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Smiltenes Novada Pašvaldības

Smiltenes novada pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums

14.07.2022.

SMILTENES PILSĒTAS
SVĒTKI 2022

PROGRAMMA
15. JŪLIJS

TEPERA EZERA PROMENĀDE:
19.30 - 20.00 Svētku atklāšana
20.00 - 21.00 Dailes teātra aktieru ansamblis "Ilga"
21.30 - 22.30 Rokgrupa "Zodiac" un Jānis Lūsēns
23.00 - 01.00 Grupa "Gapoljeri"
01.00 - 03.00 Balle ar Dj [Ex] da Bass

16. JŪLIJS

TEPERA EZERA PROMENĀDE:
10.00 - 13.00 “Siera kluba svētki”
10.00 - 13.00 Latvijas Republikas Zemessardzes 22. kaujas
nodrošinājuma bataljona ieroču, militārā
transporta un ekipējuma izstāde
11.00 - 13.00 Dabas un tehnoloģiju parka “Urda” meistarklases
13.00 - 14.00 Jānis Stībelis un draugi
20.00 - 21.00 “Franco Franco”
21.30 - 22.30 "Sudden Lights"
23.00 - 00.30 "The Sound Poets"
00.30 - 01.00 Rīgas Cirka UV šovs
01.00 - 02.00 BŪŪ
02.00 - 04.00 Balle ar DJ ChrisVader & DJ Goodzh

VIDES AIZSARDZ ĪB AS UN REĢIONĀLĀS
ATTĪSTĪB AS MINISTRIJAS INICIĒTIE
LIKUMA GROZĪ JUMI PAREDZ,
KA

VECĀ PARKA JAUNĀ ESTRĀDE:
10.00 - 14.00 Smiltenes novada deju kolektīvu koncerts
14.00 - 14.40 Laikmetīgās dejas izrāde “Ceļos”
(dejas kompānija “SIXTH”)
16.00 - 19.00 “Mīti un realitāte” Dzīvās skulptūras Vidusezerā

TEPERA “ĢIMENES SALIŅA”:

17. JŪLIJS

11.00 - 17.00 Piepūšamā atrakcija
11.00 - 12.00 Rīgas Cirka skolas meistarklases
12.00 - 13.00 Rotaļu programma “Diena kūst kā saldējums”
13.00 - 15.30 Rīgas Cirka skolas meistarklases
15.30 - 16.30 Muzikālā izrāde “ Ku - kū! Eju meklēt!”

TEPERA HOKEJA LAUKUMS:
14.00 - 18.00 Spēkavīru sacensības “Piena spēka kauss”

KAPU SVĒTKI SMILTENĒ:

DAŽĀDĀS PILSĒTAS VIETĀS:

11.00
14.00

07.00 - 08.00 Smiltenes muzikālā modināšana
08.00 - 14.00 Svētku tirdziņš Baznīcas laukumā
09.00 - 12.00 Amatnieku meistarklases pie TLMS “Smiltene”
10.00 - 15.00 Bērnu futbola festivāls "Smiltenes futbolam -100!"
Smiltenes stadionā

Smiltenes Pilsētas kapos
Smiltenes Meža kapos

VECĀ PARKA JAUNĀ ESTRĀDE:
15.00 - 16.00 Jāņa Krūmiņa un Ingas
Rukas - Lazdiņas koncerts

Visu dienu

Smiltenes Tūrisma informācijas centra
orientēšanās maršruts

Smiltenes pilsētas svētki 2022 - PROGRAMMA
Smiltenes pilsētas svētki šogad norisināsies no 15. jūlija līdz
17. jūlijam un koncentrēsies pilsētas zaļajā zonā – Vecajā parkā
un Tepera ezera promenādē.
Svētku devīze „Uzziedi Smiltenē!”
ir stāsts par satikšanos, kopīgu
muzicēšanu, dejošanu, dziedāšanu, radīšanu un darīšanu. Pilsētas svētki ir laiks, kad bagātināt
mūsu kultūrtelpu un uzziedēt
kopā ar to!
Svētki tiks ieskandināti 15. jūlija vakarā ar muzikālu programmu.
Plkst. 19.30 Tepera ezera promenādē uz lielās skatuves norisināsies
svētku atklāšana, bet uzreiz pēc
tam plkst. 20.00 uz tās kāps Dailes
teātra aktieru ansamblis „Ilga”.
No plkst. 21.30 koncertēs rokgrupa „Zodiac” un Jānis Lūsēns, plkst.
23.00 – grupa „Gapoljeri”. Par vaka-

ra balli lustīgās noskaņās no plkst.
01.00 līdz plkst. 03.00 parūpēsies DJ
[Ex] da Bass.
Otrā pilsētas svētku diena,
16. jūlijs, tiks atklāta jau plkst. 07.00,
kad cauri pilsētai brauks pūtēju orķestra sastāvs un notiks Smiltenes
iedzīvotāju muzikāla modināšana.
No plkst. 08.00 līdz plkst. 14.00 Baznīcas laukumā norisināsies svētku
tirdziņš, no plkst. 09.00 līdz 12.00
pie TLMS „Smiltene” visiem interesentiem būs iespēja līdzdarboties
un apgūt jaunas prasmes amatnieku meistarklasēs. No plkst. 10.00
aicinām atbalstīt mazos sportistus Smiltenes stadionā, kurā norisināsies bērnu futbola festivāls
„Smiltenes futbolam – 100!”. Garšu
medniekiem no plkst. 10.00 tiks
piedāvāta iespēja apmeklēt Siera
kluba svētkus, kas norisināsies Te-

pera ezera promenādē. Būs gan
sieru dižtirgus, gan pavāru paraugdemonstrējumi, sieru degustācijas,
siera toršu parāde un citas aktivitātes, bet plkst. 13.00 Siera kluba svētkus noslēgs koncerts „Jānis Stībelis
un draugi”.
Vienlaikus Tepera stāvlaukumā, Dakteru ielā 1, no plkst. 10.00
līdz 13.00 būs skatāma Latvijas Republikas Zemessardzes 22. kaujas
nodrošinājuma bataljona ieroču,
militārā transporta un ekipējuma izstāde. Turpat blakus no plkst. 11.00
līdz 13.00 būs ieradies Dabas un
tehnoloģiju parka „Urda” autobuss,
kurā varēs līdzdarboties meistarklasēs, eksperimentos un uzzināt
vairāk par dabas saglabāšanu, ilgtspējību un zaļu dzīvesveidu.
Vecā parka Jaunā estrāde no
plkst. 10.00 līdz 14.00 pulcēs plašu

skaitu Smiltenes novada deju kolektīvu. Koncertā tiks pārstāvēti dažādi
deju stili – līnijdejas, tautas dejas
un laikmetīgā deja. Dejotāju starpā
būs gan paši mazākie dejotāji, gan
jaunieši, gan vidējās paaudzes, gan
arī senioru kolektīvi. Plkst. 14.00
deju koncertu noslēgs laikmetīgās
dejas kompānija SIXTH ar dejas izrādi „Ceļos”. Turpinot parkā aizsākto dejas atmosfēru, no plkst. 16.00
viesi aicināti apmeklēt Vidusezera
dzīvās skulptūras „Mīti un realitāte”,
kas tiks papildinātas ar muzikāliem
pārsteigumiem.
Svētku laikā būs padomāts arī
par pašiem mazākajiem Smiltenes
iedzīvotājiem un viesiem, piedāvājot iespēju no plkst. 11.00 apmeklēt
piepūšamo atrakciju uz Tepera jeb
„ģimenes” saliņas. Uz salas plānotas arī Rīgas Cirka meistarklases

divos cēlienos. No plkst. 11.00 līdz
12.00 un no plkst.13.00 līdz 15.30.
Meistarklasēs būs iespēja mācīties
žonglēšanas pamatus, rotaļāties ar
burbuļiem, kā arī apgūt līdzsvaru un
veiklību dažādās stafetēs. No plkst.
12.00 līdz 13.00 bērni ir aicināti apmeklēt rotaļu programmu „Diena
kūst kā saldējums”, un vēlāk, no
plkst.15.30 līdz 16.30, muzikālo izrādi „Ku - kū! Eju meklēt!”.
Sporta cienītāji no plkst. 14.00
līdz 18.00 ir aicināti doties uz Tepera hokeja laukumu vērot, atbalstīt
un līdzi just spēkavīru sacensību dalībniekiem pasākumā „Piena spēka
kauss”. Taču, ja svētku laikā rodas
vēlme izkustēties pašam, visas dienas garumā Tepera pludmalē būs
iespēja doties uz „Annes laivām”,
lai izbrauktu ar SUP, laivu vai citu
turpinājums 12. lpp.
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Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis

2022. gada 14. jūlijs

Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumi
1.
Palielināt SIA „Smiltenes
NKUP” (vienotās reģistrācijas numurs 43903000435) pamatkapitālu, izdodot jaunas kapitāla daļas,
pamatojoties uz vienīgā dalībnieka – Smiltenes novada pašvaldības
ieguldījumu Sabiedrības pamatkapitālā [..]. Apstiprināt SIA „Smiltenes NKUP” pamatkapitāla palielināšanas noteikumu projektu,
saskaņā ar ko:
1.1. Smiltenes novada pašvaldība iegulda SIA „Smiltenes
NKUP” pamatkapitālā [..] pašvaldības mantu, palielinot SIA „Smiltenes NKUP” pamatkapitālu par
1886004,00 euro (viens miljons
astoņi simti astoņdesmit seši tūkstoši četri euro nulle centi), izdodot
jaunas 1886004,00 (viens miljons
astoņi simti astoņdesmit seši tūkstoši četras) kapitāla daļas, kas
visas piederēs Smiltenes novada
pašvaldībai;
1.2. pēc pamatkapitāla palielināšanas SIA „Smiltenes NKUP”
pamatkapitāls būs 4605126,00
euro (četri miljoni seši simti pieci
tūkstoši viens simts divdesmit seši
euro, nulle centi), kas sastāvēs no
4605126 (četri miljoni seši simti
pieci tūkstoši viens simts divdesmit
sešām) kapitāla daļām ar vienas
kapitāla daļas nominālvērtību 1,00
euro (viens euro).
2.
Negrozīt
30.06.2022.
pieņemto lēmumu Nr. 113 „Par lokālplānojuma, ar kuru groza Smiltenes novada teritorijas plānojumu un Raunas novada teritorijas
plānojumu 2012. – 2024. gadam,
izstrādes uzsākšanu vēja parkam
„Augstkalni” un darba uzdevuma
apstiprināšanu” un neizslēgt no
lokālplānojuma teritorijas zemju
īpašnieku 07.06.2022. kolektīvā
iesniegumā norādītās zemes vienības.
3.
Veikt izmaiņas Gaujienas pamatskolas amata vienību
sarakstā, izslēdzot amata vienību
„Darba aizsardzības speciālists”
(0,4 slodzes) ar 2022. gada 15. augustu.
4.
Grozīt Smiltenes novada
Izglītības pārvaldes amatu vienību sarakstu, mainot amata vienībai „Izglītības psihologs” skaitu no
„1,5” uz „1,75”, sākot ar 2022. gada
15. augustu.
5.
Apstiprināt
„Smiltenes
novada pašvaldības Bērnu uzņemšanas pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu
pirmsskolas grupās” komisiju.
6.
Apstiprināt Noteikumus

„Smiltenes novada pašvaldības
dibināto izglītības iestāžu vadītāju
novērtēšanas kārtība”.
7.
Piekrist pārņemt bez atlīdzības valstij piederošo nekustamo īpašumu „Mežolīte”, kadastra
numurs 9470 014 0097, kas sastāv
no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9470 014 0024 0.9 ha
platībā Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā.
8.
Atzīt par nenotikušu ar
Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 27. aprīļa lēmumu
Nr. 182 (protokols Nr. 10, 12.§.) „Par
nekustamā īpašuma „Ķevēni”, Raunas pagasts, Smiltenes novads,
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4276 002 0105 nomas tiesību izsoli” izsludināto izsoli zemes
vienībai „Ķevēni”, Raunas pagasts,
Smiltenes novads, kadastra apzīmējums 4276 002 0105, 5,23 ha
platībā un uzsākt īpašuma atsavināšanas procedūru.
9.
Nodot atsavināšanai Smiltenes novada pašvaldības kustamo mantu – augošos kokus (kailcirtē) ar kopējo izcērtamo platību
1.95 ha 1. kvartāla 1. un 5. nogabalā ar aprēķināto kopējo pārdodamās koksnes apjomu 280.32 m3,
kas atrodas Smiltenes novada pašvaldības īpašumā esošajā zemes
vienībā „Ragu purvs”, Grundzāles
pagastā, Smiltenes novadā, kadastra apzīmējums 9458 005 0032
(1. kvartāla 1. un 5. nogabals), pārdodot to elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.
10. Uzsākt nekustamā īpašuma Limbažu ielā 10-41, Smiltenē,
Smiltenes novadā, atsavināšanas
procedūru.
11. Slēgt ar M.C. pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma
Vaidavas iela 6, Apē, Smiltenes novadā, īpašuma kadastra numurs
3605 001 0347, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 3605 001 0347 ar
platību 0,1201 ha, pārdošanu par
kopējo pirkuma summu 1880,00
EUR (viens tūkstotis astoņi simti
astoņdesmit euro un 00 centi), pirmo maksājumu veicot 1000,00 EUR
(viens tūkstotis euro un 00 centi) un
atlikušo summu 880,00 EUR (astoņi
simti astoņdesmit euro un 00 centi)
sadalīt maksājumos uz 12 (divpadsmit) mēnešiem.
12. Uzsākt nekustamā īpašuma „Pirtsmala” ar adresi Skolas
ielā 2A, Drustos, Drustu pagastā,
kadastra numurs 4248 007 0318,
kas sastāv no zemes vienības ar ka-

