
galvenais
mērķis ir samazināt siltumenerģijas patēriņu,
kas nākotnē ļaus ietaupīt apkures
izmaksas 40 – 60% apmērā. Renovācijas procesā, papildus ēkas ārsienu siltināšanai, plānots veikt arī
citus mājas ilgmūžības pagarināšanai nepieciešamus darbus. Laicīgu
remontdarbu veikšana palīdz izvairīties no liekiem tēriņiem nākotnē,
jo viena tehniskā problēma bieži
vien rada citas. Paralēli plānota
apkures cauruļvadu un radiatoru
nomaiņa, ūdens un kanalizācijas
cauruļvadu maiņa un siltināšana,
ēkas jumta remonts vai nomaiņa,
plānots salabot ēkas ventilāciju,

kas ļauj izvairīties no paaugstināta
mitruma dzīvokļos, kā arī kāpņu
telpu remontus un lietus ūdens novadīšana u.c.
Nevar noliegt – ceļš no projekta
līdz renovācijai nav ātrs, jo finansējuma nianšu saskaņošana ar AS
„Attīstības finanšu institūcija ALTUM” un bankām ir sarežģīta un
laikietilpīga. Tomēr tas ir tā vērts,
jo renovācijas rezultātā pieaug īpašuma tirgus vērtību, kā arī krietni
uzlabojas mājas ārējais izskats un
pagarinās dzīvojamās mājas ekspluatācijas laiks.

Ja runājam par
skaitļiem, tad SIA „Smiltenes NKUP” var dalīties pieredzē ar jau realizētajiem projektiem
iepriekšējā ES finansējuma
uzsaukumā,
sadarbībā ar Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūru. Atbilstoši
kopsapulces pieņemtajiem lēmumiem tika renovētas deviņas daudzdzīvokļu mājas. Veiktie
darbi un ieguvumi katrai no mājām
ir atšķirīgi, bet ieguvumi ir nepārprotami. Reāls piemērs – vienas
no daudzdzīvokļu mājām Smiltenē
kopējais siltuma enerģijas patēriņš
vidēji gadā pirms renovācijas bija
407,84 MW, taču pēc projekta realizēšanas, tas gadā ir vidēji 238,87
MW. Siltumenerģijas ieguvums
41,43%.
Lēmums par dzīvojamās mājas
renovācijas un siltināšanas darbiem ir jāpieņem mājas iedzīvotājiem, un tas ne vienmēr ir viegli
izdarāms, jo iedzīvotāju domas

pirms renovācijas par gaidāmajiem izdevumiem un ieguvumiem
ir atšķirīgas. Iedzīvotājus nākas
pārliecināt par renovēšanas lietderīgumu, taču prakse pierāda, ka rezultāts nemēdz būt negatīvs – līdz
šim vēl nevienas mājas iedzīvotāji
pēc veiktās renovācijas nav atzinuši, ka ieguldītie līdzekļi un iegūtais
rezultāts nav sevi attaisnojis.
Kā lielisku piemēru varam minēt padomju laika „mantojuma”
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
Daugavas ielā 7a, Smiltenē, kurā
pēc maksimāla ieguldījuma un
būvdarbu pabeigšanas ir sasniegts
ļoti augsts energoefektivitātes un
komforta līmenis.
Šobrīd ir svarīgi iesaistīt pēc iespējas vairāk māju šajā renovācijas
finansējuma projektā. Smiltenes
novadā, un it īpaši lauku ciemos
vēl arvien ir ļoti daudz māju, kuras
ir celtas padomju laikā, un kuru
tehniskais stāvoklis ir visai neapmierinošs, bet kuru iesaistīšana
renovācijas procesā nestu jūtamu
ieguvumu mājas iedzīvotājiem.
SIA „Smiltenes NKUP”

Par ūdensaimniecības pakalpojumiem Smiltenes novadā
Ir klāt brīdis, kad stājas
spēkā vienoti, Saistošie noteikumi par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību
visā Smiltenes novadā. Lai
saprastu, ko šie noteikumi
maina līdzšinējā kārtībā,
nepieciešams izprast šo noteikumu galvenos akcentus.
Pirms administratīvi teritoriālās reformas ūdenssaimniecības jautājumu risināšana daudzās
pašvaldībās tika realizēta atšķirīgos veidos, bieži vien ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas
iedzīvotājiem netieši dotējot no
vietējās pašvaldību budžeta.
Lai sakārtotu ūdenssaimniecības jomu un panāktu līdzvērtīgu
prasību ieviešanu visiem jaunizveidotā novada pakalpojuma lietotājiem, ir svarīgi pāriet uz vienotiem
ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas noteikumiem visā Smiltenes novadā, vienlaikus, šiem noteikumiem jāatbilst Latvijas valstī
spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem.
SIA „Smiltenes NKUP” ir pašvaldības kapitālsabiedrība, kas
sniedz centralizētās ūdensapgādes
un kanalizācijas pakalpojumus apvienotajā Smiltenes novadā, ar šā
gada 1. janvāri, atbilstoši Smiltenes
novada pašvaldības domes 2021.
gada 29. septembra lēmumam, darot to saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem, tajā skaitā
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteikumiem un
tās noteiktiem pakalpojumu tarifiem.

Saistošie noteikumi attiecas
uz ikvienu personu, kura Smiltenes novadā izmanto centralizētos ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus, precīzi
nosakot daudzas lietas, kas saistās
ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu patērētājiem, tajā
skaitā kārtību, kāda jāņem vērā
gan centralizētās ūdensapgādes
un kanalizācijas pakalpojumu sniedzējam, gan pakalpojuma saņēmējam. Tāpēc ir svarīgi iepazīties
ar galvenajām lietām noteikumos,
kas var ietekmēt ikvienu pakalpojuma saņēmēju:
• kārtība, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves
tiek pievienotas centralizētajai
ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai;
• centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas,
lietošanas un aizsardzības prasības;
• sabiedriskā ūdenssaimniecības
pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumi, kā arī tā slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas
noteikumus;

• brīvkrānu izmantošanas
kārtība;
• decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas
un uzskaites kārtība;
• centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu
lietošanas noteikumus un
prasības, kā arī šo sistēmu
aizsardzības prasības;
• sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā
ietveramos noteikumus un
nianses, kas saistītas ar līguma
slēgšanu ar patērētāju, šī līguma noteikumu grozīšanu un
līguma darbības pārtraukšanu;
• atbildība par šo noteikumu neievērošanu un pārkāpšanu;
• aprēķinu normas patērētājiem,
kuriem nav uzstādīti ūdens skaitītāji.
Ar pārējām ūdens patēriņa normām iepazīstieties lasot Saistošos
noteikumus.

Viena iedzīvotāja ūdens patēriņš diennaktī
Nr.
p.k.

Ēku labiekārtotības pakāpe

Viena iedzīvotāja
ūdens patēriņš
diennaktī
(l/dnn)

1.

Savrupmājas ar lokālu un/vai centralizētu
ūdensapgādi un kanalizāciju (ar vannām un/vai
dušām)

300

2.

Daudzdzīvokļu ēkas ar lokālu un/vai
centralizētu ūdensapgādi un kanalizāciju (ar
vannām un/vai dušām)

200

3.

Ēkas ar lokālu un/vai centralizētu ūdensapgādi
un kanalizāciju (bez vannām un dušām)

100

4.

Ēkas ar aku un/vai brīvkrānu un vietējo
kanalizāciju

50

Paziņojums par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski
modificēto kultūraugu audzēšanai Smiltenes novada
pašvaldības teritorijā
Smiltenes novada pašvaldība
saskaņā ar Ģenētiski modificēto
organismu aprites likuma 22. panta ceturto daļu un Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada
25. maija lēmumu “Par nodomu
noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Smiltenes novada pašvaldības teritorijā”, informē, ka Smiltenes novada
pašvaldības dome ir izteikusi no-

domu aizliegt ģenētiski modificētu
kultūraugu audzēšanu Smiltenes
novada pašvaldības teritorijā uz
pieciem gadiem.
Sabiedrība aicināta izteikt viedokļus, priekšlikumus vai iebildumus Smiltenes novada pašvaldībai
līdz 2022. gada 18. jūlijam, iesūtot
tos elektroniski uz e-pastā dome@
smiltenesnovads.lv vai iesniedzot
rakstveidā kādā no Smiltenes no-

Jaunie Saistošie noteikumi internetā ikvienam ir pieejami portālā „likumi.lv”: https://likumi.lv/
ta/id/331988-sabiedrisko-udenssaimniecibas-pakalpojumu-sniegsanas-un-lietosanas-kartiba-smiltenes-novada.
Ņemot vērā to, ka Smiltenes
novadā stājušies spēkā vienoti
Saistošie noteikumi, SIA „Smiltenes
NKUP” no 1. jūlija savus pakalpojumus visā Smiltenes novadā sniegs
saskaņā ar šo noteikumu prasībām.
Ir pilnīgi skaidrs, ka gadījumā,
ja attiecīgā pakalpojuma lietotājam
nebūs uzstādīts ūdens skaitītājs,
tad šī lietotāja patērētā ūdens apjoms, sākot ar 1. jūliju tiks aprēķināts, saskaņā ar minētajām patēriņa normām, un var gadīties, ka
aprēķinātais patēriņš būs krietni
lielāks. Reālo patēriņu var noteikt
tikai uzstādot ūdens patēriņa skaitītāju. Tādēļ SIA „Smiltenes NKUP”

vada Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centriem,
vai Smiltenes novada pagastu
pārvaldē. Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt uz Smiltenes novada
Valsts un pašvaldības vienotajā
klientu apkalpošanas centru: tālr.
20022348, 64707588, 66954850.
Santa Brūvere,
juriste

aicina visus patērētājus, kuri saņem ūdensapgādes pakalpojumus, bet kuriem vēl nav uzstādīts
komercuzskaites mēraparāts, jeb
vienkāršiem vārdiem runājot –
ūdens patēriņa skaitītājs, iepriekš
pieprasot Tehniskos noteikumus
SIA „Smiltenes NKUP”, nodrošināt
vietu, kur šo skaitītāju uzstādīt.
SIA „Smiltenes NKUP” katru
gadu konstatē vairākus gadījumus,
kad nekustamie īpašumi bez saskaņošanas ir jau pievienoti vai pievienojas centralizētai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai,
nenoslēdzot līgumu par pakalpojuma lietošanu. Arī šogad uzņēmums
turpinās pārbaudīt ūdensapgādes
un kanalizācijas sistēmas pieslēgumus Smiltenes novadā, tāpēc
aicinām pašus īpašniekus būt atbildīgiem un līdz šī gada beigām, bez
soda sankcijām, legalizēt pieslēgumus. Ja nekas netiks darīts, lai risinātu šo situāciju, notiks nelegālo
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas
pakalpojumu atslēgšana, kā arī
kompensācijas piedzīšana no īpašniekiem, kur sods var sasniegt pat
vairākus tūkstošus eiro.
SIA „Smiltenes NKUP” atbild
par maģistrālajiem kanalizācijas un
ūdensvada tīkliem, kā arī rūpējas
par to, lai katrā īpašumā, kas izmanto centralizētās ūdensapgādes
un/vai kanalizācijas pakalpojumus
Smiltenes novadā, tiktu atrisināta
problēma, atbilstoši savai kompetencei un noslēgtajam ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumam.
SIA „Smiltenes NKUP”

Iedzīvotāju tikšanās ar pašvaldības
pārstāvjiem Launkalnē
28. jūnijā plkst. 18.00 tiek plānota pašvaldības pārstāvju un
priekšsēdētāja tikšanās ar iedzīvotājiem. Tikšanās norisināsies
Launkalnes pagasta pārvaldes telpās.
Sanāksmes mērķis ir uzklausīt iedzīvotāju priekšlikumus par darbu pagasta pārvaldē, kā arī sniegt atbildes uz iedzīvotājiem interesējošiem jautājumiem.
Pirms tikšanās aicinām iedzīvotājus iesniegt savus jautājumus,
rakstot uz e-pastu dome@smiltenesnovads.lv vai marite.treijere@
smiltenesnovads.lv.
Vanda Jurita Markova,
digitālā mārketinga un komunikācijas speciāliste