dastra apzīmējumu 4248 007 0310
0,1484 ha platībā un divām būvēm
ar kadastra apzīmējumu 4248 007
0134 003 (pirts) un 4248 007 0314
002 (pagrabs), atsavināšanas procedūru.
13. Ar 2022. gada 1. jūliju
Smiltenes novada pašvaldības nekustamajos īpašumos apstiprināt
kafijas automātu uzstādīšanas nomas maksu 14,4 EUR/m2 mēnesī,
neieskaitot pievienotās vērtības
nodokli. Noteikt, ka papildus nomas maksai, atbilstoši Nomnieka
veiktajai uzskaitei,
maksājami
maksājumi par elektroapgādi,
ūdensapgādi un citiem komunālajiem maksājumiem.
14. Nodot K.B. 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.
15. Nodot P.M. 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.
16. Izdarīt izmaiņas Smiltenes
novada pašvaldības valdījumā esošo dzīvokļu sarakstā:
16.1. 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” dzīvokļiem „Mežniecība 1” – 1, „Rīti – 5”
un „Skoliņas” – 5, Gaujienā, Gaujienas pagastā, Smiltenes novadā.
17. Apstiprināt
Smiltenes
novada pašvaldības iestādes „Kultūras un tūrisma pārvalde” struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.
18. Organizēt Ukrainas civiliedzīvotāju nogādi uz Smiltenes
novadu un segt izdevumus, kas ir
saistīti ar šī punkta izpildi.
19. Atļaut slēgt ēdināšanas
pakalpojuma līgumu ar z/s „Mietaine” par pirmsskolas grupas „Taurenītis” ēdināšanu laika posmam no
01.07.2022. līdz 12.08.2022. Apstiprināt Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas pirmsskolas grupas bērnu ēdināšanas izcenojuma izmaksas
vienai dienai vienam bēŗnam.
20. Apstiprināt ēdināšanas izmaksas Raunas pamatskolas Drustu struktūrvienības nometnei.
21. Apstiprināt siltumapgādes tarifu apkures sezonā Raunas

pagasta teritorijā.
22. Apstiprināt siltā ūdens sagatavošanas (uzsildīšanas) tarifu
apkures sezonā Gaujienas pagasta
teritorijā.
23. Apstiprināt siltumapgādes tarifu apkures sezonā Bilskas
pagasta teritorijā.
24. Apstiprināt siltumapgādes tarifu apkures sezonā SIA „EcoHeat Latvija” apsaimniekotajās
pašvaldības siltumapgādes sistēmās.
25. Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā.
26. Pagarināt projekta īstenošanas termiņu līdz 2022. gada
30. novembrim un veikt grozījumus Līgumā SNP- SN-PL/KP/1-21 ar
biedrību „Grundzāle 2010”.
27. Piešķirt Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējumu
3000,00 euro (trīs tūkstoši euro,
00 centi) apmērā daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas Dakteru ielā 59,
Smiltenē, iesniegtā pieteikumu par
projekta „Dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošana”
ieceres realizēšanai.
28. Par konkursa „Dārzu pērles Smiltenes novadā” nolikuma
apstiprināšanu un komisijas izveidošanu.
29. Grozīt
2022.
gada
30. marta Deleģēšanas līguma Nr.
SND – S – DE/2-21 8. punktu un 1.,
2., 3., 4. un 5. pielikumu, palielinot
finansējumu deleģēto pārvaldes
uzdevumu izpildei par 725,86 euro,
tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis (PVN 21%).
30. Saskaņot Smiltenes novada pašvaldības Komunikācijas
stratēģijas 2023. – 2028. gadam izstrādes uzsākšanu.
31. Lai nodrošinātu pašvaldības investīciju projekta „Ielu apgaismojuma izbūve Drustu pagastā” finansēšanu, ņemt 2022. gadā
aizņēmumu līdz EUR 70 000 (septiņdesmit tūkstoši euro un 00 centu) apmērā no Latvijas Republikas
Valsts kases.
32. Apstiprināt
aktualizēto
Smiltenes novada attīstības programmas 2022. – 2028. gada Investīciju plānu.
33. Apstiprināt uzņēmējdarbības ideju konkursa „Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!” 2022.
gada konkursa rezultātus un slēgt
vienošanās par līdzfinansējuma
piešķiršanu.
34. Noteikumu
„Smiltenes
novada pašvaldības ceļu uzturēšanas un pārvaldīšanas kārtība” ap-

stiprināšana.
35. Apstiprināt saistošos noteikumus „Par Raunas novada domes 2010. gada 24. marta saistošo
noteikumu Nr. 16 „Par autoceļu uzturēšanas klasēm Raunas novadā”
atzīšanu par spēku zaudējušiem”.
36. Precizēt Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada
29. decembra saistošos noteikumus Nr. 28/21 „Par pašvaldības
apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību Smiltenes novada teritorijā”.
37. Apstiprināt
saistošos
noteikumus „Grozījums Smiltenes novada pašvaldības domes
2021. gada 24. novembra saistošajos noteikumos Nr. 18/21 „Kārtība, kādā Smiltenes novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā”.
38. Apstiprināt saistošos noteikumus „Par licencēto makšķerēšanu Brutuļu dzirnavezerā” atzīšanu par spēku zaudējušiem”.
39. Apstiprināt saistošos noteikumus „Par sabiedrisko kārtību
Smiltenes novadā”.
40. Apstiprināt saistošos noteikumus „Par augstas detalizācijas
topogrāfiskās informācijas un citas
ģeotelpiskās informācijas aprites
kārtību Smiltenes novadā”.
41. Precizēt Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada
25. maija saistošos noteikumus Nr.
16/22 „Smiltenes novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”.
42. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības 2021. gada publisko pārskatu.
43. Apstiprināt Noteikumus
„Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 4. februāra noteikumos Nr. 1/22 „Smiltenes novada pašvaldības Ētikas
kodekss””.
44. Apstiprināt
Nolikumu
„Grozījums Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 4. februāra nolikumā Nr. 6/22 „Ētikas komisijas nolikums”.
45. Apstiprināt
Nolikumu
„Smiltenes novada pašvaldības Deputātu ētikas komisijas nolikums”.
46. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības Deputātu ētikas
komisiju.
47. Piešķirt Smiltenes novada
pašvaldības domes priekšsēdētājam Edgaram Avotiņam.

Noslēdzies uzņēmējdarbības ideju konkurss „Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!”
trīs kārtās, kur pirmajā un otrajā
kārtā projekta pieteikumi tika vērtēti pēc administratīviem, finanšu
un kvalitātes kritērijiem, bet trešajā
kārtā pretendenti prezentēja savas
biznesa idejas vērtēšanas komisijai. Izvērtējot projektus, konkursa
komisija pieņēma lēmumu atbalstīt
šādus projektus:
1. „Triecienviļņa iekārtas iegāde SIA „FIZIO DĀRZS””, kura
mērķis ir iegādāties triecienviļņu
iekārtu, tādējādi nodrošinot jaunu
pakalpojumu – triecienviļņu terapiju Smiltenes novadā. Iesniedzējs
SIA „FIZIO DĀRZS”. Līdzfinansējums
tiek piešķirts 3000,00 EUR apmērā;
2. „Ceļu projektēšana 3D, BIM
modeļu izstrāde”, kura mērķis ir

veidot vadošo projektēšanas uzņēmumu ceļu projektēšanas jomā
Latvijā, kā arī veicināt eksportu uz
Skandināviju. Iesniedzējs SIA „DE
SIGN”. Līdzfinansējums tiek piešķirts 3000,00 EUR apmērā;
3. „Evitas darināts”, kura mērķis ir veidot savu zīmolu un ražot/
šūt dažādus produktus (mīļspilveni, iepirkuma somas, mugursomas,
rotaļlietas u.c.). Iesniedzējs Evita
Ūdre. Līdzfinansējums tiek piešķirts 2522,29 EUR apmērā;
4. „Dārzeņu & augļu spēks
vienā karotē”, kura mērķis ir attīstīt inovatīvu augu valsts produktu
ražošanu, kura pamatā ir sublimētas izejvielas. Iesniedzējs SIA „Lāča
oga”. Līdzfinansējums tiek piešķirts

3000,00 EUR apmērā;
5. „Supo Gaujienā”, kura
mērķis ir veicināt aktīvās atpūtas
daudzveidību Smiltenes novadā,
piedāvājot SUP dēļu braucienus,
kas apvienoti ar jogas un elpošanas aktivitātēm. Iesniedzējs Roberts Aubēns. Līdzfinansējums tiek
piešķirts 2320,00 EUR apmērā;
6. „SOPA RADA”, kura ietvaros
ir plānots radīt bēbīšu skoliņu, kā
arī veidot nelielas bērnu pieskatīšanas grupiņas Smiltenē. Iesniedzējs
Saiva Vantere. Tiek piešķirts daļējs
līdzfinansējums 1000,00 EUR apmērā.
Smiltenes novada pašvaldība
izsaka lielu pateicību visiem konkursa pretendentiem, kuri iesnie-

Izmaiņas siltumapgādes
tarifos Smiltenes novadā
2022. gada 29. jūnija Smiltenes novada pašvaldības domes sēdē tika
apstiprinātas siltumapgādes tarifu izmaiņas SIA „EcoHeat”, kā arī pašvaldības apsaimniekotajās Raunas, Mēru un Gaujienas ciemu katlu mājās.
Šā gada 13. maijā SIA „EcoHeat”, kas apsaimnieko katlu mājas Drustos,
Gatartas pansionātā, Palsmanē un Gaujienā (skolas un dzīvojamā māja
„Rīti”), ar iesniegumu vērsās Smiltenes novada pašvaldībā, lūdzot paaugstināt siltumapgādes tarifus pieaugošo kurināmā, darba spēka, iekārtu
uzturēšanas, degvielas u.c. izmaksu dēļ. Pašvaldībai izvērtējot komersanta iesniegto pamatojumu, dome lēma apstiprināt jaunus siltumapgādes
tarifus, kas stāsies spējā ar šī gada 1. oktobri:
Spēkā esošais tarifs,
EUR/MWh (bez PVN)

Tarifs no 01.10.2022.,
EUR/ MWh (bez PVN)

Drusti

55,48

78,48

Gatarta

59,58

82,89

Gaujiena
(skola un dzīvojamā
māja „Rīti”)

59,58

75,18*

Palsmane

59,58

82,89

Apdzīvota vieta

* pēc šķeldas konteinertipa katlu mājas uzstādīšanas – 82,89 EUR par
vienu MWh siltuma
Pieaugošo siltumenerģijas ražošanas izmaksu dēļ Smiltenes novada
pašvaldības dome apstiprināja izmaiņas siltumapgādes tarifiem arī pašvaldības apsaimniekotajās katlu mājās Mēru ciemā, Raunas un Gaujienas
pagastā. Izmaiņas stāsies spējā ar šī gada 1. septembri:
Spēkā esošais tarifs
EUR/MWh (bez PVN)

Tarifs no 01.09.2022.
EUR/MWh (bez PVN)

Rauna

43,98

86,33

Mēri

40,41

105,68

Gaujiena
(centrālā katlu māja
„Robežnieki”)

1,234

1,54

Apdzīvota vieta

29. jūnija domes lēmums paredz arī siltā ūdens sagatavošanas (uzsildīšanas) tarifa izmaiņas Gaujienas pagasta teritorijā. Sākot ar 1. septembri
tās būs:
- 14,75 EUR/1 m3 (ar PVN) ar ūdens skaitītāju;
- 29,50 EUR/mēnesī (ar PVN) vienam iedzīvotājam bez ūdens skaitītāja.
Iedzīvotāju ievērībai! – ar 2023. gada janvāri plānotas siltumapgādes
tarifa izmaiņas arī Smiltenes pilsētā. Lūdzam sekot aktuālajai informācijai
pašvaldības informācijas kanālos.
Ja būs vērojams energoresursu cenu kritums, tad tarifi tiks pārskatīti
un attiecīgi samazināti.
Madara Mūrniece,
zīmolvedības un mārketinga speciāliste

Smiltenes novada pašvaldība iesniedza projekta pieteikumu
„Laukuma daudzpusīgai brīvā laika
pavadīšanai ierīkošana” konkursā
„Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2 „Darbības īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, aktivitātē: 19.2.2 „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”. Biedrība „Abulas
lauku partnerība”, un Lauku atbalsta dienests izvērtēja un apstiprināja projektu.
Projekta „Laukuma daudzpusīgai brīvā laika pavadīšanai ierīkošana” mērķis ir izveidot laukumu

Bilskā, radot piemērotu vidi daudzpusīgas aktīvās atpūtas nodrošināšanai ģimenēm ar bērniem. Laukumā būs iespēja jaunākā vecuma
bērniem nodarboties ar sportu,
spēlēt futbolu, basketbolu, kā arī iedzīvotāji varēs veikt dažādas fiziskās
aktivitātes, piemēram, mobilitātes
un iesildīšanās treniņus pēc spēka
un kardio treniņiem u.c.
Laukums daudzpusīgai brīvā laika pavadīšanai tiks veidots Bilskas
pamatskolas teritorijā. Vietā, kur

plānots īstenot projektu, jau atrodas bērnu rotaļu laukums un trenažieri, līdz ar to veidosies piemērota
vide, kur aktīvi varēs atpūsties skolēni, pirmsskolas izglītības grupas
apmeklētāji, kā arī vietējie iedzīvotāji un Bilskas pagasta viesi.
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 9244,40 EUR, no kurām
Lauku atbalsta dienesta līdzfinansējums ir 7200,00 EUR.
Attīstības un plānošanas nodaļa

Noslēgušies darbi projektā
„Mēru muižas terases durvju restaurācija”
Projekta ietvaros Mēru muižas
terases durvju restaurācijas darbi ir pabeigti. Darba gaitā
durvis, slēģi tika izņemti
un nogādāti darbnīcā ērtākai un operatīvākai darbu
veikšanai. Projekta īstenošanas gaitā tika demontēta
visa furnitūra un stikli, kā
arī visām koka daļām tika
mehāniski noņemti vairāki
krāsas slāņi, kas uzkrāsoti
vairāku gadu laikā. Visas
koka daļas noslīpēja un nogruntēja ar lineļļas grunti. Durvis tika iestiklotas
pirms krāsas uzklāšanas,
bojātie stikli aizvietoti ar
veseliem līdzvērtīga vecuma 3 mm bieziem stikliem.
Darbu noslēguma procesā
koka daļas tika krāsotas
divos toņos, ievērojot SIA
„Arhitektoniskās
izpētes
grupas” izstrādātā Arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas dokumentā
ietvertos nosacījumus.