6

Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis

2022. gada 16. jūnijs

Smiltenes novada Pašvaldības policija informē
2022. gada aprīļa mēnesī policija reaģēja uz 147 notikumiem, no
kuriem 47 gadījumos ziņas saņemtas no iedzīvotājiem, 52 pārkāpumi tika fiksēti patruļas laikā, 27 gadījumos informācija saņemta no
Valsts policijas Operatīvās vadības
nodaļas, 5 pārkāpumi tika fiksēti
videonovērošanas sistēmas. Tika
veikti 10 plānotie reidi un norīkojumi, un saņemti 6 iesniegumi no
iedzīvotājiem.
Apkalpojot notikumus konstatēts, ka 60 gadījumos notikumā
iesaistītās personas atrodas alkohola reibumā, no kurām 18 personas nogādātas dzīves vietā, 2 - atskurbtuvē.
Pret 58 personām uzsākta
administratīvo pārkāpumu lietvedība, 47 gadījumos pieņemts
lēmums, bet 11 lietas nosūtītas
kompetentām iestādēm lēmuma
pieņemšanai:
• 39 par alkoholisko dzērienu vai
citu apreibinošo vielu lietošanu publiskā vietā vai atrašanos
publiskā vietā reibuma stāvoklī;
• 4 par dzīvnieku labturības prasību pārkāpumiem;
• 3 par smēķēšanu neatļautās
vietās;
• 5 par dzīvošanu bez deklarētas
dzīvesvietas;
• 7 pa alkoholisko dzērienu vai
citu apreibinošo vielu lietošanu vai atrašanos alkoholisko
dzērienu vai citu apreibinošo
vielu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais.
22 gadījumos personas, pamatojoties uz „Administratīvas atbildības likuma” 10. pantu, atbrīvotas no administratīvās atbildības,
izsakot aizrādījumu.
Publisko pasākumu
organizēšana Smiltenes novadā
Ja vēlaties organizēt publiskus
pasākumus Smiltenes novadā, saskaņā ar Latvijas Republikā noteikto kārtību ir jāsaņem Smiltenes novada pašvaldības atļauja publisko
pasākumu organizēšanai.
Kas ir publisks pasākums?
Publisks pasākums – fiziskās
vai juridiskās personas plānots un
organizēts sabiedrībai pieejams
svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākums publiskā
vietā neatkarīgi no īpašuma piederības.
Publiska vieta — jebkura vieta,
kura neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas
kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un
kura par maksu vai bez maksas ir
pieejama ikvienai fiziskajai personai, kas nav attiecīgās vietas īpašnieks, tiesiskais valdītājs, turētājs,
algots darbinieks vai cita persona,
kuras atrašanās attiecīgajā vietā ir
saistīta ar darba pienākumu izpildi, pasākuma organizēšanu vai ir
uz uzņēmuma līguma pamata;
Pasākuma organizators – piln-

gadīga fiziskā persona, kurai nav
nodibināta aizgādnība, juridiskā
persona vai arī valsts vai pašvaldības iestāde, kas plāno un organizē
publisku pasākumu.
Kad atļauja nav nepieciešama?
Atļauja publisku pasākumu rīkošanai nav nepieciešama, ja tos
rīko valsts vai pašvaldības iestāde, kā arī publisku pasākumu rīkošanai telpās un publisku sporta
pasākumu rīkošanai sporta bāzēs.
Publisku sporta pasākumu rīkošanai autosportā, motosportā un
ūdens motosportā neatkarīgi no
to norises vietas ir nepieciešama
atļauja publisku pasākumu rīkošanai, izņemot gadījumu, kad publisku sporta pasākumu rīko valsts vai
pašvaldības iestāde
Publisku pasākumu
organizēšanas atļaujas
saņemšana neattiecas uz:
• noteiktā kārtībā reģistrētu reliģisko organizāciju rīkotiem pasākumiem baznīcās, lūgšanu
namos, kapsētās, klosteros un
citās šo organizāciju īpašumā
(valdījumā) esošās teritorijās;
• sapulcēm, gājieniem un piketiem, kas reglamentēti atsevišķā likumā “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem”;
• bēru ceremonijām.
Svarīgi atcerēties!
Valsts un pašvaldības iestādes publiskus pasākumus nerīko
un pašvaldība neizsniedz atļauju
šādu pasākumu rīkošanai piemiņas dienās, kas noteiktas 25. martā, 8. maijā, 14. jūnijā un 4. jūlijā.
Šajās dienās var rīkot tikai piemiņas dienu raksturam atbilstošus
pasākumus.
Kas ir jādara, lai saņemtu
atļauju?
Lai saņemtu atļauju, ne vēlāk
kā 15 dienas pirms plānotā pasākuma norises sākuma pasākuma
organizatoram jāiesniedz iesniegums Smiltenes novada pašvaldībai, aizpildot iesnieguma veidlapu.
Iesniegumam obligāti jāpievieno
nepieciešamie dokumenti.
Iesnieguma veidlapa pieejama Smiltenes novada mājas lapā
sadaļā „Pašvaldība”/„Iesniegumu
veidlapas”/ “atļaujas, tirdzniecība”/ „Atļauja publisko pasākumu
rīkošanai”.
Iesniedzot iesniegumu, pasākuma organizators uzrāda personu apliecinošu dokumentu, juridiskās personas pārstāvis – arī
dokumentus, kas apliecina viņa
tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.
Ja publiska pasākuma norises
vieta atrodas vairāku pašvaldību
administratīvajā teritorijā, iesniegumu iesniedz visām attiecīgajām
pašvaldībām.
Nepieciešamie dokumenti,
iesniedzot iesniegumu:

• iesniegums;
• līgumu kopijas, kurus pasākuma organizators noslēdzis ar
kārtības uzturētājiem, personām, kas atbildīgas par publiskā pasākuma tehnisko drošību,
kā arī sabiedrisko kārtību un
drošību, uzrādot oriģinālus;
• detalizētu pasākuma plānu,
kas ietver aktivitāšu laika plānu, plānoto izvietojuma shēmu
un citus nosacījums, kas attiecas uz konkrēto pasākumu;
• likumā noteiktajā kārtībā saskaņotu paaugstināta riska pasākuma drošības plānu;
• ja plānotais publiskais pasākums ir paaugstināta riska
pasākums, tā organizatora apliecinājumu tam, ka par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgajai personai ir vismaz divu
gadu pieredze fiziskās drošības
pasākumu plānošanā vai īstenošanā;
• pasākuma norises vietas īpašnieka rakstveida piekrišanu
pasākuma rīkošanai, ja viņš nav
pasākuma organizators (atkarībā no pasākuma specifikas
– Dabas aizsardzības pārvalde,
Latvijas Valts ceļi, citu juridisku
vai fizisku personu saskaņojums);
• ja plānotais publiskais pasākums paredz sporta sacensības, pasākuma organizators
papildus šā panta otrajā daļā
minētajiem dokumentiem iesniegumam pievieno sporta sacensību nolikumu;
• ja plānotais publiskais pasākums paredz sacensības autosportā, motosportā vai ūdens
motosportā, pasākuma organizators papildus šā panta
otrajā un 2.1 daļā minētajiem
dokumentiem
iesniegumam
pievieno Sporta likumā noteiktajā kārtībā attiecīgajā sporta
veidā atzītās sporta federācijas izsniegtu sacensību norises
vietas (trases) licences un attiecīgajā sporta veidā licencēta
atbilstošas kategorijas galvenā
tiesneša licences kopijas, uzrādot oriģinālu, vai notariāli apliecinātas kopijas;
• ja publiska pasākuma norises
vietā atradīsies vai tiks izmantotas bīstamas iekārtas, pasākuma organizators iesniegumam pievieno normatīvajos
aktos paredzēto bīstamo iekārtu valdītājam to lietošanai
nepieciešamo atļauju un citu šo
iekārtu ekspluatācijai nepieciešamo dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus.
Iesnieguma izskatīšana un
lēmuma pieņemšana
Pašvaldība iesniegumu izskata
10 dienu laikā no tā saņemšanas
dienas. Uz iesnieguma izskatīšanu
var tikt pieaicināts pasākuma organizators.
Pašvaldība pārbauda, vai pasākuma organizators ir ievērojis

visas prasības, vai pieteiktais pasākums netraucēs citu agrāk pieteiktu pasākumu norisi, vai tas neapdraudēs sabiedrisko kārtību un
drošību, cilvēku dzīvību vai veselību, un pieņem attiecīgu motivētu
lēmumu – izsniegt atļauju pasākuma rīkošanai, neizsniegt atļauju tā
rīkošanai vai atlikt (ne ilgāk kā uz
piecām dienām) iesnieguma izskatīšanu lēmumā norādīto trūkumu
novēršanai.
Ja pašvaldība konstatē, ka
plānotais pasākums nevar notikt
iesniegumā norādītajā vietā vai
laikā, tā var piedāvāt citu vietu vai
laiku. Šajā gadījumā pašvaldība izsniedz atļauju attiecīgā pasākuma
rīkošanai, ja pasākuma organizators piekrīt piedāvātajai pasākuma norises vietai un laikam.
Nosacījumi, kas organizatoram
jāizpilda pirms atļaujas
izsniegšanas:
• pasākuma organizatoram nodrošināt neatliekamo medicīnisko palīdzību saskaņā ar MK
noteikumiem Nr. 526 „Kārtība,
kādā pasākuma organizators
nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību publiskā pasākumā” (izdoti 2006. gada 27.
jūnijā, spēkā no 2006. gada 1.
jūlija) un iesniegt pašvaldībai
neatliekamo medicīnisko palīdzības nodrošināšanas apliecinoša dokumenta kopiju;
• pasākuma organizatoram slēgt
apdrošināšanas līgumu par
pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības obligāto
apdrošināšanu saskaņā ar MK
noteikumiem Nr. 298 „Noteikumi par publiska pasākuma
organizatora civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” (izdoti 2007. gada 8. maijā,
spēkā no 2007. gada 12. maiju)
un iesniegt pašvaldībai civiltiesiskās apdrošināšanas faktu
apliecinoša dokumenta kopiju;
• 10 darba dienas pirms pasākuma norises datuma Smiltenes
novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļai iesniegt
informāciju par transporta kustības vai cita veida ierobežojumiem pasākuma sagatavošanas un norises laikā;
• ja pasākuma laikā ir plānota
tirdzniecība, tirgotājiem jāizņem tirdzniecības atļaujas
atbilstoši Smiltenes novada
pašvaldības saistošajiem noteikumiem.
Atļaujā iekļautie nosacījumi,
kas jānodrošina pasākuma
organizatoram:
nodrošināt pasākuma teritorijas sakopšana pēc pasākuma norises.
Kādi normatīvie akti
regulē publisko pasākumu
organizēšanu?
• Latvijas Republikas 16.06.2005.
likums
„Publisku
izklaides

•

•

•

•

un svētku pasākumu drošības likums” („LV”, 104 (3262),
06.07.2005.).
Stājies
spēka
20.07.2005. Tā mērķis ir nodrošināt publisku pasākumu
netraucētu un drošu norisi, un
tas nosaka publiska pasākuma
rīkošanas un norises tiesiskos
pamatus, pasākuma organizatora, kā arī citu iesaistīto personu tiesības, pienākumus un
atbildību, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošību
pasākuma laikā;
MK 08.05.2007. noteikumi Nr.
298 „Noteikumi par publiska
pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” („LV”, 76 (3652),
11.05.2007.);
MK 27.06.2006. noteikumi Nr.
526 „Kārtība, kādā pasākuma
organizators nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību
publiskā pasākumā” („LV”, 101
(3469), 30.06.2006.);
Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 20/20 „Par
sabiedrisko kārtību Smiltenes
novadā”;
Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 6/11 „Par
ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Smiltenes novadā”.

Drošība uz ceļa
Tuvojoties vasarai, kad tiek
reģistrēts visvairāk traģisku nelaimes gadījumu uz auto ceļiem, ielām, pagalmiem un citām vietām,
tāpēc jābūt īpaši uzmanīgiem. Pārgalvīgas rīcības rezultātā vai neuzmanības pēc var nokļūt dažādos
negadījumos, kur cieš vai iet bojā.
Drošība uz ceļa – 5 ieteikumi
gan autovadītājiem, gan gājējiem
1. Pārliecinies par to, ka citi Tevi
redz!
2. Ievēro ceļu satiksmes noteikumus!
3. Cieni citus ceļu satiksmes dalībniekus!
4. Koncentrējies uz satiksmi un
apkārt notiekošo!
5. Ja nejūties droši – nepiedalies
ceļu satiksmē!
Smiltenes pašvaldības policija atgādina, ka drošība ir svarīga
jebkurā dzīves situācijā, tādēļ esi
apdomīgs! Ceļu satiksme ir pietiekami bīstama, tajā katru dienu
notiek kaut kas neparedzams. Gan
autovadītāji, gan gājēji ir ceļu satiksmes dalībnieki, tādēļ noteikumi, kas radīti drošības apsvērumu
dēļ, ir jāievēro visiem. Esi vienmēr
un visur uzmanīgs, rīkojies gudri!
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

ZAAO informē par atkritumu apsaimniekošanas maksas celšanu no 1. jūlija
Smiltenes novada pašvaldība
un ZAAO informē, ka ar 1. jūliju
tiks mainīta maksa par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu. Šāds
lēmums pieņemts, jo neprognozēti pieaugušās cenas energoresursiem, galvenokārt degvielai, būtiski
ietekmē ZAAO darbību, kvalitatīva
un vides prasībām atbilstoša pakalpojuma sniegšanu. Lai gan ZAAO
nepārtraukti strādā pie pakalpojumu izpildes procesu optimizācijas,
līdzšinējās pieaugošās degvielas

izmaksas ar efektivizāciju tomēr
nosegt nav iespējams.
Ņemot vērā iepriekš minēto
un ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. pantā un Pašvaldības saistošajos noteikumos
noteikto kārtību, un savstarpēji
noslēgtā līguma 315-2-006,3152-063,
315-2-064,
315-2-067,
315-2-069, 315-2-075, 315-2-149,
315-2-369, 344-2-002, 346-2-003,
358-4-002, 370-6-002, 374-2-002,
380-2-150, 390-2-001, 390-2-007

nosacījumus, SIA „ZAAO” informē
Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu no 2022.
gada 1. jūlija:
Smiltenes novada Drustu pagastā būs 22,25 EUR/m3 plus Pievienotās vērtības nodoklis;
Smiltenes novada Smiltenē būs
22,25 EUR/m3 plus Pievienotās vērtības nodoklis;
Smiltenes novada Bilskas pagastā būs 22,25 EUR/m3 plus Pievienotās vērtības nodoklis;

Smiltenes novada Blomes pagastā būs 22,25 EUR/m3 plus Pievienotās vērtības nodoklis;
Smiltenes novada Grundzāles
pagastā būs 22,25 EUR/m3 plus
Pievienotās vērtības nodoklis;
Smiltenes novada Launkalnes
pagastā būs 22,25 EUR/m3 plus
Pievienotās vērtības nodoklis;
Smiltenes novada Palsmanes
pagastā būs 22,25 EUR/m3 plus
Pievienotās vērtības nodoklis;
Smiltenes novada Brantu pa-

gastā būs 22,25 EUR/m3 plus Pievienotās vērtības nodoklis;
Smiltenes novada Variņu pagastā būs 22,25 EUR/m3 plus Pievienotās vērtības nodoklis.
Jautājumu
un
neskaidrību
gadījumā lūdzam sazināties ar
ZAAO Klientu apkalpošanas daļas
speciālistiem – tālr. 64281250 vai
26515556, e-pasts: zaao@zaao.lv.
Vanda Jurita Markova,
digitālā mārketinga un
komunikācijas speciāliste
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Tiek izsludināta līdzfinansējuma saņemšana nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai
2022. gada 3. jūnijā stājas spēkā Smiltenes novada pašvaldības
saistošie noteikumi Nr. 13/22 “Par
Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”.
Noteikumi izstrādāti, lai veicinātu
nekustamo īpašumu pieslēgšanu
centralizētajai kanalizācijas sistēmai un videi draudzīgu kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu, kā
arī, lai iedzīvotāji saņemtu kvalitā-

tes standartiem atbilstošu dzeramo ūdeni.
Smiltenes novada pašvaldība
izsludina pieteikšanos pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai
nekustamā īpašuma pieslēgšanai
ūdensapgādes un/vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, pieteikšanās no 2022. gada 3. jūnija līdz
2. augustam. Ar līdzfinansējuma
piešķiršanas nosacījumiem, līdzfinansējuma apmēru, saņemšanas
noteikumiem un pieteikumu izvēr-

tēšanas kārtību, ūdensapgādes un
kanalizācijas izvada sistēmas izbūves nosacījumiem un līdzfinansējuma izmaksas kārtību iepazīties
Smiltenes novada pašvaldības
2022. gada 30. marta saistošajos
noteikumos Nr. 13/22 “Par Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma
pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”
(pieejami Smiltenes novada pašvaldība mājas lapā www.smiltenesno-

vads.lv).
Lai pieteiktos līdzfinansējuma
saņemšanai, nepieciešams aizpildīt pieteikumu saskaņā ar saistošo
noteikumu pielikumu un uzrādot
nekustamā īpašuma piederību
apliecinošus dokumentu. Pieteikumu jāiesniedz līdz 2022. gada
2. augustam personiski kādā no
pašvaldības klientu apkalpošanas
centriem, pagastu pārvaldēm, pa
pastu vai elektroniski, ja tas sagatavots saskaņā ar normatīvajiem

aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Pēc pieteikumu saņemšanas,
komisija mēneša laikā izvērtēs pieteikumu atbilstību līdzfinansējuma
saņemšanai. Lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
vai atteikumu piešķirt līdzfinansējumu pieņems Smiltenes novada
pašvaldības dome, pamatojoties
uz komisijas sniegto atzinumu.
Sallija Lakina,
vides pārvaldības speciāliste

Izglītība

Pieaugušo izglītība Smiltenes novadā – aptaujas rezultāti
Pieaugušo izglītība ir neatņemama mūžizglītības sastāvdaļa,
kas saistīta ar personas motivāciju
atgriezties izglītības procesā, lai iegūtu jaunas vai pilnveidotu esošas
zināšanas un prasmes savai konkurētspējai darba tirgū un/vai pašattīstībai.
Lai varētu labāk izprast Smiltenes novada iedzīvotāju vēlmes un
veidot mācību piedāvājumu, tika
izveidota aptaujas anketa.
Aptaujā piedalījās un savas atbildes sniedza 272 respondenti no
visa Smiltenes novada. Respondenu vecums no 18 gadiem līdz pat
70+ gadiem.
Aptaujā bija iespējams atzīmēt dažādas mācību iespējas:
Dārzkopības interesē 41,5%,

veselības uzlabošana 40,4%, radošās darbnīcas 37,9%, svešvalodas
34,6%, psiholoģija 33,5%, digitālo
prasmju pilveide 25%, komunikā-

cijasprasmju pilveide 18,4%, informācija un komunikācijas tehnoloģiju pilveide 15,8%, uzņēmējdarbība
13,2%, grāmatvedība 11,8%.

Kāda varētu būt nodarbības
dalības maksa (60 minūtes)?
42% apmeklēšu tikai bezmaksas nodarbības, 27% var atņauties

ieguldīt 6 – 10 EUR, 19% līdz 5 EUR,
un tikai 8 % 10 EUR un vairāk.
Vēlamais mācību īstenošanas veids:
49% vēlās klātienes un attālinātas mācību formas apvienot, 32%
vēlas mācīties klātienē, 19% interesē attālinātās mācību formas.
Uz jautājumu: Vēlamais mācību īstenošanas laiks:
50% vēlas mācīties darba dienas vakaros, 30% darba dienās pa
dienu 14% brīvdienās.
Aptaujas rezultāti tiek detalizēti
analizēti, lai izveidotu mērķtiecīgu
un uz attīstību vērstu mūsu novada pieaugušo neformālās izglītības
piedāvājumu.
Izglītības pārvalde

Mācību gada noslēgums Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolā
Pēc laika, kad mācības ir notikušas attālināti, kas, protams,
mums arī daudz ko ir iemācījis, šis
mācību gads jau bija pierastāks,
kaut daudz dažādi ierobežojumi
un testēšanas procedūras arvien
ir spēkā. Jāatsvaidzina bija atmiņa,
kā uzvesties skolas solā un starpbrīžos, kā pacietīgi izturēt visas 40
minūtes.
Bet kā tad šis gads kopumā
mums ir izdevies? Skolēni ir paspējuši gan izdziedāties un izspēlēt
dziesmas, gan dejā virpuļot, gan

sporta spēlēs azartiski cīnīties,
motociklus izrūcināt, iepazīties
ar jaunsargu pienākumiem un
uzdevumiem. To visu, ko skolēni
ir apguvuši gan pamatskolā, gan
mūzikas, mākslas un sporta skolā,
dažādos pulciņos, kas notiek ne
tikai Apē, bet arī Alūksnē, viņi parādīja 31. maijā Pagalma svētkos,
kas tiek svinēti nu jau 20 gadus –
skaista tradīcija un pozitīvām emocijām piepildīta svētku diena, kurā
tika godināti arī skolas centīgākie
skolēni. Zelta diplomu par sasnie-

gumiem mācību darbā saņēma 5.
klases skolniece Marta Brante un
4. klases skolēns Elvis Jakovļevs.
Sudraba diplomu saņēma 6.klases
skolniece Annija Strautaia, 5.klases
skolēns Tomass Gustavs Celenbergs un 4. klases skolēns Kristo
Kaktiņš. Un bronzas diploms - 8.
klases skolniecei Emīlijai Ēvelei.
Priecājamies arī par skolotāju
atbalstu un skolēnu sasniegumiem
mācību olimpiādēs, kur panākumus guvušas:
Zanda Voropajeva vēstures

olimpiādē novadā 1.vieta un uzaicināta uz 3. posmu, latviešu valodas
olimpiādē 3. vieta, fizikas olimpiādē atzinība;
Lauma Ozoliņa latviešu valodas
olimpiādē 1.vieta un uzaicinājums
uz 3.posmu, kā arī 1.vieta arī bioloģijas olimpiādē;
Laima Priedīte un Baiba Pabērze guvušas godalgotas vietas angļu
valodas olimpiādē.
No skolēnu kopskaita, kuriem
visi vērtējumi ir ballēs, 26,9% mācās optimālā līmenī, jānovēl, lai

nepazūd interese, centība un zinātkāre arī turpmāk. Izturību, pacietību, lielāku cīņassparu un gribasspēku novēlam tiem, kuriem
mācību gads nebeidzās 31. maijā,
un vērtējumi ir noslīdējuši zem 4
ballēm.
Visiem skolēniem, jo īpaši 9.
klases absolventiem gribas atgādināt: ja Tu vari izsapņot, tad Tu arī
vari to sapni pārvērst par īstenību.
Tikai jānotic sev un saviem spēkiem…
Vineta Meistere

Erasmus + E.QUA.L.I.TY. - Europe for QUAlitative Learning and the Inclusion
of DiversiTY trešā mobilitāte
pamatus mūsu kultūrai ir
Jau februārī atgriežoielikuši mūsu senči. Prieks
ties no otrās „Erasmus+”
bija skatīties, ar kādu intemobilitātes, kas notika
resi dalībnieki klausījās. Pēc
Turcijā, notika gatavošaekskursijas pa galvaspilsētu
nās projektu dalībnieku
sekoja ceļš līdz Apei, lai gauzņemšanai Dāvja Ozotavotos nākošajai dienai un
liņa Apes pamatskolā.
aktivitātēm.
Mūsu pienākums bija noOtrās dienā viesiem tiek
organizēt aktivitātes, lekparādīts, cik ļoti tiek godācijas un ekskursijas par
tas, nodotas no paaudzes
kultūru
daudzveidību,
paaudzei mūsu tradīcijas,
atšķirībām un to pieņemcik skaistas un skanīgas ir
šanu. Gribētos domāt, ka
dziesmas, kā ar mirdzošām
mums tas izdevās, sākuacīm tiek izdejots katrs demā gan bija kultūršoks,
jas solis. Skolēnu pašpārvalbet kā noslēgumā viesi
des pārstāves - Zanda un
atzina, ka ir daudz ko
Lauma, un direktore Dina
redzējuši, uzzinājuši un
Meistere - sniedza plašu iesapratuši par mums un
skatus skolas dzīvē gan ikmūsu dzīves veidu.
dienā, gan svētkos, savukārt
16. maijs ir pirmā mobilitātes diena, kad Rīgā
„Erasmus+” ietvaros Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola uzņem viesus no Turcijas mūsu mazpilsētu izrādīja un
ar vēsturi iepazīstināja Astra
satikās dalībnieki no 5
tika atklāta neliela daļa no Rīgas
fiskajā brīvdabas muzejā lieliska
Binde. Nedēļas garumā tika apvalstīm – Itālijas, Latvijas, Portugāvēstures. Kā arī Latvijas Etnogrāgida pavadībā noskaidroja, kādus
skatītas vietas un dzīve pie robeles, Rumānijas un Turcijas. Viesiem

žas, lai atklātu, cik dažādi esam, ka
tepat, dažu kilometru attālumā, ir
jau savādāka kultūra, valoda, tērpi, dejas.
Projekta dalībnieki augstu
novērtēja skolas un pedagogu
degsmi, cilvēcību un ieguldījumu
izglītības jomā. Īpašs paldies Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālās struktūrvienības pedagogu kolektīvam, kas ļāva ielūkoties viņu
ikdienas dzīvē un parūpējās arī
par radošu mirkli, kad katrs varēja
izveidot savu piekariņu.
Nedēļa, kas piepildīta ar emocijām, piedzīvojumiem un pārdzīvojumiem, sarunām, paskrēja ar
vēja spārniem. Nedēļas beigās
projekta koordinatoru tikšanās
reizē tiek jau runāts par nākamo
mobilitāti, kas gaidāma jūlijā Rumānijas saulainākajā pilsētā Kampinā.
Vineta Meistere
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Smiltenes novada skolēni iegūst augstus
vērtējumus VISC rīkotajā Skatuves runas
priekšnesumu video konkursā

Smiltenes tehnikumā
sākusies jauno audzēkņu
uzņemšana

Valsts izglītības satura centrs
(VISC) sadarbībā ar pašvaldību
Izglītības pārvaldēm un izglītības
iestādēm organizēja Skatuves runas priekšnesumu video konkursu.
Skolēnu skatuves runas priekšnesums video konkursā tematiski bija
jāsaista ar skolēna spēju autora
vārdiem paust izpratni, prieku, izbrīnu, redzējumu par sev un šim
laikam aktuālām tēmām.
Konkurss norisinājās divās kārtās, un dalībniekus vērtēja VISC nodaļas vecākā referente un režisore
Dace Jurka, režisore un pedagoģe
Dace Liepniece, režisore un pedagoģe Anna Jansone.