Lai varētu īstenot projektu,
tika veikta iepirkuma procedūra, kuras rezultātā līgumu
noslēdza ar uzņēmumu SIA
„Warss+” par 5946,09 EUR
(t.sk. PVN) apmērā. Lauku atbalsta dienesta līdzfinansējums ir 4500 EUR.
Projekta realizācija kļuva
iespējama piesaistot Lauku
atbalsta dienesta finansējumu Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai Latvijas
Lauku attīstības programmas
2014. – 2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Attīstības un plānošanas
nodaļa

Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
Audēju, Abulas, Dakteru un Daugavas ielā, Smiltenē

dza savas projekta idejas. Paldies
arī konkursa komisijai par ieguldīto
laiku un darbu pieteikumu vērtēšanā. Aicinām visus iedzīvotājus,
kuriem ir iecere vai ideja uzņēmējdarbības uzsākšanai, sekot līdzi
pašvaldības informācijai mājaslapā
www.smiltenesnovads.lv un
bezmaksas informatīvajā izdevumā „Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis”, lai laikus sagatavotu
un iesniegtu pieteikumu nākamā
gada uzņēmējdarbības ideju konkursam. Vēlam finansiālā atbalsta
saņēmējiem izdošanos un neatlaidību, lai izdodas sasniegt nospraustos mērķus un uzdevumus!
Attīstības un plānošanas nodaļa

2022. gada jūnijā tika parakstīti līgumi ar AS „Attīstības finanšu
institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu
no Eiropas Reģionālā attīstības
fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Audēju iela 2, Abulas
iela 8, Dakteru iela 24, Daugavas
iela 2, Smiltenē, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu
īstenošanu.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana tiek
veikta saskaņā ar MK 2016. gada
15. marta noteikumu Nr. 160 „Darbības programmas „Izaugsme un
nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un
dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. specifiskā
atbalsta mērķa pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugsti-

nāšanu dzīvojamās ēkās īstenošanas noteikumi” ietvaros.
Projekta ietvaros mājām tiks
veikta ārsienu, pamatu, pagraba
un bēniņu pārsegumu siltināšana, logu, durvju un jumta seguma
nomaiņa, ventilācijas sistēmas uzlabošana, kāpņu telpu remonts,
ūdensapgādes un apkures sistēmas rekonstrukcijas.
Savukārt 2022. gada maija
un jūnija mēnešos tika noslēgti
būvdarbu līgumi par Smiltenes
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
energoefektivitātes paaugstināšanu Audēju ielai 2 Smiltenē ar firmu SIA „KRAFTER” un Abulas ielai
8, Dakteru ielai 24, Daugavas ielai
2 Smiltenē ar firmu SIA „NCC BALTIC”. Būvnieki tika izvēlēti atbilstoši
iepirkuma procedūras rezultātiem.
Saimnieciskās darbības
nodaļa
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Apstiprināts projekts „Laukuma daudzpusīgai
brīvā laika pavadīšanai ierīkošana”

Evita Sirmā,
Kancelejas un personāla
nodaļas vadītājas p.i.

Pašvaldībā
Smiltenes novada pašvaldība
rīkoja uzņēmējdarbības konkursu
„Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!”.
Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu
Smiltenes novada uzņēmumu un
fizisko personu projektiem, kas tiek
realizēti Smiltenes novadā un kuru
rezultātā tiek radīti jauni produkti un pakalpojumi vai tiek radītas
jaunas darbavietas. Pavisam kopā
tika iesniegti 13 projektu pieteikumi. Konkursa pieteikumus izvērtēja
komisija, kurā bija gan Smiltenes
novada pašvaldības deputāte un
speciālisti, gan uzņēmējs, Finanšu
institūcijas „Altum” pārstāvis un
Valmieras biznesa inkubatora vadītājs.
Arī šogad konkurss norisinājās

Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis

2022. gada 14. jūlijs

Dakteru iela 24.

Daugavas iela 2.

Audēju iela 2.

Abulas iela 8.
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Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis

2022. gada 14. jūlijs

regulāru izpļaušanu un caurteku
tīrīšanu,
•
sniega un ledus, arī lāsteku periodisku, notīrīšanu no ēkas
fasādes, jumta dzegām, ūdens notekcaurulēm, lodžijām un balkoniem ziemas periodā;
•
un citi jautājumi.
Saistošajos noteikumos ir izstrādātas prasības būvju fasāžu un
citu ārējo konstrukciju tehniskajam stāvoklim:
•
par ēkas/būves uzturēšanu atbild nekustamā īpašuma
īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, nodrošinot ēkas/būves fasādes un citu
ārējo konstrukciju tehniskā stāvokļa
vai ārējā izskata atbilstību normatīvo aktu prasībām, kā arī sniega un
ledus, arī lāsteku periodisku notīrīšanu no ēkas fasādes ziemas periodā un atkušņa laikā;
•
īpašnieks vai tiesiskais valdītājs nepieļauj ēku/būvju fasādes
un citu ārējo konstrukciju nokrišanu
vai sabrukšanu, nepieļauj būtiskus
bojājumus ēku/būvju lietusūdens
novadīšanas sistēmu elementos,
novērš plaisas ēku/būvju sienās,
likvidē ēku/būvju konstrukcijās vai
uz arhitektoniskajiem elementiem
augošus krūmus, kokus vai sūnas;
•
lai saņemtu atļauju dekoratīvā pārsega izvietošanai, īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs

Bilskas ezera takā uzstādītas
divas spēles
Ar šo gadu Bilskas ezera taka ir
tapusi Smiltenes novada iedzīvoLīdzﬁnansē
tājiem un viesiem draudzīgāka un
Eiropas Savienība
izzinošāka - uz takas ir uzstādītas
2 statiskās spēles, ko iespējams
Šī publikācija ir sagatavota ar Eirospēlēt pastaigas laikā, ejot pa izbūpas Savienības finansiālu atbalstu. Par
vēto taku gar Bilskas ezeru. Spēles
tās saturu pilnībā atbild Smiltenes nouzstādītas Pārrobežu sadarbības
vada pašvaldība un tā var neatspoguļot
programmas 2014. – 2020. gadam
Eiropas Savienības viedokli.
projekta „Green Palette” (tulk. „Zaļā
Palete”) ietvaros, lai veidotu pievilcīgu atpūtas un pastaigu vietu gar Bilskas ezeru, rosinot laiku pavadīt saturīgi un izzinoši. Iedzīvotāji un viesi aicināti pret izvietoto inventāru izturēties
saudzīgi un atbildīgi.
Attīstības un plānošanas nodaļa

Smiltenes novada
Pašvaldības policija informē
2022. gada maija mēnesī Smiltenes novada Pašvaldības policija
reaģēja uz 127 notikumiem, no kuriem 45 gadījumos ziņas saņemtas
no iedzīvotājiem, 38 pārkāpumi tika
fiksēti patruļas laikā, 23 gadījumos
informācija saņemta no Valsts policijas Operatīvās vadības nodaļas.
Tika veikti 16 plānotie reidi un norīkojumi, un saņemti 5 iesniegumi no
iedzīvotājiem.
Apkalpojot notikumus, konstatēts, ka 52 gadījumos notikumā iesaistītās personas atrodas alkohola
reibumā, no kurām 10 personas nogādātas dzīves vietā, 5 atskurbtuvē
un 5 ārstniecības iestādēs.
Pret 30 personām uzsākta administratīvo pārkāpumu lietvedība, 27
gadījumos pieņemts lēmums, bet 3
lietas nosūtītas kompetentām iestādēm lēmuma pieņemšanai:
26 par alkoholisko dzērienu
vai citu apreibinošo vielu lietošanu
publiskā vietā vai atrašanos publiskā vietā reibuma stāvoklī;
2 par dzīvnieku labturības prasību pārkāpumiem;
1 par amatpersonas likumīgo
prasību nepildīšanu;
1 par dzīvošanu bez deklarētas

dzīvesvietas.
33 gadījumos personas, pamatojoties uz „Administratīvas atbildības likuma” 10. pantu, atbrīvotas no
administratīvās atbildības, izsakot
aizrādījumu.
AICINAM SAKOPT PRIVĀTĀS
TERITORIJAS
Smiltenes novada Pašvaldības
policija aicina Smiltenes novada iedzīvotājus pievērst uzmanību sava
īpašuma un tam pieguļošās teritorijas sakopšanai, lai tās neaizaugtu.
Pamatojoties uz Smiltenes novada
pašvaldības domes Saistošajiem
noteikumiem Nr. 29/21 „Smiltenes
novada pašvaldības teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi”, lūdzam iedzīvotājiem būt atbildīgiem.
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

nokaltušo augu savākšanu
iesniedz Būvvaldē rakstisku
pašvaldības rīkoto akciju
iesniegumu;
laikā;
•
u.c.
•
pēc
pieprasīSaistošajos noteikumos ir
juma – bezmaksas maisu
izstrādāti arī atvieglojumi, kā
izsniegšanu saistošo noteiarī uzskaitīts tas, ko nodrošikumu 4. punktā minētajām
na pašvaldība. Lai saņemtu
personām, ja nekustamā
atvieglojumus, personai jāīpašuma teritorijā vai nevēršas pašvaldībā ar attiecīkustamajam īpašumam piegu iesniegumu. Atvieglojumi
gulošajā teritorijā atrodas
ir trūcīgām vai maznodrošidižkoki vai citi augstvērtīgi
nātām personām, ja šīs perkoki;
sonas ir vientuļi pensionāri,
•
notīrītā sniega un
kurām nav kopīga deklarētā
ledus izvešanu no publiskā
dzīvesvieta ar citām pilngalietošanā esošās teritorijas,
dīgām darbspējīgām persoja tas traucē gājēju pārvietonām un personām ar 1. vai
šanos un transportlīdzekļu
2. grupas invaliditāti, kurām
kustību (tai skaitā, iebrauknav kopīga deklarētā dzīvesShēma: Nepieciešamais augstums koku un krūmu
šanu vai izbraukšanu).
vieta ar citām pilngadīgām
apzāģēšanai virs ietvēm un brauktuvēm.
Aicinām arī iedzīvotājus
darbspējīgām personām;
veikt nopļautās zāles savākPašvaldība nodrošina:
un sakopšanu;
šanu no ielas un trotuāra uzreiz pēc
•
nekustamajam īpašumam
•
pašvaldības
valdījumā
tam, kad ir veikti pļaušanas darbi.
piegulošajā teritorijā atrodošos
esošo ceļu, ielu, tiltu, laukumu, sapubliskā lietošanā esošo ietvju kopbiedriskā transporta pieturvietu, veAicinām iedzīvotājus iepazīties
šanu un uzturēšanu;
losipēdu ceļu, brauktuves sadalošo
ar saistošajiem noteikumiem Smil•
zāliena pļaušanu apstādījoslu un saliņu zālienu, krastmalu,
tenes novada pašvaldības mājaslajuma daļai ielas sarkano līniju rouzturēšanu un sakopšanu;
pā www.smiltenesnovads.lv, kā arī
bežās, kas pārsniedz 6 m platumu,
•
atlikušās
platības
ap
tos ievērot. Par noteikumu neievēmērot no nekustamā īpašuma zedaudzdzīvokļu mājām, kuras nav
rošanu var tik noteikts naudas sods.
mes gabala robežas līdz brauktuvei,
nododamas apsaimniekošanā, kopneieskaitot ietvi;
šanu saskaņā ar pašvaldības saga•
pašvaldības
valdījumā,
tavotiem plāniem;
Saimnieciskās darbības nodaļa
publiskā lietošanā esošo pagalmu
•
sagrābto nokritušo lapu,
un piebraucamo ceļu uzturēšanu

Tiek uzsākta Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūras (JSPA) atbalstītā
projekta „Mēs esam Te” īstenošana
Lai veicinātu jauniešu ar ierobežotām spējām iekļaušanu sabiedrībā un sekmētu to aktīvo pilsonisko
līdzdalību, biedrība „Māsas Veronikas” sadarbībā ar Palsmanes pamatskolu, Smiltenes novada speciālo pamatskolu, Blomes pamatskolu
un Gaujienas pamatskolu uzsāk
projekta realizāciju, tā īstenošanas
laiks – no 2022. gada 20. maija līdz
2023. gada 30. aprīlim.
Projekta mērķa grupa ir jaunieši
ar ierobežotām iespējām, ar mācīšanās grūtībām vai jaunieši, kas nav
iesaistījušies jaunatnes pasākumos.
Mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību jauniešiem ar ierobežotām
spējām ar apkārtējās vides palīdzību, tās unikalitāti, iespējām, ne

Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūra

tikai nostiprināt veselību, atpūsties
svaigā gaisā, bet arī iemācīties, kā
to parādīt apkārtējiem, mijiedarbojoties un sadarbojoties ar citiem
cilvēkiem. Projekta gaitā tiks veidotas foto galerijas vai video par novada apkārtni. Galvenais akcents ir
daba, dabas radītais skaistums, ko
tā dod mums un nākamajām paaudzēm un vidū Eiropas Savienība, kā
jaunietis ar savu redzējumu un ska-

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes
ministrijas Jaunatnes
politikas valsts programmas 2022. – 2024.
gadam valsts budžeta
finansējuma ietvaros.

tījumu, ES – vienlīdzīgs sabiedrības
loceklis.
Projektā plānotas aktivitātes ikvienam dalībniekam ļaus paplašināt
redzesloku, pilnveidot komunikācijas un uzvedības prasmes, iegūt
jaunas zināšanas, iepazīties un iegūt jaunus draugus vienaudžu vidū.
I . Pētersone,
Biedrības „Māsas Veronikas”
projektu vadītāja

Smiltenes novadā tiks īstenoti divi jaunatnes
iniciatīvu projekti
Noslēgusies projektu izvērtēšana Smiltenes novada pašvaldības rīkotajā projektu konkursā
„Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”. Projektus konkursam bija iesniegušas
7 dažādas organizācijas, no kuriem
vērtēšanas komisija apstiprināja 2
projektus. Tie tiks uzsākti īstenot
šogad un pabeigti 2023. gadā.
Projektu konkursā apstiprināti
šādi jauniešu iniciatīvu projekti:
•
„Veselā miesā, vesels
gars”, iesniedzējs biedrība „Apes
jauniešu klubs „Sliedes”. Projekta mērķis ir motivēt dalībniekus izglītoties, mācīties gan sociālās, gan
praktiskās iemaņas, sajusties vērtīgiem, spējīgiem pieņemt lēmumus,
būt līdzatbildīgiem, būt katram pašam savas laimes kalējam. Projektā

plānotas dažādas fiziskas aktivitātes, pārgājieni, personības pilnveides pasākumi un sociālo prasmju
pilnveidošana, piesaistot lektorus
un pedagogus. Projekta mērķgrupa - Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas 1. - 9. klašu audzēkņi.
•
„Tu vari!”, iesniedzējs
biedrība „Māsas Veronikas”.
Projekta mērķis ir palielināt
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas
dzīvē, nodrošināt tādu aktivitāšu
pieejamību, kas pilnveido viņu
personību un vispusīgu attīstību,
realizējot neformālās izglītības
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Smiltenes novadā viesojas Korejas Republikas vēstnieks

Saistošie noteikumi par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu
Smiltenes novada dome ir izstrādājusi 2021. gada 29. decembra
Saistošos noteikumus Nr. 29/21
„Smiltenes novada pašvaldības teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi”, un tie
nosaka kārtību, kādā uzturami Smiltenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošie īpašumi un
tajos esošās ēkas un būves, nodrošinot sanitāro tīrību, teritorijas sakoptību, aizsardzību un pilsētvides
ainavas saglabāšanu.
Sadaļā par nekustamā īpašuma un tam piegulošo teritoriju
kopšanu un uzturēšanu iedzīvotājiem jānodrošina:
•
nekustamajam īpašumam
piegulošās teritorijas kopšanu sešu
metru platumā no nekustamā
īpašuma robežas, ievērojot šajos
noteikumos paredzēto kārtību;
•
regulāru zāliena pļaušanu;
•
teritorijas sakopšanu, t.sk.,
apstādījumu uzturēšanu, atkritumu
savākšanu, nokritušo lapu savākšanu;
•
krūmu, dzīvžogu, koku
(koku vainagu) un to zaru apzāģēšanu gar ietvēm un brauktuvēm (vietās, kurās var tikt traucēta gājēju un
transporta pārvietošanās) virs ietvēm līdz 2,3 m un virs brauktuvēm
līdz 4,5 m augstumam no zemes;
•
šķērsojošo
novadgrāvju

Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis

2022. gada 14. jūlijs

pieejas un principus to īstenošanā.
Projekta mērķgrupam – Palsmanes
pamatskolas 5. – 9. klašu audzēkņi.
Katram projektam pieejamais ﬁnansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas
100% apmērā tiek nodrošināts no
projekta līdzekļiem (Eiropas Sociālais fonds).
Konkurss tika rīkots Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.
8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) ietvaros.
Informācija par projektu:
www.pumpurs.lv.
Gunta Grigore,
Izglītības pārvaldes vadītāja
vietniece

2022. gada 10. jūnijā darba
vizītē Smiltenes novadā viesojās
Korejas Republikas vēstnieks Latvijas Republikā Viņa Ekselence
Songdžins Hans (H. E. Mr. Seong-jin
Han) un Trešais sekretārs, Vice konsuls Mjungdže Sungs (Mr. Myungje
Sung). Vizītes mērķis bija iepazīties
ar Smiltenes novada pašvaldības
darbu, vietējiem uzņēmumiem
un pārrunāt tādus jautājumus, kā
sociālekonomiskā situācija un uzņēmējdarbības rādītāji novadā, investīciju projekti un ārvalstu finansējuma piesaiste, enerģētikas cenu
pieaugums un tā radītā ietekme u.c.
Vizīte iesākās ar Korejas Republikas vēstniecības delegācijas
un Smiltenes novada pašvaldības
vadības – domes priekšsēdētāja Edgara Avotiņa, izpilddirektora Andra

Lapiņa un izpilddirektora vietnieka
attīstības jautājumos Mārtiņa Ulāna
– tikšanos Raunas pagasta pārvaldē, lai pārrunātu vēstniekam interesējošos jautājumus. Viņa Ekselence
S. Hans vēlējās apraudzīt un iepazīt
vietējā kapitāla uzņēmumus, tāpēc
vizītes turpinājumā tika apmeklēts SIA „Pavasars”, A/S „Smiltenes
piens”, SIA „Smiltenes koks” un SIA
„Very Berry”. Vēstnieks tika iepazīstināts ar katra uzņēmuma darbību,
vēsturi, attīstības rādītājiem u.c., kā
arī tika dota iespēja redzēt ražošanas procesu un vidi klātienē.
Vēstnieks pateicās par iespēju
viesoties un iepazīt Smiltenes novadu, kā arī ar patiesu interesi apmeklēja vietējos uzņēmumus. Viņa
Ekselence S. Hans vairākkārt uzsvēra, ka uzņēmumiem, kas ražo dabas

Vecajā parkā atklāts āra lasītavas plaukts

Papildināti
zivju resursi
Smiltenes
novada ezeros

Līdzﬁnansē
Eiropas Savienība
Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas
Savienības finansiālu atbalstu. Par tās
saturu pilnībā atbild Smiltenes novada
pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

10. jūnijā Smiltenes pilsētas Vecajā parkā, piknika zonā, Smiltenes
novada pašvaldība un Smiltenes
bibliotēka atklājusi āra lasītavas
plauktu, kas izgatavots Smiltenes
novada pašvaldības Pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2022.
gadam projekta „Green Palette
(Zaļā Palete)” ietvaros.
Pasākuma laikā norisinājās
dažādi muzikāli priekšnesumi un
aktivitātes ģimenēm ar bērniem.
Turpmāk grāmatu plauktā ikvienam
iespējams ievietot savu grāmatu no
personīgās bibliotēkas, kuru kāds
varēs paņemt un izlasīt turpat, par-

izcelsmes, veselību uzlabojošus un
eko produktus, Korejas Republikas
tirgus potenciāli varētu būt piemērots un veiksmīgs, jo korejieši ļoti
iecienījuši šāda veida preces.
Sakām sirsnīgu paldies SIA „Pavasars” īpašniekam Ingusam Pavasarim, AS „Smiltenes piens” komercdirektoram Anrijam Vazdiķim,
SIA „Smiltenes koks” saimniekiem
Imantam un Aigaram Ūdriem un
SIA „Very Berry” valdes priekšsēdētājai Gundegai Sauškinai ar ģimeni
par sirsnīgo uzņemšanu un iepazīstināšanu ar saviem uzņēmumiem,
kā arī „Raunas ķiploks” īpašniecei
Sintijai Rudei par gardajām un viesmīlīgajām pusdienām.
Madara Mūrniece,
zīmolvedības un mārketinga
speciāliste

Lauku atbalsta dienests

kā vai mājās. Ievietotajām grāmatām jābūt tīrām un kārtīgām.
Ikdienā par āra lasītavas grāmatu plaukta krājumu rūpējas Smilte-

nes bibliotēka, tālr. 26449145.
Būsim atbildīgi pret jauno objektu un plauktā ievietosim grāmatas, kuras paši priecātos saņemt un

ieteiktu izlasīt citiem!
Vanda Jurita Markova,
digitālā mārketinga un
komunikācijas speciāliste

Izsludināts arhitektūras ideju metu konkurss
Viedrades kvartālam Smiltenēa
Smiltenes novada pašvaldība
turpina darbu pie 2021. gadā iesāktā projekta par Viedrades kvartāla
attīstību Smiltenē, Pils ielā 9. Pērn
tika izstrādāta kvartāla dizaina un
telpiskās attīstības stratēģija, savukārt, pašlaik ir sperts nākamais solis
un jūnijā beigās ir izsludināts arhitektūras ideju metu konkurss.
Arhitektūras ideju metu konkursa mērķis ir, izmantojot arhitektūras profesionāļu radošu sacensību,
iegūt iespējami labākos priekšlikumus, kurus varētu ņemt par pamatu Viedrades kvartāla būvprojekta
izstrādei, nodrošinot objekta funkcijai atbilstošu arhitektonisko un
funkcionālo risinājumu.
Galvenās funkcijas, kuras jāparedz arhitektūras metu ideja kon-

kursa dalībniekiem, ir bibliotēka,
kopienas centrs, telpas mazajiem
uzņēmējiem un kopradei, kā arī
sabiedriskās ēdināšanas telpas.
Tāpat nozīmīga konkursa daļa ir

publiskā ārtelpa un teritorijas labiekārtojums, izmantojot teritorijas
novietojuma priekšrocības gan pie
Vidusezera, gan Abula upes.
Ilgtermiņā Viedrades kvartāls

būs daudzfunkcionāla, ilgtspējīga,
pieejama, iekļaujoša un pievilcīga
teritorija Smiltenes pilsētas centrā,
kurā viens otram līdzās darbojas
kultūras, uzņēmējdarbības, pakalpojumu un tūrisma jomas un kura
ir vienlīdz iecienīta gan Smiltenes
novada iedzīvotāju, gan viesu vidū,
vienlaikus saglabājot, izceļot teritorijas vēsturiski industriālā rakstura
iezīmes gan simboliski, gan fiziski.
Arhitektūras ideju metu konkurss risināsies līdz 2022. gada
5. septembrim un tajā var piedalīties sertificēti arhitektūras speciālisti.
Mārtiņš Ulāns,
Izpilddirektora vietnieks attīstības
jautājumos

Smiltenes novada izglītības iestādes saņems dāvinājumu no
SIA „Mikrotīkls”
Smiltenes novada pašvaldība
ar uzņēmumu SIA „Mikrotīkls” noslēgusi dāvinājuma līgumus par
uzņēmuma atbalstu izglītības iestādēm, dāvinot datortīklu aparatūras
iekārtas. Dāvinājums tiks saņemts
pakāpeniski līdz 2022. gada beigām.