Vēlies vienlaikus ar vidējo
izglītību iegūt darba tirgū vajadzīgu profesiju un ātrāk sākt
pelnīt? – Smiltenes tehnikums
var kļūt par tavu izaugsmes un
meistarības skolu. Skolas moto
aicina: “Kāp, lai augtu!”
Jauno audzēkņu uzņemšana no 15. jūnija līdz 5. augustam. Audzēkņus, kuri šajā laikā nevar ierasties, lūgums sazināties ar skolu pa
tālr.: 26160229, 29484775.
2022./2023.mācību
gadā
Smiltenes tehnikumā
Jaunieši ar pamatizglītību, mācoties četrus gadus, var apgūt profesijas:
• veterinārārsta asistents,
• lopkopības tehniķis ar specializācijām: zirgkopība, aitkopība,
• pavārs,
• konditors,
• viesmīlības pakalpojumu speciālists,
• transportbūvju būvtehniķis ar
specializāciju ceļu būvtehniķis,
• hidrobūvju būvtehniķis ar specializācijām: meliorācijas sistēmu būvtehniķis, hidrotehnisko
būvju būvtehniķis,
• būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķis.
Jaunieši ar vidējo izglītību, mācoties pusotru gadu, var apgūt profesijas:
• būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķis,
• lopkopības tehniķis ar specializācijām: aitkopība, zirgkopība.

Augstāko pakāpi ieguva:
Amanda Tralla (Smiltenes vi-

dusskola, 1. klase),
Kristians Vilkasts (Smiltenes vidusskola, 8. klase),
Ance Pakalne (Smiltenes vidusskola, 12. klase).
I pakāpi ieguva:
Kate Gailīte (Dāvja Ozoliņa Apes
pamatskola, 1. klase),
Elīna Purakalne (Dāvja Ozoliņa
Apes pamatskola, 2. klase),
Annija Pelēce (Smiltenes vidusskola, 3. klase),
Tomass Gustavs Celenbergs
(Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola, 5.
klase),
Ance Ābolkalne (Dāvja Ozoliņa
Apes pamatskola, 6. klase),
Emīlija Ēvele (Dāvja Ozoliņa
Apes pamatskola, 8. klase),

Rauls Pakalns (Ojāra Vācieša
Gaujienas pamatskola, 8. klase),
Sabīne Lapiņa (Smiltenes vidusskola, 9. klase),
Kintija Krinberga (Smiltenes
tehnikums, 1. kurss),
Mērija Grabovska (Smiltenes
tehnikums, 1. kurss).
II pakāpi ieguva:
Kristo Kaktiņš (Dāvja Ozoliņa
Apes pamatskola, 4. klase),
Nata Vija Arone (Smiltenes tehnikums).
Paldies skolēniem, skolotājiem
un vecākiem par ieguldīto darbu!
Sarmīte Apine,
skolotāja

Maijs Grundzāles pamatskolā
Līdz ar pavasara iestāšanos un
dažādu ierobežojumu atcelšanu,
maijā skolēniem bija iespēja piedalīties dažādos ārpus stundu pasākumos. Par visu pēc kārtas.
5. klases skolniece K. E. Kucina
un skolotāja I. Broma 6. maijā piedalījās Smiltenes un Valkas novada
skaļās lasīšanas konkursa otrajā
kārtā Lugažos. Žūrijas locekļi tieši
Elizabetes artistiskuma izpausmi
atzīmēja kā īpašu veiksmi. Sīvā
konkurencē Elizabete ieguva godpilno 3. vietu.
9. maijā beidzot klātienē visi
skolas skolēni aktīvi līdzdarbojās programmas „Latvijas skolas
soma" finansētajā koncertlekcijā
„Es mīlu Latviju!" – devāmies muzikālā ceļojumā pa visiem 5 Latvijas
novadiem, uzspodrinājām zināšanas mūzikā, ģeogrāfijā, vēsturē un
literatūrā.
Turpinot „Erasmus+” projekta „Starpdisciplinaritāte – tilts vai
robežas 21. gs.?" aktivitātes, 13.
maijā četrdesmit pieci 6. – 9. klašu skolēni un 4. klašu audzinātājas devās uz Tartu zinātnes centru
„Ahhaa". Skolēni ar lielu aizrautību
un interesi iepazina daudzos centra eksponātus. Vislielākā piekrišana bija spoguļu istabai, tornim,
ritenim, tunelim, gravitācijas istabai, zemestrīcei un sporta zālei.
Nodarbībā mēģinājām padarīt redzamu katrs savu DNS. Daudziem
tā bija pirmā reize šādā centrā, citiem – pat ārzemēs.
16. maijā visām klasēm „Erasmus+” projekta „Starpdisciplinaritāte – tilts vai robežas 21. gs.?"
ietvaros notika Ebru mākslas nodarbības pasniedzējas Andas Kolosovas vadībā. Visi ar aizrautību
radīja neatkārtojamus mākslas
darbus, un ikvienam sanāca! Gandrīz visiem tā bija pirmā reize –
gleznot šādā tehnikā.
20. maijā ar dzelteniem gaiļbiksīšu pušķiem aizsmaržojis
Pēdējais zvans septiņiem Grundzāles pamatskolas 9. klases skolēniem!
Nosvinējuši Pēdējo zvanu,
visi jutām līdzi 5. klases skolnieka
Arta Harkina dalībai LTV1 erudīcijas spēlē „Gudrs, vēl gudrāks”,
kurā Artim pietrūka tikai mazliet,
lai tiktu finālā. Paldies skolotājai
Dz. Bormanei par atbalstu klātienē un priekšmetu skolotājiem un
ģimenei par Arta vispusīgajām zināšanām!

24. maijā 17 skolēni no 6., 7. un
8.klases piedalījās CSDD konkursa
„Gribu būt mobils" finālā. Lai tiktu
līdz finālam, skolēniem vajadzēja
uzrādīt labas zināšanas sešās konkursa neklātienes kārtās par dažādām ar ceļu satiksmes drošību
saistītām tēmām.
28. maijā tika paziņoti arī Atklātās matemātikas olimpiādes rezultāti. No Grundzāles pamatskolas
tajā piedalījās A. Harkins (5. kl.), M.
J. Pommers (6. kl.) un A. E. Stafecka
(6. kl.), un A. Stafecka ir ieguvusi 3.
vietu. Olimpiādei skolēnus sagatavoja skolotāja Dz. Bormane.
Maijā noslēdzās ZAAO rīkotā
otrreizējo materiālu vākšanas akcija „Dabai labu darīt”. Grundzāles
pamatskola kopā nodeva 3488 kg
makulatūras un 5053 PET pudeles,
akcijā piedalījies trešā daļa skolēnu un viņu ģimeņu, un skolotāju.
Čaklākie bija E. J. Melbārdis kopā
ar ģimeni, kā arī K.I. un K. E. Kucini
ar vecākiem.
Sporta sacensības maijā arī
bija katru nedēļu. Starpnovadu
sacensībās vieglatlētikā „Ziemeļu
stīga” 6. – 9. klasei gana prāvs medaļu birums: 15 medaļas un īpašs
skolotāja Māra lepnums – 8. klases skolnieces J. Dzenītes iegūtā
1. vieta 100 m skrējienā. Smiltenes
novada skolu sacensības vieglatlētikas četrcīņā U10 un U12 grupās
10 skolas jaunie vieglatlēti izcīnīja
12 medaļas individuālajās disciplīnās un 3 medaļas kopvērtējumā.
Starpnovadu sacensībās futbolā
lauku skolām 2009. gadā dzimušajiem un jaunākiem dalībniekiem
(gan zēniem, gan meitenēm) piedalījās Lizuma, Blomes un Grundzāles jaunie futbolisti – emocijas
un līdzjušana bija gandrīz kā lielākajos Anglijas stadionos.
Gada noslēguma koncerts „…
un kāda būs tava vasara?” 27. maija pievakarē pulcēja pilnu kluba
zāli. Skolas 1. – 4. klašu superkoris un ansamblis, 4 deju kolektīvi
priecēja visus koncerta klausītājus. Īpaši mīļas bija 1. – 2. klases
dejotāju dejas “dzīvoju pie kundziņa” un „Viena maza turku pupa”.
Paldies interešu izglītības skolotājām I. Ķesterei un D. Purvlīcei par
entuziasmu un pacietību, attīstot
dziedāšanas, dejošanas un uzstāšanās prasmes!
Gada noslēguma pasākums
30. maijā – Jaunatnes iniciatīvu projekta „Ikviens ir vērtība"

(finansē ESF projekts „Atbalsts
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”) aktivitātes, kuru mērķis ir attīstīt skolēnu
sociālās prasmes un viņu labizjūtu skolā, jo skolēniem, kas labi
jūtas savu skolas biedru vidū, ir
augstāka mācību motivācija. Skolēni bija sadalīti 10 komandās,
katrā komandā bija skolēni no 1.
līdz 9. klasei. Šoreiz biedrība „Atklāj sevi.lv" treneri bija sagatavojuši 12 īpašus uzdevumus, kas
bija jāpaveic visai komandai kopā:
„mēmajā šovā” bija jāmin vārdi,
„krabī” bija jāpārvietojas visiem
reizē, atrodoties ar savām rokām
uz kaimiņa pēdām, jāiet aizvērtām acīm pa trasi, ar 2 auklām
jāpārvieto bumba, jāpalīdz olai
veikt brīnišķīgu ceļojumu, jāpārcērt virve, jāuzrāpjas kokā, jāiesit
ripa hokeja vārtos, jāpārdedzina
virve, jāizpinās no aukliņām, jāskaita līdz 20, ievērojot nosacījumus un jāklausās sevī. Treneri
īpaši uzteica komandu „Mafija of
Latvia" par sadarbību un prasmi
ikvienam atrast darbiņu katra uzdevuma veikšanā.
Pēc pasākuma skolēni saņēma
balvas par dalību dažādos pasākumos, konkursos un olimpiādēs.
Prieks par 9. klases skolnieka A.
Dzenīša godalgoto dalību 3 olimpiādēs, 8. kl. skolnieču – J. Dzenītes
un K. Vilemsones – iegūtajām godalgotajām vietām krievu valodas
olimpiādē, A. E. Stafeckas atzinību
un M. J. Pommera iegūto 3. vietu
valsts matemātikas olimpiādes
novada kārtā, kā arī A. Harkina, A.
E. Stafeckas un K. Strazdiņas zelta
liecību un M. Morītes sudraba liecību un 23 skolēniem (4. – 9. klase), kas mācījās uz labi un teicami.
Astoņi 4. klases skolēni saņēma,
visu gadu cītīgi mācoties, iegūtās
velosipēda vadītāja apliecības, pie
balvām tika arī cītīgākie lasītāji un
rakstītāji.
Un beigās, turpinot tradīcijas,
desiņu cepšana, futbola mačs
starp 8. klases zēniem un sākumskolas puišeļiem un pludmales volejbols skolas sporta laukumā.
Paldies ikvienam skolēnam un
skolotājam par veiksmīgi aizvadītu, gana daudz izaicinājumiem pilno mācību gadu!
Dace Kalniņa,
skolotāja

Tehnikuma Alsviķu struktūrvienībā
audzēkņi speciālām vajadzībām un
ar pamatskolas izglītību trīs gadu
laikā var apgūt profesijas:
* apdares darbu strādnieks,
* kokapstrādes iekārtu operators,
* pavāra palīgs,
* šuvējs.
Audzēkņiem ar pamatizglītību divu
gadu laikā piedāvājam apgūt profesiju:
* koksnes materiālu apstrādātājs.
Kontakti: Kalnamuiža 10,
Smiltenes pagasts, Smiltenes
novads, LV - 4729,
tālr. 26160229, 29484775.
Tehnikuma teritoriālā
struktūrvienība „Alsviķi”, Alsviķu
pagasts, Alūksnes novads,
LV-4333, tālr. 26158008.
E-pasts: stlietvediba@gmail.com
smiltenestehnikums@gmail.com,
arodskola@alsviki.lv
Izvērstāka informācija –
www.smiltenestehnikums.lv

Vienota kārtība bērnu
reģistrēšanai, uzņemšanai
un atskaitīšanai Smiltenes
novada pirmskolas izglītības
iestādēs
Ar 17. maiju spēkā stājas Smiltenes novada pašvaldības domes
saistošie noteikumi Nr. 4/22 „Par
bērnu reģistrācijas, uzņemšanas
un atskaitīšanas kārtību Smiltenes
novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmskolas grupās”.
Lai pieteiktu bērnu uzņemšanai pašvaldības izglītības iestādē,
tā likumiskajam pārstāvim:
klātienē jāaizpilda pieteikuma anketa, kādā no pašvaldības
klientu apkalpošanas centriem,
izglītības iestādēm vai pagastu
pārvaldēm. Iesniedzot pieteikumu
klātienē, likumiskajam pārstāvim
jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un bērna dzimšanas apliecība;
jāaizpilda elektroniskā pieteikuma anketa un jānosūta uz epastu
dome@smiltenesnovads.
lv. Anketa pieejama www.smiltenesnovads.lv, sadaļā „Pašvaldība”/ “Iesnieguma veidlapas”. Sūtot
pieteikumu e-pastā, tam jābūt
parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, vai izmantojot Valsts
pārvaldes pakalpojumu portālu
www.latvija.lv.
Visi pieteikumi tiek reģistrēti iesniegšanas secībā, saistošo
noteikumu 11. punktā noteiktajā kārtībā. Pašvaldības Izglītības

pārvalde izskata, apkopo un veic
pieteikumu uzskaiti un piecu darba dienu laikā pēc tā saņemšanas
rakstiski informē likumisko pārstāvi. Ja vieta izglītības iestādē
bērnam nav piešķirta vēlamajā
mācību gadā, to automātiski pārreģistrē uz nākamo.
Atbildīgais Izglītības pārvaldes
darbinieks līdz katra gada 15. maijam sagatavo piešķirto vietu sarakstu un iesniedz to izskatīšanai
un lēmuma pieņemšanai Bērnu
uzņemšanas pirmskolas izglītības
iestādēs un vispārējo izglītības
iestāžu pirmskolas grupās komisijai. Līdz katra gada 15. jūnijam piešķirto vietu saraksts tiek publicēts
interneta vietnē www.smiltenesnovads.lv, ievērojot personas datu
drošību.
Ievērojot pieteikumu reģistrācijas kārtību un brīvo vietu skaitu
izglītības iestādēs, ir gadījumi, kad
bērni tiek uzņemti arī ārpus kārtas. Šie gadījumi norādīti saistošo
noteikumu 22. punktā.
Ar saistošajiem noteikumiem
iespējams iepazīties www.smiltenesnovads.lv.
Madara Mūrniece,
zīmolvedības un mārketinga
speciāliste
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Zinību svētki O. Vācieša Gaujienas pamatskolā
Skolas zālē ir sapulcējusies visa
skolas saime – skolēni, viņu vecāki
un skolotāji. Esam gatavi atskatīties uz neparasto mācību gadu.
Esam mācījušies gan attālināti,
gan klātienē. Konkursos, olimpiādēs, sacensībās arī piedalījāmies
tiešsaistē un nedaudz arī klātienē.
Lai sasniegumi būtu gan ikdienas darbā, gan ārpusstundu aktivitātēs, ir jāsaka liels paldies skolotājiem par viņu nesavtīgo darbu!
Mēs priecājamies par K. Homenko, A. Kalniņu, E. Kreceli, L.
Rauhameki, V. Saldaku, S. Skuju,
I. Lapko, E. Auziņu, A. E. Lauci, N.
Mūrnieci, M. Ziemiņu, B. K. Pilmani, M. Kalniņu, K. Zariņu, M. Andersonu, R. Pakalnu, D. Rohņanu,

Zinību svētki O. Vācieša Gaujienas pamatskolā
S. Briedi, A. Korobovu, A. Lūsi, K.
Zariņu, R. Gurovu, E. Jāņkalnu,

K.Skrastiņu, kuri mācās optimālā
līmenī un piedalījušies ārpussko-

las aktivitātēs, kas liek izskanēt
mūsu skolas vārdam!

Arī šogad neizpalika tradīcija,
ka skolotāji dāvināja „pūcītes” un
mazas personīgās balviņas skolēniem par uzmanību, par skanošajiem sveicieniem, par uzmundrinājuma vārdiem, par neatlaidību,
par vēlmi augt. No 1. klases līdz
pat 9. klasei „pūcītes aizlidoja” pie
18 skolēniem!
Paldies vecākiem, kas ir rūpējušies un atbalstījuši savus bērnus
ikdienā visa mācību gada garumā,
sadarbojušies ar skolu!
Bet tagad ir laiks mūsu atpūtai,
mūsu vasaras sapņiem! Lai izdevusies vasara!
Līga Bukovska,
mācību pārzine

Izlaidumu laiks Smiltenes PII „Pīlādzītis”
Kad ābeles zied un tikko veras ceriņziedi, sākas izlaidumu
laiks. Arī Smiltenes pilsētas PII
„Pīlādzītis” tika svinēts šis lielais
notikums „Lapsēnu “, „Ezēnu” un
„Vāverēnu” grupās. Kopā uz skolu
dodas 63 bērni. Bērni visu gadu
čakli mācījās un ar nepacietību
gaidīja savu pirmo izlaidumu. Gatavoja priekšnesumus, mācījās
publiski uzstāties, jo pēc neliela
pārtraukuma šīs prasmes bija nedaudz jāatsvaidzina. Laikus tika
gādātas skaistās princešu kleitas
un zēniem uzvalki.
Pienākot atbildīgajam mirklim,
bērni bija satraukti, bet priecīgi un
ar lielu atbildības sajūtu uzstājās
vecākiem. Meitenes un zēni parādīja ne tikai deklamēšanas, dejošanas un dziedāšanas prasmes,
bet arī nodemonstrēja aktierisko
māku un to ko iemācījušies sporta
nodarbībās. Liels paldies par veiksmīgajiem pasākumiem jāsaka
mūsu mūzikas skolotājām Lāsmai,
Zanei R., Zanei P. un sporta skolotājai Ievai, kā arī grupu skolotājām
Inesei, Agitai, Vēsmai, Mārītei un

Ditai ar Indru.
Šogad „Vāverēnu” grupas izlaidumā bija kāds jaunievedums. Tā
kā 4 gadu laikā izveidojusies laba
sadarbība ar vecākiem, tad arī viņiem tika dots uzdevums – sagatavot priekšnesumu bērniem.

Līga Osma (Elisas Osmas mamma): „Pateicoties skolotāju iedrošinājumam tika sagatavots vecāku
priekšnesums bērniem. Pirmajā
tikšanās reizē tika pieņemts lēmums dziedāt I. Kalniņa dziesmu
„Jautrais dancis”. Vecāki gan dzie-

dāja, gan iejutās dažādu dzīvnieku
lomās, lai bagātinātu priekšnesumu. Tas viss sagādāja patiesu
prieku gan bērniem, gan arī mums
pašiem. Ceram, ka mūsu uzdrīkstēšanās rādīs priekšzīmi citiem
vecākiem, lai sagādātu svētku

prieku bērniem.”
„Vāverēnu” grupas skolotājas
saka lielu paldies vecākiem par iesaistīšanos un patīkamo pārsteigumu.
Izlaidumu laiks garām un iestādē mācību gads noslēdzās ar
„Pīlādzīša” 14 gadu jubilejas pasākumu. Visi audzēkņi pulcējās iestādes āra estrādē uz izrādi „Vecmāmiņas acenītes”, kuru spēlēja
pašu skolotāju teātra trupa. Mazie
ķipari ar interesi sekoja skatuves
notikumiem un aktīvi iesaistījās
muzikālajās atraktivitātēs, kas viņiem ļoti patika. Protams, arī aktieru sveikšana neizpalika, jo katrs
skatītājs bija sagatavojis ziedu
pušķīti pateicībā par skaisto uzvedumu.
„Pīlādzītis” saviem audzēkņiem grib novēlēt: „Veiksmīgas
skolas gaitas!” Viņu ģimenēm –
saulainu vasaru.
Agita Beloraga,
Smiltenes pilsētas
PII „Pīlādzītis” skolotāja

Mācību gada krāsainā izskaņa Palsmanes pagasta pirmsskolā
Kad ar viskošāko krāsu paleti
pavasaris sāk rotāt pļavas, mežus
un dārzus, arī Palsmanes pagasta
pirmsskolas izglītības iestādē pēdējais mācību darba cēliens sanāk
krāsains un košs. Krāsas atspoguļojas bērnu radošajos darbos, kuri ir
gan grupu, gan iestādes telpu noformējumi, gan mīļi apsveikumi un
dāvanas. Arī pats mācību process
vairāk ir noticis dabā ar dažādām
sporta un āra rotaļnodarbībām.
Vismīļākajos svētkos – Māmiņdienā – katra grupa gatavoja dāva-

nas un ar muzikālu video sveicienu
sveica savas māmiņas, vecmāmiņas.
Savukārt ģimenes dienai par
godu mūzikas skolotāja Signe Baltere organizēja Pavasara koncertu Palsmanes kultūras namā, uz
kuru tika aicināti visi, kam patīk
bērnu dziesmas. Koncertā savus
priekšnesumus sniedza skolotājas
Signes vadītie bērnu vokālie ansambļi: Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes lielās un
mazās „Palsiņas” un Launkalnes

sākumskolas lielās un mazās „Blēņas”. Jāpiemin, ka koncerta laikā
bija iespēja noziedot labdarības
akcijai „Balta, balta man sirds”, iegādājoties koncerta programmiņas, ko gatavojuši bija Palsmanes
pirmsskolas bērni ar skolotājām.
Kā katru gadu arī šogad iestādes
darbinieki gatavoja dažādas lietas
akcijas „Balta, balta man sirds” tirdziņam, organizējot darbnīcas un
iesaistot arī vecākus. Labais vairo
labo, otram dodot, arī Tava sirds
kļūst baltāka.