Datortīklu aparatūras iekārtas saņems Raunas pamatskola,
Grundzāles pamatskola un Trapenes sākumskola. Kopējā dāvinājuma summa sasniedz vairāk nekā
7000 EUR.
SIA „Mikrotīkls” ir 1996. gadā

dibināts Latvijas uzņēmums, kas
izstrādā un ražo MikroTik RouterOS programmatūru un RouterBOARD maršrutētājus. Uzņēmuma produktus izmanto interneta
pakalpojumu sniedzēji, uzņēmumi
un individuāli lietotāji, kuriem jā-

nodrošina datu plūsmu maršrutēšana, ugunsmūris, VPN un citas
pārvaldes funkcijas dažādos datortīklos.
Vanda Jurita Markova,
Digitālā mārketinga un
komunikācijas speciāliste

Jūlija sākumā projekta „Zivju
resursu pavairošana Smiltenes novada ezeros 2022. gadā” ietvaros
tika papildināti zivju resursi sešos
Smiltenes novada ezeros. Kopumā
Lizdoles ezerā tika ielaisti 5400
vienvasaras līdaku mazuļi, Tepera
ezerā – 900, Bilskas ezerā – 800,
Vidusezerā – 300, Blomes – 400 un
Krogus ezerā – 1000 līdaku mazuļi.
Projekts „Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada ezeros
2022. gadā” īstenots ar mērķi palielināt un atjaunot zivju resursus
Smiltenes novada ezeros un radīt
pamatu licencētās makšķerēšanas
ieviešanai un pilnveidot aktīvā tūrisma attīstību. Līdaku mazuļus zivju
resursu pavairošanai piegādāja SIA
„Rūjas zivju audzētava”.
Projekta kopējās izmaksas ir
2768,48 EUR, no kurām Zivju fonda finansējums 2463,95 EUR un
pašvaldības līdzfinansējums 304,53
EUR.
Par citiem ar Zivju fonda atbalstu realizētajiem projektiem var izlasīt Smiltenes novada mājas lapā
www.smiltene.lv, sadaļā „Projekti”.
Attīstības un plānošanas
nodaļa
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Dzimtu stāsti
Apē

Projekta aktivitātes tiek īstenotas
ar Vidzemes plānošanas reģiona, Latvijas Valsts meži un Valsts Kultūrkapitāla
fonda atbalstu.

Jūnijā Smiltenes novada pašvaldība uzsākusi projekta „Dzimtu
stāsti „Manas saknes manā APĒ””
īstenošanu. Idejas sākums ir faktā,
ka Vidzemes Pierobežas mazpilsēta
Ape 2028. gadā atzīmēs 100 gadus.
Laiku laikos šajā vietā ir dzīvojuši,
strādājuši un veidojuši savas ģimenes un dzimtas neskaitāmi diži
cilvēki - skolotāji, sportisti, kultūras
cilvēki, mediķi, lauksaimnieki. Katrs
no viņiem ir atstājis neizdzēšamas
pēdas mazpilsētas ielās un ceļos.
Cilvēki ir tie, kas ir veidojuši šīs vietas pagātni, veido tagadni un veidos
nākotni. Apē dzimtas dzīvo vairākās
paaudzēs. Apes cilvēkiem šī vieta ir
īpaša Latvijas, Eiropas un pasaules
mērogā – TĀS IR MŪSU MĀJAS – tām
pieder mūsu sirdis. Apes 100gades
pasākumu ciklā, kas plānots laika
periodā no 2022. gada jūnija līdz
2028. gada 11. februārim, vēlamies
apkopot Apes 100 dzimtu stāstus
un dzimtu fotogaleriju, veidojot izstādes, izdodot stāstu un fotogrāfiju grāmatu „Manas saknes manā
APĒ”, radot vienotu deju un dziesmu uzvedumu. Cilvēki noveco, un
šis laiks iezīmē nepieciešamību un
vajadzību uzklausīt un stāstīt tālāk
par piedzīvoto, saprasto, izjusto.
Projekts ir pasākumu cikla sākuma
posms, kura ietvaros plānots apzināt un tikties ar 35 dzimtām, uzklausīt, radot viņu dzimtu stāstus
gan rakstveidā, gan digitālā formā,
uzņemt dzimtu fotogrāfijas, un veidot stāstu un foto izstādi. Saglabāt
pagātnes notikumus, lai pilnvērtīgi
varam dzīvot šodienā un ir uzskatāmas liecības nākotnei. Izstāde,
stāsti, fotogrāfijas kā laika liecinieki
par šo vietu un cilvēkiem, kā dāvana
Apes pilsētai, Smiltenes novadam,
Vidzemei.
Esam patiesi priecīgi, ka esam
guvuši atbalstu idejas uzsākšanai
un aicinām visas uzrunātās dzimtas
atsaukties, iesaistīties, piedalīties!
Daiga Bojāre,
projektu vadītāja

2022. gada 14. jūlijs

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas „Erasmus+” projekta
„Vienoti kultūru dažādībā” komandas noslēdzošā vizīte Spānijā

O. Vācieša Gaujienas pamatskolas skolēni projekta „Erasmus+” ietvaros
apmeklē sadarbības partnerus Spānijā.
garā autobusa braucienā uz seno
pilsētu Granadu. Gids mums izrādīja šo monumentālo, seno pilsētu, kas bija elpu aizraujoša gan
ar tās bagātajiem vēsturiskajiem,
gan arhitektūras aspektiem.
Mani ieguvumi no šī projekta ir
dažādu kultūru iepazīšana, paplašināts redzesloks uz pasauli, kā arī
iespēja uzlabot manas angļu valodas sarunu prasmes.”
Marta Kalniņa: „Vizītes pirmo dienu pavadījām CEIP Andrés
Bernáldez skolā. Pusdienās ēdām
tradicionālo ēdienu paelju, kurš
telpā tika ienests milzīgā pannā.
Vēlāk pavadījām laiku kopā ar citu
valsti bērniem, spēlējot bumbu.
Otro dienu mēs pavadījām
Spānijas pilsētā Granadā, kur apmeklējām parku un apskates objektus, uzzinājām pilsētas vēsturi.
Šajā dienā redzētās ēkas visvairāk
pārsteidza ar savu arhitektūru un
smalkajām detaļām. Devāmies arī
augstā kalnā pa pilsētas šaurajām
ieliņām, lielajā karstumā tas bija
ļoti nogurdinoši, bet bija tā vērts,
jo skats, kurš pavērās no augšas,
bija apbrīnojams.
Trešo dienu mēs pavadījām
Spānijas pilsētā Seviljā. Arī šeit
apskatījām pilsētu un dažādus apskates objektus, greznās ēkas un

pilis. Bija iespēja uzkāpt tornī. Šajā
pilsētā redzējām ļoti daudz zirgu
pajūgu. Šīs trīs dienas bija apbrīnojama iespēja iepazīt spāņu kultūru, vēsturi un citu valstu bērnus,
kā arī lietot un uzlabot savas angļu
valodas zināšanas.”
Nora Mūrniece: „Šī bija pirmā
reize, kad piedalījos „Erasmus+”
projekta braucienā.
Pirmajā dienā mēs devāmies
uz CEIP Andrés Bernáldez skolu,
kur mūs ļoti jauki sagaidīja bērni.
Pēc mūsu ierašanās bija brīvais
laiks, lai iepazītu projekta dalībniekus no citām valstīm. Vēlāk
mums bija darbnīcas grupās. No
sākuma mēs gājām uz sporta zāli,
kur kopā spēlējām spēles. Pēc tam
mums bija spāņu valodas stunda,
kur mācījāmies izrunāt teikumus
spāņu valodā. Pēdējā stunda bija
mana mīļākā – mūzikas stunda.
Mēs spēlējām ar kociņiem un
kopā dziedājām dziesmas. Mūzikas skolotāja arī bija jauka pret
mani un palīdzēja izprast visu. Vēlāk mēs paēdām gardas pusdienas
un gājām ārā izbaudīt silto laiku.
Man ļoti patika šī diena, un es to
ļoti izbaudīju. Ļoti ceru, ka varēsim
kādu reizi atkal viesoties šajā valstī! Paldies visiem, kuri man palīdzēja justies labi šajā skolā!

Iepazīstot kultūrvēsturisko mantojumu
programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros

9. jūnijā Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas 6. un 7. klase devās izzinošā ekskursijā kultūrizglītības programmas „Latvijas skolas
soma” ietvaros. Programmas mērķis ir dot iespēju Latvijas skolēniem
iepazīt Latvijas kultūras vērtības.
Mēs apmeklējām V. Ķirpa Ates
muzeju un izzinošā ekskursijā
„Vidzemes lauku sētas” uzzinājām, kā dzīvoja un saimniekoja
mūsu senči, kādus darbarīkus izmantoja. Arī pašiem tika dota iespēja tos izmantot. Secinājām, ka
dzīve senajiem latviešiem nemaz
nebija viegla. Vēl nodarbības vadītāja stāstīja, kāds ir maizes ceļš
no grauda līdz izceptam kukulītim. Nodarbības beigās visi bijām
pelnījuši gardu maizīti, ko paši cepām ugunskurā.
Savukārt Alūksnes muzejā skolēni kļuva par „muzeja detektīviem”
un paši izzināja daudzveidīgās mu-
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Izglītība

No 30. maija līdz 3. jūnijam Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas
komanda – skolotājas Dagnija Pakalne un Aija Palmbaha, skolnieces Marta Kalniņa, Katrīna Zariņa,
Katrīna Ozoliņa, Nora Mūrniece –
devās uz Spāniju, lai tiktos ar partneriem no Horvātijas, Itālijas,
Kipras un Portugāles „Erasmus+”
projekta DACMU (Vienoti kultūru
dažādībā) noslēdzošajā sanāksmē.
3 dienu laikā ieguvām jaunus draugus, iepazinām spāņu kultūru, vēsturi, tradīcijas, mācījāmies dejot
spāņu dejas un dziedājām dziesmas, ļoti apbrīnojām spāņu unikālo
un smalko arhitektūru.
Lūk, projekta dalībnieču atmiņas un spilgtākie iespaidi no vizītes.
Katrīna Zariņa: „Godīgi sakot,
es biju nedaudz satraukusies. Kad
ieradāmies skolā, mūs sagaidīja mazi bērni, kuri bija ģērbušies
spāņu nacionālajos tērpos. Ierašanās gājiena beigās viņi mums dāvināja ziedus, tas bija patiešām mīļi.
Mūs veda uz skolas jumta skatu
vietu, kur varēja redzēt pagalmu
no augšas. Spāņu skolēni bija sapulcējušies sirds formas figūrā,
kur viņi dejoja mazu horeogrāfisku
deju. Vēlāk pulcējāmies, lai iepazītu spāņu tradicionālās dejas stilu flamenko. Dejoja arī bērni, un jaunākajam no viņiem bija tikai četri
gadi! Tad viņu skolotāja mums parādīja, kā jādejo flamenko profesionāli. Man patika skatīties flamenko, jo dejai ir ātrs ritms, tas
nav līdzīgs lēnajam valsim. Man
ļoti patika flamenko dejotāju krāsainie un iespaidīgie tērpi. Mums
arī tika dota iespēja pašiem dejot
flamenko. Tad mēs devāmies uz
radošajām darbnīcām, kur, skanot
mūzikai, veidojām mazu vēdekli
un sportojām. Vēlāk devāmies vakara pastaigā pa pilsētu Los Palacios y Villafranca.
Nākamajā dienā mums bija
jāmostas agri, lai dotos 3 stundu
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Es no šī jaukā projekta Spānijā
ieguvu jaunas zināšanas par Spāniju un tās kultūru. Es arī ieguvu
daudz jauku draugu. Un vēl no šī
projekta guvu sev prieku.”
Katrīna Ozoliņa: „Pirmajā dienā Spānijas koordinatore Sonia
mūs aizveda uz skolu. Kad bijām
pie skolas vārtiem, dzirdējām
mūziku. Ieejot skolā, ieraudzījām
skolēnus,kas bija ģērbušies tradicionālajos kostīmos un plivināja
projekta valstu karogus. Mums
katram tika uzdāvināta skaista
sarkana neļķe. Mūs aizveda uz
skolas balkonu, kur vērojām, kā
skolēni bija izvietojušies milzīgā
sirds formā, un tad viņi dejoja. Atgriežoties lejā, Sonia mūs aizveda
uz istabu, kur cienāja ar smalkmaizītēm un sulu. Pēc tam Sonia
mūs sadalīja 4 grupās, un mēs
devāmies uz 4 aktivitātēm: sportu, mūziku, rokdarbiem un spāņu
valodas apguvi. Aktivitāšu laikā es
ieguvu jaunus draugus. Pēc pusdienām tikāmies ar pilsētas mēru,
un skolēni dziedāja himnu. Katrai
valstij tika uzdāvināta „Erasmus+”
projekta plāksne.
Es ieguvu jaunus draugus, iemācījos sasveicināties spāņu valodā, iepazinu Granādu un Seviļu,
iemācījos spāņu spēles un dejas.”
Ir bēdīgi, ka projekts ir beidzies, bet ir prieks par mūsu ieguvumiem. Ir iepazīts piecu Eiropas
valstu kultūras mantojums, tradīcijas, vēsture, ēdiens, esam mācījušies projekta partneru valodas,
dejojuši, dziedājuši un spēlējuši
spēles, ir paplašināts redzesloks,
ir iegūti jauni draugi, ir idejas un
plāni jauniem Eiropas projektiem.
Lai mums izdodas!
Paldies skolas „Erasmus+”
komandai, skolēniem, viņu vecākiem, bijušajai Apes novada domei un Smiltenes novada domei
par sadarbību projekta realizācijā!
Gunita Ķelpa,
projekta koordinatore

No tevis tāpat kā no bērnības savas
Mēs nevaram aiziet nekad.
/O. Vācietis./

Ojāra Vācieša Gaujienas
pamatskolas simtgades
jubilejas pasākums un
absolventu salidojums
notiks
2022. gada 10. septembrī
plkst. 17.00
(reģistrēšanās no plkst. 15.00)
Skolas kolektīvs

O. Vācieša Gaujienas pamatskolas skolēni izzina senču tradīcijas un paši cep
maizi uz ugunskura.
zeja ekspozīcijas, kas bija saistītas
gan ar vēsturi un ģeogrāfiju, gan ar
mākslu un mūziku. Nodarbības noslēgumā tika pārrunātas pareizās
atbildes.