Kad sagatavošanas grupas bērni sāk mācīties iestādes himnu, tas
nozīmē, ka tuvojas šķiršanās laiks
– izlaidums. Mazliet smeldzīgs un
reizē ļoti priecīgs notikums. Šogad
izlaidums ir „Saulītes” grupas 16
bērniem. Lai 1. septembris būtu
drošāks, aicinājām uz iepazīšanos nākamo 1. klases audzinātāju
Daigu Meinerti, ar kuru kopā izspēlējām jautājumu atbilžu spēli,
parādot savas prasmes lasīšanā,
rēķināšanā un rakstīšanā. Skolotāja pastāstīja, kas bērniem būs jāda-

ra skolā un, ka viņi būs 1. klase, kuri
mācīsies jaunajā, renovētajā un ļoti
skaistajā Palsmanes pamatskolā.
Nu tikai jānosvin izlaidums 10. jūnijā un jāsagaida 1. septembris, lai
dotos tālāk pa zinību kāpnēm uz
jauniem pakāpieniem.
Lai katram izdodas sasmelties
vasaras saules un vēja enerģiju,
gūt pozitīvas emocijas, lai jaunajā
mācību gadā būtu dubulta jauda!
Alise Rozniece,
Palsmanes pagasta PII skolotāja

Mācību gada noslēgums ar labi padarīta darba sajūtu Smiltenes vidusskolā
Aprīļa beigās un maija sākumā Smiltenes vidusskolā viesojās
„Erasmus +” projekta „Valoda vieno vai šķir” dalībnieki no Portugāles, Dānijas Itālijas, Beļģijas un
Spānijas. Smiltenes vidusskolas
pārstāvji ciemiņus iepazīstināja
ar latvju dainām, dziesmu un deju
svētku kustību, latviešu tautastērpiem, mutvārdu folkloras tradīcijām, nacionālās identitātes refleksiju mūzikā un dejā.
No 8. līdz 13. maijam projektā iesaistīto skolu jaunieši strādāja un guva jaunu radošo pieredzi Portugālē.
Skolēnu pašpārvalžu tikšanās
10. maijā Smiltenes vidusskolā
ar mērķi veicināt tuvāko novadu
jauniešu savstarpējo sadarbību
un stiprināt skolēnu pašpārvalžu
ikdienas darbu notika savstarpēji

saliedējošs pasākums, kurā satikās un pieredzē dalījās jaunieši
no Alūksnes novada vidusskolas,
Smiltenes vidusskolas, Smiltenes
tehnikuma, Cēsu Pilsētas pamatskolas un Valmieras Viestura vidusskolas skolēnu pašpārvaldes.
Pēc pasākuma Smiltenes vidusskolā jaunieši viesojās Smiltenes
tehnikumā. Savstarpējā sadarbībā
gūtas jaunas idejas turpmākajam
darbam.
Skolēnu pašpārvaldei jauna
prezidente
2022./2023. mācību gadā Smiltenes vidusskolas skolēnu pašpārvaldes prezidente būs 11. klases
skolniece Elīza Kauliņa. Viņa šajā
skolā mācās jau no pirmās klases.
Elīzas vaļasprieki ir dejošana un
gleznošana. Brīvajā laikā Elīza dejo
jauniešu deju kolektīvā “Buki”,

aizraujos ar kartiņu zīmēšanu un
gleznošanu.
Kafija ar politiķiem
18. maijā Smiltenes vidusskolā
notika Smiltenes novada pašvaldības un Smiltenes vidusskolas
skolēnu pašpārvaldes neformālā
diskusija “Kafija ar politiķiem”. Tikšanās laikā tika pārrunāti vairāki
jauniešiem un novadam aktuāli
jautājumi. Taču pats galvenais ieguvums, ko atzina gan pašvaldību
pārstāvji, gan skolēni, - veiksmīgas sadarbības pamatu pamats
– konstruktīva saruna. Ledus ir
lauzts un turpmāk šādas tikšanās
noteikti būs biežāk.
Konkursā “Tīrai Latvijai” otrā
vieta Vidzemē
Smiltenes vidusskolas skolēni “Zaļās jostas” rīkotajā izlietoto
bateriju vākšanas konkursā “Tīrai

Latvijai” ieguvuši otro vietu Vidzemes reģionā un astoto vietu valstī.
Skolēni pārstrādei nodevuši 467,8
kilogramus izlietoto bateriju.
Panākumi vieglatlētikas sacensībās
24. maijā Tepera stadionā notika Smiltenes novada skolu 1. – 5.
klašu vieglatlētikas sacensības,
kurās godalgotas vietas izcīnīja arī
vairāki Smiltenes vidusskolas skolēni.
Novada kopvērtējumā četrcīņā meitenēm 1. – 3. klašu grupā 1.
vietu izcīnīja Karlīna Ciemiņa, bet
3. vietā Alise Linde. Novada kopvērtējumā 1. – 3. klašu zēniem 2.
vieta Rihardam Jemstam, bet 3.
vieta – Kārlim Rudzītim. 4. – 5. klašu grupas meiteņu konkurencē 2.
vieta Unai Pērkonei, savukārt puišiem 1. vieta Kārlim Vilisteram, bet

3. vieta Jānim Putrālim.
Noslēgusies viktorīna Ko tu
zini par bibliotēku?
Viktorīnas “Ko tu zini par bibliotēku?” mērķis bija paplašināt
un padziļināt skolēnu zināšanas
par dažādiem ar bibliotēkām un to
darbību saistītiem jautājumiem,
veicināt skolēnu interesi par lasīšanu, uzlabot skolēnu informācijpratību, medijpratību, kā arī iesaistīt
jaunus dalībniekus bibliotēkas
aktivitātēs. 3. – 6. klašu grupā ar
labākajiem panākumiem startēja
Klāvs Putrālis, Sandija Laktiņa un
Rinalds Auziņš. 7. – 9. klašu grupā –
Marta Emīlija Auziņa, Simona Bette, un Gustavs Stāvausis – Bērtiņš.
Baiba Vahere,
Elīna Kubuliņa-Vilne
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Vasaras aktīvās sezonas
piedzīvojums Smiltenes
novadā ar ROADGAMES
Šis ir jāieraksta vasaras obligāti
izpildāmo darbu sarakstā! Smiltenes novada tūrisma informācijas
centri piedāvā izbaudīt aizraujošas
autobraucēju spēles, kas izstrādātas sadarbībā ar orientēšanās
spēļu veidotājiem ROADGAMES.
Piedāvājumā ir divas spēles, kuru
piedzīvojumi, uzdevumi un azarts
piepilda Smiltenes novada teritoriju!
Viena no spēlēm aicina iepazīt
posmu Veclaicene – Gaujiena un
atklāt Latvijas ziemeļaustrumu puses skaistumu auto orientēšanās
piedzīvojumā.
Otra spēle aicina noķert kontrastus posmā Smiltene – Rauna.
No Raunas līdz Aumeisteriem ar
Smilteni centrā – dodies aizraujošā
auto orientēšanās piedzīvojumā uz
Smiltenes novadu!
Saites uz spēlēm pieejamas:
www.roadgames.com
Ja apmeklēsiet Smiltenes, Raunas vai Virešu tūrisma informācijas

centru klātienē, spēlei “Noķer kontrastus: Smiltene – Rauna” piešķirsim bezmaksas kodu. Uzmanību
– bezmaksas kodu skaits ir ierobežots!
Lai padarītu piedzīvojumu īpašu, tūrisma informācijas centri
piešķirs arī veicināšanas balvas. Ja
izspēlēsiet kādu vai abas no spēlēm laikā līdz 31. augustam, tad
iesūtiet mums savas komandas nosaukumu un ekrānšāviņu ar spēles
rezultātiem uz e-pastu tourism@
smiltenesnovads.lv, lai pretendētu uz balvām. Abu spēļu pirmo
trīs vietu ieguvējiem, kas būs pie
mums pieteikušies, dāvināsim gardas, smaržīgas, noderīgas sadzīvē
un ar sirdssiltumu darinātas lietas
no Smiltenes novada uzņēmējiem.
Lai AZARTISKA VASARA!
Marta Vika,
Smiltenes novada Kultūras un
tūrisma pārvaldes
Tūrisma jomas vadītāja

Festivāls „Rodam Raunā”:
PASTA
Festivāls „Rodam Raunā” ir
viens no lielākajiem Raunas pasākumiem ar plašu un aizraujošu
programmu. Šogad festivāls norisināsies no 8. līdz 9. jūlijam. Festivāla tēma – Pasta. Moto: Paēdis
cilvēks – laimīgs cilvēks!
8. jūlijā aicinām uz Runas Cepli,
lai kopā atklātu šī gada festivālu –
Pasta.
Skaistā vietā, dabas ielenkumā izskanēs koncertprogramma
„SATIKT ČAKU”, Zigfrīds Muktupāvels – balss, vijole, Jānis Strazdiņš – balss, eolina, Jānis Lūsēns
– klavieres, Jānis Lūsēns juniors
– basa ģitāra, Harijs Gūtmanis –
sitamie instrumenti. Jāņa Lūsēna
jaunradītās dziesmas savu īpašo
skanējumu ieguvušas, savijoties
diviem vīrišķīgiem balss tembriem – Zigfrīda Muktupāvela un
Jāņa Strazdiņa baritoniem. Pašam
komponistam muzicējot pie klavierēm, instrumentālo skanējumu kuplinās Jāņa Lūsēna juniora
basa ģitāra, kā arī Harija Gūtmaņa
ritma pulsācijas un sitamo instrumentu smalkās nokrāsas. Programmā Jāņa Lūsēna dziesmas ar
Aleksandra Čaka vārdiem, mūzika
nebijušām kino filmām un sarunas. Biļetes iespējams iegādāties
iepriekšpārdošanā www.bilesuparadize.lv, kā arī pasākuma dienā.
Sēdvietu skaits ierobežots, lūgums ņemt līdzi saliekamo krēslu.
Biļetes iepriekšpārdošanā www.
bilesuparadize.lv, iepriekšpārdošanā 13,00 EUR, pasākuma dienā
15,00 EUR. Bērniem līdz 7 gadu vecumam (ieskaitot) ieeja brīva.
Raunas Ceplī būs iespēja iegādāties SIA „Raunas māls” keramiku, darbosies bufete.
9. jūlijā aicinām uz amatnieku
un mājražotāju tirgu Raunas stadionā un dažādām aktivitātēm,
izklaidēm, gastronomiskiem pārsteigumiem pilsdrupu teritorijas
apkārtnē.
Mazākajiem festivāla apmek-

lētājiem par prieku – piepūšamās
atrakcijas un radošas nodarbes.
Viesus sagaidīs vizināšanās ar laivām skolas dīķī un vizināšanās ar
zirgu un poniju. Gardēžu zonā visas dienas garumā varēs nobaudīt
vairāku veidu pastas (makaronus),
vīnu, uzkost sieru un našķoties ar
saldējumu.
Dienas vidū Pilsdrupu estrādē
koncerts „Teātru tenori” – Artūrs
Zvirbulis, Emīls Kivlenieks, Kristians Kareļins un Anatolija Livčas
instrumentālā grupa. Elegants,
atraktīvs koncerts, kurā populāras
dziesmas tiek izpildīta tenorālā
skanējumā. Ieeja brīva.
Pēcpusdienā nākotnes industriālajā parkā norisināsies diskusija ar Smiltenes novada uzņēmējiem.
Festivāla izskaņā aicinām uz
koncertu un balli.
Vakarā
pilsdrupu
estrādē
plkst. 21.00 uz koncertu aicinās
Igo. Dziedātājs Igo kopā ar pavadošo grupu aicina uz zelta repertuāra koncertu.
Šajā koncertā galvenokārt skanēs labi pazīstamas dziesmas, kuras cilvēki vienmēr gaida un vēlas
dziedāt līdzi.
Igo atzīst: „Protams, man ir
svarīgi, kā cilvēki klausās jauno repertuāru, iedziļinoties sarežģītajās tēmās, kurus mēs ar mūziķiem
cenšamies pasniegt klausītājiem.
Un tad nāk koncerta hitu daļa, kad
skan laika pārbaudi izturējušās
kompozīcijas, un nav svarīgi, vai
cilvēkam, kas to klausās, ir deviņpadsmit vai deviņdesmit gadu...
Pēc koncerta skaļa ballīte kopā ar
grupu Ballīšu Kvartāls.
Biļetes un dienas noslēdzošo
daļu, koncertu un balli, iespējams
iegādāties www.bilesuparadize.lv,
kā arī pasākuma vietā - iepriekšpārdošanā 13,00 EUR, pasākuma
dienā 15,00 EUR, bērniem līdz 7
gadu vecumam (ieskaitot) ieeja
brīva.