Diena bija interesanta, skolēnu
redzesloks ir paplašināts, zināšanas papildinātas.
Gunita Ķelpa,
skolotāja

Smiltenes vidusskolai 16. vieta
Latvijas skolu reitingā
Smiltenes vidusskolā aizvadītajā mācību gadā ieguldīts liels darbs,
lai visā Latvijā izskanētu ne vien
ziņa par jauno un skaisto skolas savienojošo korpusu, bet arī skolēnu
panākumiem mācību darbā. Iegūta
16. vieta valstī darbā ar talantīgajiem skolēniem, apsteidzot 13 reitingā iekļautās valsts ģimnāzijas,
un saņemti arī augsti rezultāti CE
eksāmenos, iegūstot labākus vērtējumus, nekā tie ir vidēji valstī.
Latvijas skolu reitings darbā ar
talantīgajiem skolēniem veidots,
izmantojot Ata Kronvalda fonda
apkopoto informāciju par Latvijas
skolēnu panākumiem 2021./2022.
mācību gadā rīkotajās valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, valsts
atklātajās olimpiādēs un skolēnu
zinātniski pētniecisko darbu konferencē. 2021./2022. mācību gada
skolu reitingā iekļautas tikai 184
skolas, tai skaitā 33 ģimnāzijas, 48
lielās skolas, kurās mācās vairāk
nekā 100 vidusskolēni (Smiltenes
vidusskola ietilpst šajā grupā), un
103 mazās skolas, kurās mācās
mazāk nekā 100 vidusskolēni vai
kurās nemācās vidusskolēni. Smiltenes vidusskola, iegūstot 11,33
balles, lielo skolu grupā ierindojas
16. vietā. Salīdzinot ar valsts ģimnāziju grupu, Smiltenes vidusskola
ir apsteigusi pat 13 no reitingā iekļuvušajām valsts ģimnāzijām.
Patiess prieks un gandarījums
arī par skolas 12. klašu skolēnu
rezultātiem visos obligātajos eksāmenos – latviešu valodā, angļu
valodā un matemātikā. Smiltenes
vidusskolas skolēni nopelnījuši
augstāku vērtējumu, nekā tas ir vidēji valstī. Tāpat augstu vērtējumu
saņēmuši arī skolēni, kas kārtoja
eksāmenus izvēles mācību priekšmetos – fizikā, ķīmijā un bioloģijā.
Ekspresis „Smiltenes
vidusskola – lielā dzīve” jau
ceļā!
4. jūnijā no Smiltenes vidusskolas lielajā dzīvē devās 12. klašu ekspresis.
Par izciliem mācību sasniegumiem Ministru prezidenta atzinību saņēma 12. b klases skolniece
Santa Vintere. Ja viss notiks, kā iecerēts, viņas turpmākais ceļš vedīs
uz Orhūsas Universitāti Dānijā, kur

4. jūnijā no Smiltenes vidusskolas lielajā dzīvē devās 12. klašu ekspresis. Foto – V. Izotovs.
ras, uz kuru no divām
izvēlētajām augstskolām doties. „Man interesē gan IT joma, gan
starptautiskās
attiecības. Tāpēc ļoti grūti
izšķirties,” atzīst Kārlis,
kurš, beidzot skolu, par
labu mācību un aktīvu sabiedrisko darbu
saņēma Smiltenes novada pašvaldības stipendiju un Simtgades
stipendiju, ko jau piekto gadu piešķir Finanšu
ministrija, Izglītības un
zinātnes ministrija un
VAS „Latvijas Loto”.
Par godprātīgo at11. jūnijā Smiltenes vidusskolas jaunajā zālē
tieksmi pret mācību
izskanēja devīto klašu izlaiduma stāsts par savu
darbu Smiltenes viskolu. Foto – J. Ūdris.
dusskolas absolventes
Gintas Patelas prēmiju
Santa studēs kognitīvās zinātnes.
saņēma arī 12. a klases skolnieks
Santas izcilās sekmes izlaidumā
Ginters Ķelps, kurš visus skolas gatika novērtētas arī ar Smiltenes
dus ļoti centās, lai sasniegtu savu
novada pašvaldības stipendiju un
augstāko rezultātu. Ginters dosies
skolas 2004. gada absolventes
studēt vai nu uz Rīgas Tehnisko
Gintas Patelas prēmiju. Šo prēmiju
Universitāti vai Latvijas Nacionālo
Smiltenes vidusskolas absolventi
aizsardzības akadēmiju.
saņem pirmoreiz.
„Uz Smiltenes vidusskolu atArī Smiltenes vidusskolas pašnācu no mazas lauku skoliņas,”
pārvaldes prezidents Kārlis Sīmanis
stāsta 12. a klases skolniece Ance
ir ceļa jūtīs uz augstskolu. Gaidot
Pakalne, Zadiņu dzimtas prēmijas
vidusskolas atestātu, viņam jāizšķilaureāte un Smiltenes novada paš-

valdības stipendijas ieguvēja. „Paldies skolotājiem, kuri mani tik labi
sagatavoja mācībām vidusskolā,
jo tajā nevienu mirkli nejutos nelāgi par to, ka pamatskolā kaut ko
nebūtu apguvusi. Gluži pretēji…”
Ance šobrīd vēl domā, vai studēs
komunikācijas zinātni, kultūras
menedžmentu vai medicīnu. Viens
ir skaidrs – darbs, kurā jāpavada
ilgas stundas vienai pašai pie datora, nav viņai. „Vēlos, lai mana profesija būtu saistīta ar cilvēkiem, lai
ar savu darbu varu kādam palīdzēt,
lai katra diena būtu citāda.”
Smiltenes novada pašvaldības
stipendiju bez jau minētajiem skolēniem saņēma arī 12. klases absolventi Sanija Anuščenko, Sanija Reičela Feldmane, Vita Vanaga, Andris
Jansons, Niklāvs Korkunovs, Miks
Matīss Liepiņš, Eleonora Puseva.
9. klašu izlaiduma stāsts
11. jūnijā Smiltenes vidusskolas
jaunajā zālē izskanēja četru devīto
klašu stāsts par skolu un to, ar ko
viņi joprojām tik cieši saistīti un bez
kā šis stāsts nemaz nebūtu iespējams…
Smiltenes vidusskolas direktore Ilze Vergina izlaidumā ar īpašu
lepnumu un prieku pateicās skolēniem, kuru ieguldītais mācību
darbs un panākumi mācību priekš-

metu olimpiādēs ļāvuši skolas vārdam izskanēt visā Latvijā: Jasmīnai
Pakalnei, Jānim Ošiņam, Simonai
Sarkangalvei, Dāvim Grabovskim
un arī Sabīnei Lapiņai, kura ieguva
augstāko pakāpi Valsts izglītības
satura centra rīkotajā Skatuves runas priekšnesumu video konkursā
(7. – 9. klašu grupā).
Absolventu stāsts bija arī par
pasauli, kas šobrīd šūpojas vējos,
virpuļos un orkānos. Par cilvēku
tajā, kas brīžiem jūtas kā svārsts –
vajadzīga tikai maza kustība, citreiz
pietiek vien ar elpu, kādu vārdu, lai
viņš sāktu virzīties labās vai kreisās
dzīves virzienā.
Gaisā virmoja jauniešu prieks
un lepnums par paveikto. Un pateicība par mīlestību, kas palīdzēja,
kad šķita – visapkārt trīc zeme un
pasaule ir sabrukusi. Absolventi
kopā pavadīto laiku salīdzināja ar
dziļu ūdeni, košu ezeru, strauju upi,
mainīgo jūru. Jo arī ūdens, tāpat kā
laiks, nekad nestāv uz vietas. Tas
plūst un mainās… Tāpat kā viņi. Pamatskolas gados no maziem pirmklasniekiem izauguši par skaistiem
un gudriem jauniešiem, tagad –
cits dzirkstoši un strauji, cits maigi
un apdomīgi, skolotāju un vecāku
mīlestības pavadīti, viņi dosies savus dzīves sapņus piepildīt.
Ar labiem panākumiem
noslēgusies uzņemšana
10. klasē
Vēl pavisam nesen lielajā dzīvē devās 12. klašu skolēni, taču
laika rats turpina griezties… Rudenī skolas vecāko klašu skolēniem būs jauni skolasbiedri.
10. klasē uzņemti 53 skolēni.
No tiem 32 ir Smiltenes vidusskolas 9. klašu absolventi. Turpmāk par savu saukt Smiltenes
vidusskolu izvēlējušies arī skolēni no Valkas novada, Gulbenes, Balvu un Cēsu novadiem.
No četriem piedāvātajiem virzieniem skolēni var izvēlēties:
Dabaszinātnes vide un veselība,
Inženierzinātnes un IT, Uzņēmējdarbība, komunikācija un sociālās
zinātnes, Kultūra, valodas un radošās industrijas.
Lai visiem skaista vasara! Uz tikšanos jaunajā mācību gadā!
Baiba Vahere

Jūnijs – svētku un ikdienas ritumā
Mācību darba mazo noslēgumu
jūnija sākumā Palsmanes pirmsskolas iestādes darbinieki atzīmēja
ar īpašu izbraucienu mūsu Smiltenē. Pateicoties kolēģītei Signei un
viņas komandai, tikām izvizinātas
ar jauno auto un ieraudzījām Smilteni citām acīm.
„Kad ābeles zaros sasien baltus plīvurus, pieneņu medus pēc
konfektēm garšo un putnu būrīšos
skan sīksīkas balstiņas, tas nozīmē,
ka pirmais lidojums ir klāt.” Šogad
Palsmanes PII uz savu pirmo lidojumu gatavi bija 16 izglītojamie. Sadarbībā ar bērniem, vecākiem un
iestādes darbiniekiem, tika lemts,
ka izlaidums notiks mūsu mežiņā.
Izlaiduma tēma tika izvēlēta no
pasaku grāmatas par Alisi Brīnumzemē. Pateicoties vecāku īpašajam
atbalstam, mūsu mežiņš tiešām
tika pārvērsts par brīnumežu – ar
baltajiem sapņu ķērājiem, ar lielo
laika pulksteni, ar zaķi, ar laimes
vārtiem, ar brīnumhūti un noslēpumainajām durvīm. Dziesmas,

Palsmanes PII izlaidums brīnumu mežā.
īpašā deja, paldies vārdi vecākiem
un darbiniekiem lika notraust ne
vienu vien prieka asaru par mūsu
absolventiem. Prieks un reizē mazliet žēl, ka atvēlētais laiks tik ātri
ir paskrējis. Paldies visai iestādes
darbinieku komandai par kopīgo
darbu, varam būt priecīgi un lepni,
jo uz skolu dodas spēcīgas personības. Lai veiksmīgas skolas gaitas

mūsu „Saulītēm”! Sirdsgudrību
un izturību viņu atsaucīgajiem un
radošajiem vecākiem! Paldies par
īpašo dziesmu un salūtu!
Vasaras grupas bērni kopā ar
darbiniekiem gatavojās nākamajiem svētkiem, darinot rotājumus,
dekorus gan telpām, gan āram. Ar
skanīgām Līgo dziesmām, rotaļām
un cienastu tika ieskandināti vasa-

Palsmanes PII pedagogi dodas braucienā ar elektromobili „Līvens”.
Foto – M. Zirģele.
ras skaistākie svētki.
Neizpalika jūnijā arī sportiskās
aktivitātes. Jau par tradīciju ir kļuvis piedalīties Latvijas Tautas sporta asociācijas koordinētajā akcijā
„EIROPAS JŪDZE” ar moto „Krāj jūdzes!”. Šogad „Mārītes” grupas bērni no 1. jūnija līdz 5. jūnijam devās
pastaigā, skaitot un krājot jūdzes.
Eiropas jūdzes garums: 1 jūdze =