Atklāta Apes vēstures ekspozīcija
Pilnībā atjaunotajā Elīnas Zālītes memoriālajā mājā, Apē, ikviens
interesents varēs apmeklēt Apes
vēstures ekspozīciju. Šis divus gadus ilgušais darbs pie Elīnas Zālītes
memoriālās mājas remontdarbiem,
vēstures ekspozīcijas telpas remonta un vēstures ekspozīcijas izveides,
nu ir pārtapis brīnišķīgos stāstos
un vēstures notikumu atspoguļojumā. Ekspozīcijas atvēršana bija ļoti
gaidīta Apes vecākā gadagājuma
iedzīvotājiem. Ar klusuma brīdi godinājām tos, kuri mūs atbalstīja, bet
šo mirkli nesagaidīja – Apes novada
domes priekšsēdētāju Jāni Libertu un sirdscilvēku, Apes vēstures
izzinātāju Diānu Liepiņu. Pats pārsteidzošākais ir tas, ka visa Apes
vēsture ir satilpusi vien 27m2. Šī ekspozīcija ir veidota tā, lai interesanti
būtu visu paaudžu apmeklētājiem.
Ikviens Apes vēstures notikumus
var izzināt un iepazīt lielajā disple-

jā, kādu vien tēmu vēlas padziļināti
apskatīt: baronu laikus, skolas, personības, nemieru cīņu un reformu
laiku, Apes rajonu, amatiermākslas
kolektīvus, muzejus u.c. Ekspozīcija
tika veidota tā, lai tā būtu mūsdienīga un interaktīva. Bija jābūt ļoti
radošiem. Jaunākā vecuma bērniem, pusaudžiem un jauniešiem
(ikvienam) būs interesanti kopā ar
baronu ķert vēžus Vaidavas upē vai
rotāt Ziemassvētku eglīti Apes pilī,
izmantojot 3D brilles. Lielu paldies
sakām visai lielajai, darbīgajai komandai, atbalstītājiem, ikvienam,
kurš palīdzēja īstenot mūsu sapni
par Elīnas Zālītes memoriālās mājas atdzimšanu un Apes vēstures
ekspozīcijas izveidi, lielas āra terases izbūvi radošiem pasākumiem.
Īpašu paldies vēlamies pateikt Apes
novada pašvaldībai, kura noticēja un atbalstīja darbu uzsākšanu
un Smiltenes novada pašvaldībai,

kura atbalstīja visu iesākto darbu
pabeigšanu, Vidzemes Augstskolai, Ingusam Meisteram, Normundam Dunduram, Dinai Meisterei,
Benitai Augulei, Dzintrai Ozoliņai,
Līgai Bindemanei, Bangai Smarodai, Anitai Harju, Dinai Semjonovai,
Aldim Kalacim, Andrim Cekulam,
Marekam Grandavam, Inutai Klaipai-Daukstei, Jānim Adienim, Astrīdai Harju, Ilvai Sārei, Jānim Ločam,
Rināram Teterim, Irinai Piterānei,
Edijam Gustam, Agritai Leitei, Līgai
Zaķei, Sandrai Oto, Iritai Tīlānei –
Pakalniņai un Paulai Zariņai.
Tie, kuri vēlas apmeklēt Elīnas
Zālītes memoriālo māju (Apē, Dzirnavu ielā 24) un iepazīties ar jaunatklāto Apes vēstures ekspozīciju,
var pieteikties pa tālruni 26124789
(Irēna Meistere).
Iveta Kovtuņenko,
Kultūras un tūrisma pārvaldes
Kultūras jomas vadītāja

Vasaras piedzīvojumi bērniem un jauniešiem
Ar pamatīgu aizņemtību beidzies šis mācību gads, enerģijas
sprādzienā izskanējis jauniešu
festivāls „Lēciens”, un ilgi gaidītā
vasara sākusies. Kad nogurums
remdēts, rodas vēlēšanās atkal
tikties ar vienaudžiem un doties
kopīgos piedzīvojumos. Te vasaras
kalendārs:
21. jūnijā Pamācība Līgo vainaga pīšanā un kvasa brūvēšanā
Gaujienā;
18. – 22.jūlijā Bērnu radošās
darbnīcas „Kustība” Raunā;
25. jūlijā Pop Up Jauniešu centrs Launkalnē;
26. jūlijā Pikniks „Laboratorija” Raunas jauniešu centra vasaras

terasē;
2.
augustā
Atvērtais
brīvdabas jauniešu centrs Raunā;
9. augustā Brīvprātīgo vasaras salidojums Raunā;
12. - 13.augustā Jauniešu festivals „Kopums” Jūrmalā, Eiropas
Jaunatnes gada ietvaros;
16. augustā „Atklāj sevi!” –
brīvdabas jauniešu centrs Raunā;
19. augustā Fotogrāfijas un
Suņu dienai veltīta fotogrāfiju
interaktīvā izstāde „Es, mans Suns
un draudzība”;
19. – 21. augustā laikmetīgās
dejas
meistarklases
„Lidoņi”
Raunā;
22. augustā „Atklāj sevi!” Pop

Up Jauniešu centrs Launkalnē;
27. - 28. Augustā „Atklāj sevi!”
jauniešu vasaras pārgājiens.
Visu vasaru notiks aktīvs
darbs ar jauniešiem mobilā darba
veicināšanai Smiltenes novada
pagastos, projekta „Kvalitatīvas
un ilgtspējīgas darba ar jaunatni
sistēmas izveide Smiltenes novada
pašvaldībā”. Sīkākai informācijai
lūdzam sekot līdzi Smiltenes novada jauniešu Facebook lapā, kā
arī uz ziņojumu stendiem savos
pagastos.
Nāc, pievienojies un rodi jaunus draugus visa novadā!
Ilze Zīriņa,
Jaunatnes darbiniece
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Trapenes pagastā
atklāj piemiņas
plāksni mežabrāļu
grupai

Smiltenes pensionāru apvienība
informē:

20. jūnijā 11.00 pensionāru apvienības telpās, Smilšu ielā 3, Smiltenē,
ikviens ir aicināts uz tikšanos ar Smiltenes novada pašvaldības Sociālā
dienesta vadītāju Intu Siliņu.
1. jūlijā turpinām iepazīt Latgali! Apmeklēsim Z/S „Kurmīši”, Laimes
muzeju Indrās, laimes segu ražotājus „Latvilna”, Krāslavas Amatniecības centru, Krāslavas pili un Krāslavas leļļu karaļvalsti. Ja dienas noslēgumā vēl būs spēks un vēlēšanās, piestāsim arī Aglonas Bazilikā.
Izbraukšana 6.50 no veikala „Top” stāvlaukuma, Rīgas ielā 5, Smiltenē;
7.00 no Smiltenes baznīcas laukuma. Ekskursijā vedīs šoferītis Agris.
2023. gada oktobrī, ražas novākšanas laikā, tiek plānota ekskursija uz
Horvātiju.
Pieteikties ekskursijai vai uzdot radušos jautājumus var pa tālruni
26514012 (Smiltenes pensionāru apvienības vadītāja Rita Bormane).

14. maijā Trapenes pagasta Līzespastā, pie „Baložu” mājām, tika
atklāta piemiņas plāksne Arsenija
Dreijalta vadītajai partizānu grupai, kuras sastāvā par brīvas Latvijas ideju cīnījās arī Vilis Rutkasts,
Oskars, Kaksis, Jānis Zvaigzne un
Augusts Laiviņš.
Nomaļajā un klusajā meža ielokā, pie „Baložu” mājām, kur kādreiz atradies A. Dreijalta vadītās
partizānu grupas bunkurs, bija
pulcējušies vairāki desmiti cilvēku:
pārstāvji no Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un Zemessardzes,
pašvaldības un Trapenes pagasta
pārvaldes pārstāvji, vietējie iedzīvotāji un šo partizānu piederīgie.
Piemiņas plāksnes atklāšana neiztika bez svētbrīža, patriotiskām
dziesmām, atmiņu stāstiem, svinīgām uzrunām, kā arī tika izšauta
salūta zalve, godinot šo brīvības cīnītāju drosmi, pašaizliedzību, dzimtenes mīlestību un svarīgo devumu
Latvijas neatkarības kaldināšanā.
Tā kā šī partizānu grupa darbojās
astoņus gadus, tad pasākumā simboliski tika iestādīti astoņi ozoli.
Piemiņas vietas izveides iniciatore ir Alūksnes un Apes politiski
represēto kluba „Sarma” priekšsēdētāja Dzidra Mazika. Pēc viņas iniciatīvas izveidoti jau 11 šāda veida
objekti, kas atklāj un godina mūsu
tautas vēstures notikumus. To nozīmīgumu savā uzrunā uzsvēra arī
Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš:
„Šādas piemiņas vietas nes vēstījumu nākamajām paaudzēm, ka mēs
zinām, ka šādi notikumi ir bijuši un
ka tie mums ir svarīgi.”
Madara Mūrniece,
zīmolvedības un mārketinga
speciāliste

Aicinājums Kalna ielas Raunā iedzīvotājiem!
Septembrī Raunā svinēsim Kalna ielas svētkus, tāpēc aicinām
Kalna ielas iedzīvotājus iesaistīties ielas vēstures apzināšanā, lai kopīgi veidotu izstādi. Ja Tev ir kāds stāsts vai fotogrāfijas par Kalna
ielu Raunā, tās tapšanu, par Kalna ielas mājām un iedzīvotājiem, tad
lūgums sazināties ar Raunas muzeja vadītāju Ievu Plētienu pa tel.
28728377 vai e-pastā: raunasmuzejs@smiltenesnovads.lv.
Veidosim svētkus kopā!

Kapusvētki Smiltenes novadā

Sports

Dāvja Ozoliņa Apes
pamatskolas skolēni piedalās
vieglatlētikas sacensībās
„Ziemeļu stīga 2022”

11. maijā Valkas pilsētas stadionā notika skolu sacensības vieglatlētikā „Ziemeļu stīga 2022”. Sacensībās piedalījās 196 skolēni, kuri
pārstāvēja trīs novadus – Valkas,
Smiltenes un Valmieras.
Novadus pārstāvēja Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola, Grundzāles
pamatskola, Rūjienas vidusskola,
Naukšēnu vidusskola, Mazsalacas
vidusskola, Ērģemes pamatskola
un Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija.
Katram dalībniekam bija iespēja piedalīties divās disciplīnās
no septiņām: 100 m, 200 m, 800
m skrējienā, lodes grūšanā, šķēpa
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mešanā, tāllēkšanā un augstlēkšanā.
6. – 7. klašu grupā augstlēkšanā
3. vieta Robertam Leimanim.
8. – 9. klašu grupā 100 m skrējienā 1. vieta Rikardo Enītim, 3. vieta Vadimam Sotņikovam.
8. – 9. klašu grupā 800 m skrējienā 1. vieta Natālijai Kranātei.
Tāllēkšanā 2. vieta Vadimam
Sotņikovam.
Augstlēkšanā 2./3. vieta – Natālijai Kranātei un Salvim Kozuliņam.
Gunda Purakalne,
sporta skolotāja

Smiltenes sportistu panākumi orientēšanās
sacensībās „Daugavas kauss”
Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienā, 4. maijā, Jaunjelgavas
pusē norisinājās sezonas pirmais
Latvijas stafešu kausa posms
„Daugavas kauss”, ko orientēšanās klubs „Ogre” rīkoja jau 24. reizi.
Dāmu elitē, kur uz starta stājās astoņas komandas, uzvara
OK „Kāpa” orientieristēm Magdai
Ciglei, Laurai Vīķei un Iritai Puķītei. OK „Kāpa” komandas pirmā
etapa veicēja M. Cigle finišu sasniedza 3. vietā, taču L. Vīķe un I.
Puķīte ar pārliecinoši labākajiem
laikiem otrajā un trešajā etapā
komandu pacēla uz pirmo vietu,
tuvākās sekotājas apsteidzot par
gandrīz astoņām minūtēm. Otrā
vieta “Ozons” orientieristēm Annai
Eleonorai Freimanei, Aigai Strazdiņai un Laurai Puķītei, bet 3. vieta
– „Azimuts” OK – Smiltenes BJSS
komandai: Lienei Brūvelei, Andai
Jaunmuktānei un Zandai Stabiņai. Jāpiebilst, ka Liene stafeti
Andai nodeva kā otrā, tālāk Anda
Zandai, kā ceturtā. Zandai distancē izdevās apsteigt Cēsu Meridiāna orientieristi Kristīni Kokinu un
finišēt 3. vietā.
Distances veda pa sarežģītu un
tehnisku apvidu ar dažāda izmēra
reljefa formām, izcirtumiem, jaunaudzēm un purviem.
Pie panākuma tika arī Smiltenes BJSS V-18 grupas komanda,
kurā etapu secībā startēja Uvis

Sproģis, Agnese Jaunmuktāne un
Renārs Kļaviņš. Īpaši jāuzteic Agnese, kas nenobijās startēt puišu
konkurencē un sekmīgi aizstāja
saslimušo komandas biedru. Distances beigu daļā Renāram acī
trāpīja zars un atlikušo distances
daļu nācās veikt ar asarojošu aci,
kartē un apvidū neko daudz neredzot. Temps gan kritās, tomēr
izdevās nosargāt 2. vietu.
Sacensībās piedalījās arī pagājušā gada Latvijas stafešu kausa
ieguvējas S-14 grupā: Marta Kalniņa, Anete Stabiņa un Kitija Abula.
Debitējot S-16 grupā, izcīnīta 4.

vieta un gūta atziņa, ka visām komandas dalībniecēm, noskrienot
bez kļūdām, iespējams tikt pie medaļām arī S-16 grupā.
Rezultāti: https://lof.lv/seriali_rez/?id=2022050400#r
Latvijas kausa izcīņa maija vidū
turpināsies Rēzeknes pusē ar Baltijas čempionātu, bet nākamais
Latvijas stafešu kausa posms 22.
maijā notiks Tukuma pusē.
Māris Stabiņš,
Smiltenes BJSS orientēšanās
treneris
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Plānoto pasākumu kalendārs
Apes pilsēta un pagasts
No 1. jūnija Apes tautas namā Gaujienas
mūzikas un mākslas skolas audzēkņu noslēguma dabu izstāde „TĀDI ESAM”.
16. jūnijā plkst. 17.00 Apes tautas nama
iekšpagalmā (lietus gadījumā Apes tautas
namā)
Vasaras vakara muzikāla tikšanās „DZIEDI
MANA DVĒSELE, DZIEDI” ar novadnieci INGU
RUKU – LAZDIŅU. Ieeja 3,00 EUR.
21. jūnijā Apē Vaidavas krastā Saulgriežu vakars (pie Raganu klintīm)
18.00 – 20.00 Rotāšanās kopā ar floristi Dinu
Semjonovu
20.00 – 21.30 koncerts kopā ar Arņa Miltiņa
ģimeni
21.30 – 00.00 Līgošana kopā ar kapelu „Ope”,
tautisko deju kolektīvu “Metenis”. Ieeja pieaugušajiem 3,00 EUR.