1,609 km. Rezultāts – kopā nostaigātās 6,75 jūdzes!
Lai ikvienam aktīvs un emocijām bagāts vasaras laiks, lai karsē
saule, veldzē lietus un vējš, lai tiek
uzkrātas visspēcīgākās sajūtas un
emocijas, lai jaunajā darba cēlienā
visam pietiktu spēka un izturības!
Birute Mežale,
Palsmanes PII vadītāja
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Smiltenes tehnikuma aktualitātes
Smiltenes tehnikums ieiet otrajā gadsimtā
Smiltenes tehnikumam šis mācību gads īpaši nozīmīgs. 4. jūnijā
Kalnamuižā notika skolas simtgades salidojums.
Smiltenes tehnikumu tālajā
1922. gadā – Smiltenes piensaimniecības un lopkopības skolu – svinīgi atklāja 1. novembrī. Taču vēsturiski iegājies, ka izglītības iestādes
salidojumus rīko jūnija pirmajā
sestdienā, kad lielie pavasara darbi
apdarīti, mācību gads tuvojas noslēgumam, zied ceriņi, tehnikuma
kalns klāts neaizmirstulīšu ziediem
un pie durvīm klauvē vasara.
Skolas pastāvēšanas simts gados to par savējo īsāku vai garāku
laiku saukuši turpat 20 000 cilvēku.
4. jūnijā daudzi no viņiem, kā arī
tehnikuma uzticamākie sadarbības
partneri, uzņēmēji, valsts un pašvaldības iestāžu pārstāvji satikās
Kalnamuižā uz skolas simtgades
salidojumu un balli. Tik daudz laba
vēlējumu un spēka vārdu!
Skolas zālē, klātesot aicinātajiem viesiem, tika sumināti tehnikuma ilggadējie darbinieki, kuri skolā
nostrādājuši ilgāk par 30 gadiem:
direktors Andris Miezītis, veterinārmedicīnas nodaļas vadītāja Mārīte Dragone, direktora vietniece
audzināšanas darbā Ingrīda Paegle, skolotāji Ruta un Ansis Kalniņi,
Rudīte Benta, Līga Ābeltiņa, Ivars
Siliņš, Pēteris Logins, Velga Vimba,
Lolita Bāliņa, Vita Audere, sporta
dzīves organizators Leons Pelņa,
lietvede Daiga Grīviņa, daiļdārzniece Māra Rozīte un pavāre Anita
Podniece.
Kalnamuižā 5 apmeklētājiem
bija atvērtas Atmiņu istabas. Skanot skolas jaunajai himnai, svinīgi
tika atklāts simtgades akmens.
Himnas vārdu autore ir Elīna Kubuliņa-Vilne, bet mūziku sacerējis
Andris Vilkasts.
Skatītāji brīvdabas kinozālē pirmoreiz varēja noskatīties kopā visus Evitas un Jāņa Ūdru tehnikuma
simtgades videogrāmatas stāstus.
Par godu skolas lielajai jubilejai
izdota grāmata „Simtgadīgs tehnikums Smiltenes muižā”. Autore –
Baiba Vahere.
Kalnamuižas mājamatniecības
centrā brīnišķīgu rokdarbu izstādi sarīkoja skolas absolvente Ilze
Haka un „Smiltenes pūra lādes”
rokdarbnieces. Ciemiņi Smiltenes
novada bibliotēkā varēja skatīt skolas simtgadei veltīto izstādi „Kāp,
lai augtu!” Viesus pa Smiltenes
skaistākajām vietām izvizināja pilsētas jaunākais transportlīdzeklis,
kas nosaukts firsta Līvena vārdā.
Tehnikuma kalnā skanēja dzeja, tika daudz dziedāts un dejots.
Dziesmas un dejas savam tehnikumam dāvināja gan skolas absolventi, gan tagadējie audzēkņi. Svētku
dalībniekiem muzikālo pārsteigumu bija sarūpējis arī dziedātājs Mikus Abaroniņš un viņa radošā komanda.
Ciemiņi brīvajos brīžos varēja izspēlēt dažādas interaktīvās spēles.
Simtgades ballē spēlēja tikai un vienīgi tehnikuma tagadējo audzēkņu
un absolventu mūzikas grupas. Tā
bija viņu dāvana savai skolai. Uzņēmējs, tehnikuma kādreizējais
skolotājs Andris Vilkasts uz simtgades balli bija sapulcinājis ne vien
daudzus viņa vadītos skolas vokāli
instrumentālos ansambļus, bet arī
sava dēla Kristiana rokgrupu. Šī
uzstāšanās bija kā īpašs veltījums
skolai un tehnikuma kalnam, kas
glabā gan Kristiana vecmāmiņas – ilggadējās tehnikuma mate-

Smiltenes tehnikuma direktors
Andris Miezītis ir lepns un priecīgs
par savu skolu.

Salidojuma dienā atklātais simtgades akmens vienmēr atgādinās par senču
atstāto mantojumu un Kalnamuižas garu, kas veido šīs vietas īpašo auru.
Foto – J. Ūdris.

mātikas skolotājas Irēnas Vilkastas,
gan tēta un mammas soļus.
Gaisā virmoja atmiņas, bet pāri
visam – satikšanās prieks.
Paldies ikvienam, kurš strādāja
no sirds, lai svētki izdotos!
Kalnamuižas tūrisma piedāvājumi
Arī profesionāli izglītojošajās
skolās mācību gads noslēdzies, bet
Kalnamuižas tūrisma piedāvājumi
gan joprojām spēkā. Laipni aicināti
Smiltenes novada Kalnamuižā:
• ekskursija ar gidu Gunāru
Auderu vai firsta madāmu Lilī
pa Kalnamuižu (tālr. 27887933,
25960449) un firsta madāmas kārumu degustācija. Šogad piedāvājumu klāstā nācis klāt jauns ekskluzīvs kārums – pīlādžogu trifeles;
• „Firsta bērnības garšas” degustācija;
• maizes cepšanas meistardarbnīca (tālr.: 26556681, 64772173);
• kamēr maizīte cepas, lieli un
mazi ciemiņi var radoši pavadīt brīvo laiku rokdarbu meistardarbnīcā
kopā ar idejām bagātajām Smiltenes Pūra lādes rokdarbniecēm
(tālr.: 26391133);
• aicinām apskatīt Smiltenes
tehnikuma Atmiņu istabas;
• viesnīcā „Kalna ligzda” (Kalnamuižā 7) varat paņemt kartes un
doties kultūrvēsturiskā pastaigā
„Pa firsta Līvena pēdām”. Turpat iespējams iegādāties Baibas Vaheres
grāmatu „Simtgadīgs tehnikums
Smiltenes muižā” un dažādus Kalnamuižas suvenīrus;
• ja Jūs interesē, kā notiek mācības Smiltenes tehnikumā, vēlaties
iepazīties tuvāk ar skolas mācību
vidi (veterināro klīniku, mācību restorānu, traktortehnikas simulatoru
klasi, viesnīcu „Kalna ligzda”, būvniecības manēžu) un profesijām,
piesakieties uz ekskursiju profesionālajā izglītībā ( tālr.: 28473293).
Lai visiem brīnišķīga vasara!
30. jūnijā Smiltenes tehnikuma
darbinieki sanāca uz šajā mācību
gadā pēdējo pedagoģiskās padomes sēdi. Beidzies vēl viens - izaicinājumiem bagāts – laika posms,
kopā piedzīvoti gan ļoti jauki, gan
skumjāki brīži.
Smiltenes tehnikuma simbols
ir vārpa, kas simbolizē izaugsmi,
briedumu un bagātu ražu. Skolas
moto audzēkņiem un arī ikvienam
tehnikumā strādājošajam ik dienu
atgādina: „Kāp, lai augtu!” Tehnikuma kolektīvs arī visgrūtākajos laikos vienmēr augstu turējis latiņu,
un tas vainagojies panākumiem. Tā
bijis, pateicoties arī iepriekšējo paaudžu veikumam un cilvēkiem, kuri
bijuši gatavi strādāt vairāk, nekā
kāds to prasa. Ik gadu šo skolu absolvē simtiem jauniešu, bet viņu,
tāpat kā ilggadējo skolas darbinieku, mīlestība uz Kalnamuižu paliek, veidojot šīs vietas īpašo auru.
Ticam, ka tā mūs visus sargās un
iedvesmos arī turpmāk!
Smiltenes tehnikumam šis ir
lielu pārmaiņu gads. Šovasar pēc
daudziem skolā nostrādātiem gadiem pelnītā atpūtā dosies direktors Andris Miezītis, veterinārmedicīnas nodaļas vadītāja Mārīte
Dragone un ilggadējie skolotāji –
Ruta Kalniņa, Augusts Būce, Aivars
Vīķelis un Guntis Viļums. Vissirsnīgākais paldies viņiem par jauno
profesionālajā izaugsmē ieguldīto
darbu, un – lai mīlestības piepildīts
dzīves jaunais posms!
Lai visiem skaista, saulaina un
brīnišķīga vasara!
Baiba Vahere

Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis

2022. gada 14. jūlijs

Informācija
jauniešiem:
Gaujienas pagasta pārvaldes 2.
stāvā „Jauniešu Štābiņā” darba dienās no 13.30 līdz 17.00, ir atvērta
Biljarda zāle, izņemot gadījumus,
kad notiek kāds jaunatnes pasākums. Jautājumu gadījumā varat
sazināties ar Jaunatnes darbinieci
Klintu pa tālr. 25885849.
Klinta Bernarte,
Smiltenes novada Izglītības
pārvaldes Jaunatnes darbiniece
Nāc un aizraujoši pavadi savu
brīvo laiku kopā ar draugiem!
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„Erasmus+” programmas iespējas Grundzāles pamatskolā
Kad mācības skolā ir beigušās,
tad skolotājiem ir laiks uzkrāt jaunas zināšanas un prasmes, lai rudenī no jauna un ar iedvesmu turpinātu strādāt.
Grundzāles pamatskolas skolotāji un skolēni vienmēr ir aktīvi
izmantojuši „Erasmus+” programmas piedāvātās iespējas. Ir apstiprināts skolu sadarbības projekts
„Supervaroņi – vietējie ilgtspējīgas
attīstības mērķu (IAM) izaicinājumi zem starptautiskā mikroskopa”. Tā mērķi ir palielināt izpratni
par vidi un tās problēmām, kā arī
sociālajiem jautājumiem gan savā
reģionā, gan visā Eiropā. Projektā
taps e-grāmata, kurā tiks apkopoti gan nodarbību plāni ilgtspējīgas
attīstības mērķu īstenošanai, gan
dažādi citi materiāli vides izglītībā;
tiks radīta arī tiešsaistes aplikācija,
kuru partnervalstu skolēni un skolotāji izmantos diskusijām par IAM.
Projektā darbosies partneri no Nīderlandes, Bulgārijas un Spānijas.
Lai iepazītos tuvāk ar projekta partneriem un koordinatorvalsts Nīderlandes skolu, precizētu projekta aktivitātes, uz starpvalstu sanāksmi
jūnija beigās devās skolotājas Dace
Kalniņa un Anda Andersone.
„AERES VMBO Martensdijk” ir
salīdzinoši maza skola ar pozitīvu
uzmanību un rūpēm vienam par
otru. Skolā mācās 450 skolēni no

12 līdz 16 gadu vecumam. Īpašs
šai skolā ir zaļā domāšana, jo skola
piedāvā papildus apgūt daiļdārzniecību, dzīvnieku kopšanu un ēst
gatavošanu. Skolai ir gan sava siltumnīca, kurā skolēni apgūst dažādas ar augu audzēšanu saistītās
prasmes, gan sava kūts un stallis
ar govīm, aitām, ponijiem un mazākiem mājdzīvniekiem, kā trušiem,
šinšilām un jūras cūciņām, gan divas mājturības klases ar visu iespējamo aprīkojumu ēst gatavošanā.
Protams, katrā klasē ir visas iespējamās IKT ierīces. Un uz jumta ir
saules baterijas, un savi divi skolas
suņi, par ko rūpēties un kam izstāstīt savas bēdas.

Skolotāja Dace Kalniņa piedalījās „Erasmus+” programmas
finansētos kursos jaunatnes darbiniekiem „Outdoor experiental learning for begginers” („Mācības brīvā
dabā”), kas notika no 6. līdz 12. jūnijam Horvātijā. To mērķis bija apgūt
pamatzināšanas par to, kas ir mācības dabā, kādi ir to mērķi, apgūstamās prasmes un kā to izmantot
darbā ar jauniešiem no 13 līdz 30
gadiem. Kursos piedalījās cilvēki no
Igaunijas, Itālijas, Portugāles, Grieķijas, Kipras, Ungārijas, Rumānijas
un Horvātijas. Praktiski tika apgūti
dažādi paņēmieni, kā būšanu dabā
padarīt jēgpilnu, izglītojošu un pievilcīgu jauniešiem. Tika zīmēti zīmē-

jumi, ejot dažādus maršrutus un
izmantojot aplikācijas, aktualizētas
visas piecas maņas, uzņemtas fotogrāfijas, kurās saplūst ar dabu,
plānotas un realizētas dažādas
nodarbības dabā. Lielākais izaicinājums bija došanās nakts pārgājienā
27 km garumā, veicot dažādus izaicinājumus.
Lai realizētu dzīvē kursos apgūtās prasmes, pašā garākajā gada
dienā 21. jūnijā, 5. un 6. klases
skolēni kopā ar audzinātājām Inu
Bromu un Daci Kalniņu devās pārgājienā iepazīt Virešu un Gaujienas
pusi. Pārgājienā noieti aptuveni 12
km un izpildīti dažādi izaicinājumi,
par kuru veikšanu grupa vienojās
jau sākumā.
Visspilgtākās un neaizmirstamākās emocijas sagādāja iešana
basām kājām gar Gaujas malu,
meklējot Palsas ieteku Gaujā. Jautrību radīja iešana ar ciet acīm, it
sevišķi kāpšana lejup pa gravu.
Mugursomu maiņa ļāva iejusties
citu ādā. Brīnum zilās debesis un
zaļā zāle, un skats uz Gaujienu no
Kramiņu mājām ir ainava, ko neaizmirst.
Aicinām ikvienu iet dabā un izaicināt sevi, iziet no savas komforta
zonas!
Dace Kalniņa,
Grundzāles pamatskolas skolotāja