Apes bibliotēka
Katru otrdienu plkst. 15.00 „Izklaidējošās
otrdienas” visas vasaras garumā.
Katru ceturtdienu plkst. 14.00 visas vasaras garumā orientēšanās spēle bērniem un
jauniešiem „Piedzīvojums’’.
16. jūnijā Galda spēļu diena.
21. jūnijā plkst. 15.00 informatīvā pēcpusdiena „Vai Tu jau esi Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas eksperts?”.
Līdz 29. augustam konkurss gardēžiem „Kā
garšo vasara?”.

Bilskas pagasts
21. jūnijā plkst. 20.00 pie Mēru muižas Birzuļu tautas nama amatierteātra izrāde „Limuzīns Jāņu nakts krāsā”.
22. jūnijā plkst. 20.00 pie Bilskas ezera Koncerts – Balle spēlēs Jānis Krūmiņš no grupas
„Apvedceļa”.

Blomes pagasts
22. jūnijā plkst. 20.00 Jeberlejas estrādē
Jāņu ielīgošanas koncerts „Toreiz Rīgā...’’, Zaļumballe kopā ar grupu „Zeļļi’’.
29. jūnijā plkst. 18.00 Jeberlejas estrādē
Pludmales volejbols „Jeberlejas vasara”.
30. jūnijā plkst. 18.00 Jeberlejas estrādē Minifutbols 6:6 „Jeberlejas vasara”.
6. jūlijā plkst. 18.00 Jeberlejas estrādē Pludmales volejbols „Jeberlejas vasara” .
7. jūlijā plkst. 18.00 Jeberlejas estrādē Minifutbols 6:6 „Jeberlejas vasara”.
13. jūlijā plkst. 18.00 Jeberlejas estrādē
Pludmales volejbols „Jeberlejas vasara”.

Drustu pagasts
24. jūnijā Jāņu lustes Drustu estrādē:
21.00 kino vakars,
22.00 balle kopā ar grupu „Trešās brigādes
Amulets” un Raimondu Brikmani.
2. jūlijā plkst. 11.00 Drustu novadpētniecības muzeja Seno amatu darbnīcā Papīra liešanas darbnīca.

Gaujienas pagasts
22. jūnijā plkst. 13.00 Gaujienas Jāņu apdziedāšana katrā Jāņsētā.
24. jūnijā plkst. 23.00 Gaujienas muižas
parkā „Jāņu balle’’, kopā ar grupu „Gregs un
Draugi’’.
7., 14., 21., 28. jūlijā un 4. augustā skriešanas seriāls „Gaujienas takas”.
16. jūlijā plkst. 14.00 Gaujienas muižas parkā „Teātra dienas svētki – Gaujienā’’.
22. jūlijā plkst. 21.00 Gaujienas „Anniņās”
mūzikas nometnes „Vītolēni” nakts koncerts.
23. jūlijā plkst. 14.00 „Vītolēnu” ansambļu
un solistu koncerts,
16.00 Vizuālās māksla konkursa „Jāzepa Vītola mūzika’’ laureātu apbalvošana un izstādes
ZIEMEĻBLĀZMA atklāšana,
18.00 Gaujienas Vītolsvētku koncerts.

Grundzāles pagasts
22. jūnijā plkst. 20.00 Grundzāles brīvdabas
estrādē ielīgošana kopā ar māsām Legzdiņām koncertā „Starp ievziediem un naktsvi-

jolēm”. Ieejas maksa 5,00 EUR.
16. jūlijā plkst. 15.00 Grundzāles kultūras
namā erudīcijas turnīra „Prāto Grundzālē!”
Vasaras spēle.

Grundzāles bibliotēka
15. jūnijā – 6. jūlijā Biškopības materiālu izstāde „No zieda uz ziedu”.
28. jūnijs BIBLIOvasaras nodarbības bērniem.

Launkalnes pagasts
21. jūnijā plkst. 03.30 Saulītes modināšana
Zītaru pļavās, Launkalnes pagastā.
30. jūlijā koncerts „Anemonēm - 10”, zaļumballe. Ieeja 5,00 EUR.

Launkalnes bibliotēka
Līdz 30. jūnijam Smiltenes Mākslas skolas 4.
un 5. kursa audzēkņu Tekstila nodarbībās darināto darbu izstāde zīda apgleznošanas un
vaska batikas tehnikās „Vasaras mirkļi”.

Raunas pagasts
17. jūnijā plkst. 21.00 Raunas pilsdrupās Eiropas Arheoloģijas dienu pasākums „Arheovakars”.
23. jūnijā plkst. 23.00 Raunas pilsdrupu estrādē Līgo balle kopā ar grupu „Muiža”.
8. – 9. jūlijs Raunā festivāls „Rodam Raunā”.

Raunas bibliotēka
Līdz 22. jūnijam Laimoņa Cepurīša keramikas trauku izstāde.
20. – 22. jūnijam Līgo svētku noskaņas bibliotēkas logos sadarbībā ar Raunas audēju
kopu „Drellis”.
22., 29. jūnijā plkst. 16.00 Lasīšanas pēcpusdienas „Lasīsim kopā!”.

Palsmanes pagasts
Jūnija mēnesī Palsmanes kultūras namā Marikas Nedēļas keramikas darbu izstāde.
21. jūnijā 21.00 Ielīgošanas pasākums Palsmanes zaļumos, kultūrvietā „Zem jumta”.

Smiltenes pilsēta un pagasts
Smiltenes kultūras centrs
25. maijs – 1. augusts Smiltenes Kultūras
centra foajē Edītes Ezeriņas fotoizstāde „Fotogrāfija mani iedvesmo”. Ieeja bez maksas.
17. jūnijā plkst. 19.00 Smiltenes kultūras
centra Teātra zālē Rūdolfa Kugrēna stāvizrāde „Tagad”. Biļetes iepriekšpārdošanā interneta vietnē bezrindas.lv 10,00 EUR.
18. jūnijā plkst. 8.00 – 15.00 Baznīcas laukumā tradicionālais Līgo gadatirgus.
18. jūnijā plkst. 18.00 Smiltenes Kultūras
centra Teātra zālē Kauguru amatierteātra
„Vīzija” izrāde „Trešais vārds”. Ieejas biļetes
kultūras centra kasē 2,00 EUR.
19. jūnijā plkst. 16.00 Daudzfunkcionālajā
sporta kompleksā „Teperis” FK Smiltene/BJSS
pret Grobiņas SC/LFS.
20. jūnijā no plkst. 20.00 līdz rīta gaismai Vasaras saulgriežu sagaidīšana Līgo kalnā. Ieeja
pasākumā bez maksas.
21. jūnijā plkst. 18.00 Daudzfunkcionālajā
sporta kompleksā „Teperis” Smiltenes pludmales volejbola turnīrs.
22. jūnijā starts no 16.00 līdz 19.00 Niedrāja
ezera R, Orientēšanās seriāls „Vidzemes vasara”.
23. jūnijā plkst. 20.00 Baznīcas laukumā
– grupas „Apvedceļš” koncerts. No plkst.
21.30 līdz rīta gaismai balle ar Ati Ieviņu un
grupu „Coco Orchestra”. Ieeja bez maksas.
28. jūnijā plkst. 18.00 Daudzfunkcionālajā
sporta kompleksā „Teperis” Smiltenes pludmales volejbola turnīrs.
29. jūnijā starts plkst. 16.00 –19.00 Smiltene, Veldres iela, Orientēšanās seriāls „Vidzemes vasara”.
1. jūlijā plkst. 12.00 Smiltenes vidusskolā Atzeles 3x3 basketbola 3. posms.
5. jūlijā plkst. 18.00 Daudzfunkcionālajā
sporta kompleksā „Teperis” Smiltenes pludmales volejbola turnīrs.

6. jūlijā starts no 16.00 līdz 19.00 Branti a.p.
„Kazēkas”, Orientēšanās seriāls „Vidzemes
vasara”.
10. julijā Daudzfunkcionālajā sporta kompleksā „Teperis” LČ triatlonā.
12. jūlijā plkst. 18.00 Daudzfunkcionālajā
sporta kompleksā „Teperis” Smiltenes pludmales volejbola turnīrs.
13. jūlijā starts plkst. 16.00 –19.00 Spiciera
ezera R Orientēšanās seriāls „Vidzemes vasara”.
15. – 17. jūlijs Smiltenes pilsētas svētki.
16. jūlijā Daudzfunkcionālajā sporta kompleksa „Teperis” hokeja laukumā „Smiltenes
Piena kauss” spēkavīru sacensības.
16. jūlijā plkst. 18.00 Daudzfunkcionālajā
sporta kompleksā „Teperis” FK Smiltene/BJSS
pret FK Dinamo Rīga.
19. jūlijā plkst. 18.00 Daudzfunkcionālajā
sporta kompleksā „Teperis” Smiltenes pludmales volejbola turnīrs.

Smiltenes bibliotēka
Līdz 22. jūnijam Akcija „Visa laba Jāņu zāle:
Jāņuzāļu vainaga veidošana”.
Līdz 29. jūnijam Gabrieles Meškelytes (Lietuva) darbu izstāde „Iekšējā un ārējā pasaule”.
Līdz 29. jūlijam Smiltenes tehnikuma 100-gadei veltīta izstāde „Kāp, lai augtu!”.
Līdz 29. jūlijam Eināra Stepīša darbu izstāde
„Mans burvju zīmulis”.
30. jūnijā „Skanīgais bērnu rīts”
Līdz 31. augustam „Bibliotēkas vasaras izaicinājums”
Līdz 31. augustam katru trešdienu „Darbī-

gās trešdienas bibliotēkā”

Trapenes pagasts
23. jūnijā plkst. 19.00 Trapenes kultūras
namā Grundzāles amatierteātra „Cik jaudas”
izrādes,
23.00 Bormaņmuižas parka estrādē Līgo
nakts zaļumballe kopā ar Sandi, Edgaru un
Zigmāru .
9. jūlijā plkst. 18.45 Svētku dalībnieku gājiens no uzraksta „Trapene” līdz estrādei,
19.00 Bormaņmuižas parka estrādē Svētku
koncerts „Skan dziesma lapegļu gatvē”,
22.00 Bormaņmuižas parka estrādē Zaļumballe kopā ar grupu „Ceļojums”. Ieeja 5,00
EUR.
Variņu bibliotēka
20. - 26. jūnijam Fotoakcija „Iepin ziedus vainagā”.

Virešu pagasts
21. jūnijā plkst. 18.00 Virešu pagastā (vieta
tiks precizēta) Meistarklase ar “Saule plaukstās”. Dalības maksa 10,00 EUR.
20.00 Koncerts „Mūzika dvēselei” kopā ar
Ingu Karpiču. Ieejas maksa 3,00 EUR.
9. jūlijs Vidagas estrādē 18.00 Izrāde bērniem „Saldi krāsainais brīnums” kopā ar Pārsteiguma Karuseli.
19.30 Smieklu salidojums – Skeču lidojums
par un ap jūtām,
21.00 Garšu salidojums – Pašu klāts svētku
galds,
22.00 Jūtu lidojums – Balle, kopā ar grupu
„Eža jūtas”. Ieeja bez maksas.

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