Aicinām uz pieaugušo apmācībām dārzkopībā
Smiltenes novada Izglītības
pārvalde turpina izglītot pieaugušos un organizē pirmo nodarbību dārzkopībā, kuras tēma ir
„Vīteņaugi”. Nodarbību vadīs
stādaudzētavas „7 rozes” saimniece Inese Murīsa.
Skaists dārzs ir jebkuras mājas
vērtība. Skaistā un harmoniskā dārzā cilvēks var ātrāk atgūt enerģiju.
Bērniem ir, kur rotaļāties, puķēm –

ziedēt un mājdzīvniekiem – izskrieties. Smiltenes novads var lepoties
ar ļoti daudzām sakoptām sētām un
īpašumiem. Katru gadu iedzīvotāji
piedalās Smiltenes novada pašvaldības rīkotajā konkursā „Smiltenes
novada sakoptākais īpašums”. Tie
ir skaisti dārzi – ar mīlestību radīti
un uzturēti. Apgūt dārzkopību mēs
varam visa mūža garumā, iegūstot
gan teorētiskas, gan praktiskas zi-

nāšanas. Šādu vēlmi, apgūt dārzkopību, aptaujā „Pieaugušo izglītība
Smiltenes novadā” ir izteikuši vairāk
nekā simts respondenti.
Nodarbībā tiks apskatītas šādas tēmas:
• bežāk sastopamie vīteņaugi,
to šķirņu daudzveidība. Vietas
izvēle, stādīšana un īpašie kopšanas nosacījumi (aristolohijas,
mežvīni, klemāti, hortenzijas,

Kultūra

Apes jauniešu klubs „Sliedes” aicinās ciemos
pie Elīnas Zālītes
nēm ar bērniem, izkrāsojot
Urrā!
Pateicoties
dažādas E. Zālītes divpadsmit
Smiltenes novada pašputnu variācijas;
valdības
atbalstam,
4) koncertstāstu, kurā
biedrība Apes Jauniešu
tiks ietvertas mizanscēnas no
klubs „Sliedes” uzsāk īsE. Zālītes darbiem, un raksttenot projektu „Ciemos
nieces dzejas iedvesmotas
pie Elīnas Zālītes”.
dziesmas vietējo Apes aktīvo
Mums, Apes jauniecilvēku izpildījumā;
šu klubs „Sliedes” jau5) filmas „Agrā rūsa” brīvniešiem, ir svarīgi izzināt,
dabas kino;
uzzināt, atklāt un piln6) septembra zvaigžņotās
veidoties. Vienmēr mūs
nakts baudīšanu, daloties
ir fascinējis šarmantās
iespaidos, sajūtās par piedzīElīnas Zālītes tēls, viņas
voto.
devums ne tikai dzejā,
Pasākumu Apes pilsētā
bet arī stāstos, prozā, liŠī gada dzejas dienās aicinās uz radošu un izzinošu
veidos Jauniešu klubs „Slieteratūrā bērniem, lugās
un tulkojumos. Šī pro- darbošanos, iepazīstot rakstnieces Elīnas Zālītes daiļradi. des” sadarbībā ar E. Zālītes
memoriālās mājas vadītāju
jekta ietvaros vēlamies
„Ciemos pie Elīnas Zālītes”, atklāt
Irēnu Meisteri, Apes tautas namu,
sākt ar pirmajiem soļiem, lai ne
Elīnas Zālītes dzīvi un daiļradi caur
Apes bibliotēku, Apes pirmsskolas
tikai sev, bet arī apēniešiem, tiem,
radošu darbošanos, kopā būšanu
izglītības iestādi „Vāverīte” un Dāvkas sirdī jūtas piederīgi Apei, kā arī
dzejā, dziesmā un kino. Galvenās
ja Ozoliņa Apes pamatskolu, Apes
citiem tuviem un tāliem interesenaktivitātes ietver:
apvienības pārvaldi.
tiem, dotu iespēju iepazīt, kas tad
1) ieskatu E. Zālītes dzīvē un
Ja tev ir vēlme iesaistīties proīsti bija Elīna Zālīte. Saprast, kāpēc
daiļradē;
jekta īstenošanā un līdzdarboties
Apei, Vidzemei, Latvijai ir tik sva2) izzinošu stāstu par 12 putkopā ar mums, dod ziņu Daigai
rīgs viņas atstātais mantojums, un
niem E. Zālītes daiļradē;
(26417369) vai Lienei (26547110)!
tādējādi izprast arī savu piederību,
3) radošu darbošanos, radot
saknes, savu iesaisti vietējā kopieSmiltenes novada Apes pilsētas
Lai mums kopā izdodas!
nā.
dzejas kokam E. Zālītes iedvesmoProjekta mērķis ir dzejas dietas dzejas „lapiņas” pusaudžu un
Ar saulainiem sveicieniem,
nu ietvaros šā gada 10. septembrī
pieaugušo izpildījumā, bet ģimeApes Jauniešu klubs „Sliedes”
organizēt radošās pēcpusdienas

dekoratīvie sausserži u.c.);
• retāki un pavisam reti vīteņaugi, kuri labi jūtas Latvijas
klimatā (kampsis, vistērija, pasiflora u.c.). Vietas izvēle, stādīšanas un kopšanas atšķirības;
• vīteņaugi ar ēdamiem augļiem
(vīnkoks, aktinīdija, citronliāna
u.c.). Vietas izvēles, stādīšanas
un kopšanas atšķirības. Uzturvērtība un pielietojums;

• vīteņaugu audzēšana traukos;
• balstu veidi vīteņaugiem.
Nodarbība notiks 28.07.2022.
ZOOM platformā no 17.30. līdz
19.00.
Lūdzam pieteikties uz nodarbību, rakstot uz e-pastu gunta.grigore@smiltenesnovads.lv.
Gunta Grigore,
Izglītības pārvaldes vadītāja
vietniece
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Baudi atpūtu pie ūdens
Smiltenes novadā!

Smiltenes novads ir ūdeņiem,
ezeriem un upēm, bagāts, tāpēc
izmantosim šo dabas resursu, lai
aktīvi pavadītu laiku svaigā gaisā!
Ir sagatavots digitāls apkopojums par vietām, kas Smiltenes
novadā piedāvā aktīvā tūrisma inventāra nomu, kuros atpūtas kompleksos vērts paciemoties, lai pavadītu laiku kāda ezera krastā, un
kur aizbraukt, lai uzrīkotu pikniku
vai nopeldētos vasaras tveicē.
Ar sagatavoto piedāvājumu var
iepazīties apmeklējot mūsu mājaslapu www.visit.smiltenesnovads.lv.

Teātra dienas svētki Gaujienā

16. jūlijā, visas dienas garumā, Gaujienā norisināsies „Teātra dienas svētki”.
Aicinām apmeklēt:
• 13.00 Gaujienas tautas namā Rūjienas amatierteātra „Vitrāža” izrāde „Zaļā zona” (autore
– A. Birbele), režisore – Dace Ķīkule, ilgums – 120 min.;
• 15.30 Gaujienas tautas namā Dikļu k/c amatierteātra komēdija „Viņa ir īstā, muterīt!” (autors – A. Niedzviedzis), režisore – Inna Krēsliņa, ilgums – 70 min.;
• 17.00 Pils zālē Rīgas k/c Iļģuciema amatierteātra „Piektais tramvajs” četri monologi par mīlestību „Pikaso sievietes” (autors – B. Makavera), režisore – Ligita Zaule, ilgums – 70 min.;
• 18.30 Pils zālē amatierteātra „Valmiermuižnieki” viencēliens „Dzimumdienas rīts” (autors
– A. Upītis), režisore – Iveta Kļaviņa, ilgums – 45 min.;
• 19.30 Gaujienas muižas parkā Trapenes k/n amatierteātra „Kurmis” skeču karuselis „Lecam pa vecam” (autors – V. Šurkina), režisore – Ina Java, ilgums – 60 min.;
• 20.40 Gaujienas muižas parkā Gaujienas t/n amatierteātra „Kaķu nams” skečs „Auto maiņa” (autore – E. Rācene), režisore – Ivita Keiša, ilgums – 20 min.;
• 21.10 Gaujienas tautas namā Valkas pilsētas teātra izrāde „Lācis” (autors – A. Čehovs),
režisors un scenogrāfs – Aivars Ikšelis, ilgums – 50 min.
Ieejas maksa uz visām izrādēm 5,00 EUR, uz katru izrādi 2,00 EUR.
Darbosies kafejnīca „Teātris”.

Iepazīsti Smiltenes pilsētu
izbraucienā ar elektromobili „Līvens”!
Šogad pilsētas iedzīvotājiem un
viesiem piedāvājam iespēju doties
skaistā, izzinošā un izklaidējošā
braucienā ar elektromobili „Līvens”,
iepazīstot tās dabas sniegto burvību
un klausoties stāstos par tās muižas
kādreizējā īpašnieka firsta Paula
Līvena dzīvi, viņa ieguldījumu Smiltenes pilsētas attīstībā un atstāto
kultūrvēsturisko mantojumu.
Braucieni notiek ceturtdienās un piektdienās plkst. 18.00 un
19.00, kā arī sestdienās plkst. 11.00,
12.00, 18.00 un 19.00. Satikšanās
vieta – Baznīcas laukums. Ekskursijas ilgums – 45 minūtes. Cena – 5,00
eiro no personas.
Brauciena laikā izbaudīsiet Veco
parku, kurā aug dažādu koku un
krūmu sugas, bet parka ūdens tilpnēs darbojas strūklakas, sajutīsiet
Kalnamuižas vēstures atspulgus un
atstāto kultūrvēsturisko mantojumu, kā arī ieraudzīsiet Tepera ezera promenādes gleznaino apkārtni,
kas ir iecienīta smilteniešu un pilsētas viesu atpūtas vieta.
Braucienā var doties līdz 11

personām, ko droši var izmantot
kolektīvi, ģimenes un draugu kompānijas. Jāņem vērā, ka lietus laikā
elektromobilis nekursēs.
Vairāk informācijas par braucieniem, zvanot pa tālr. 29779224 un
28670783.
Mājas kafejnīcu dienas Smiltenes novadā 20. un 21. augusts
Smiltenes novads ir spēcīga
Vidzemes „tūrisma asinsrites” sastāvdaļa, kas vijas gar A2 šoseju.
Smiltenes novads ir vieta, kur dzīvot, strādāt, veidot ģimeni, mācīties,
aktīvi atpūsties, kopt kultūras tradīcijas un attīstīt uzņēmējdarbību.
Elpu aizraujoši dabas skati –
smilšakmens atsegumi, dolomīta
klintis, urdzošas upes un neskaitāmie ezeri mijas ar viesmīlīgiem
saimniekiem – kuri augstu godā latviskās vērtības un augusta izskaņā
vērs savu māju, pagalmu un sētu
durvis, lai celtu galdā un iepazīstinātu ar saviem īpašajiem, sezonālajiem ēdieniem.
Šogad mājas kafejnīcu smaržu Smiltenes novadā varēs sajust
20. un 21. augustā. Vairāk kā 20
mājas kafejnīcas saviem viesiem
piedāvās gastronomiskus baudījumus – tādus, kas tapuši no senču
receptēm vai atklāti eksperimentējot, tādus, kuru pagatavošanā izmantota labākās kvalitātes gaļa un
sezonāli, savās sētās audzēti dārzeņi un augļi, veģetārus šedevrus,
no kuriem garšu kārpiņas priekā
gavilēs, restorāna cienīgas maltītes
un vēl un vēl.
Tiekamies – mēs jūs gaidīsim!
Marta Vika,
Smiltenes novada Kultūras un
tūrisma pārvaldes
tūrisma jomas vadītāja
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Mākslas un amatniecības forums Mēru muižā
Aicinām pieteikties māksliniekus, amatniekus un citus interesentus Mākslas un amatniecības forumam, kas norisināsies 20. augustā,
Smiltenes novada Mēru muižā. Foruma laikā kopā ar 15 ekspertiem
meklēsim atbildes, kā izprast nozares problēmas, meklēsim labākos
risinājumus nozaru attīstībai. Pieteikšanās forumam https://www.
visidati.lv/aptauja/1883762832/
Foruma laikā izvirzītie jautājumi un piesaistītie eksperti:
•
kā veicināt amatniecības
attīstību Latvijā? – Latvijas nacionālais kultūras centrs, Linda Rubena, Lauku atbalsta dienesta pārstāve;
•
kā veicināt mākslas attīstību laukos? – Mākslas akadēmijas pārstāve, Dr. art. Inese Sirica
Mākslas zinātnes nodaļas vadītāja,
asociētā profesore, Kultūrkapitāla
Fonds;
•
kā veicināt sadarbību
starp māksliniekiem un amatniekiem? – Māksliniece un TLMS „Dzilna” vadītāja Baiba Vaivare, Žurnāla
„Praktiskie rokdarbi” galvenā redaktore Dace Deksne;
•
kā jūtas amatnieki – aktuālās problēmas? – Tautas mākslas savienības pārstāve Dace Jurka,
Latvijas amatniecības kameras
pārstāvis;

Drustu
bibliotēkas
darba laiks
vasaras
sezonā
Drustu bibliotēka un tās nodaļa Gatartā slēgta no 25. jūlija līdz
21. augustam, un no 5. līdz 14. septembrim (ieskaitot) – atvaļinājums.
Lasītāju ērtībām Drustu bibliotēka
atvērta 2. un 9. augustā.
Drustu bibliotēkā iespējams
nodot makulatūru – grāmatas, periodikas izdevumus, izlietoto biroja
papīru, avīzes, bukletus un cita veida papīra izstrādājumus. Makulatūras vākšana notiek sadarbībā ar SIA
„Līgatnes papīrs”. Ja vēlies nodot
lielāku daudzumu makulatūras, lūdzu, sazinies iepriekš ar bibliotēku
pa tālruni 24502005.
Aija Ciguze,
Drustu bibliotēkas vadītāja

ar sabiedrību un valsts institūcijām, inovāciju un tūrisma projektu
vadītājs Artis Gustovskis.

•
kā jūtas mākslinieki laukos – aktuālās problēmas? – Valkas mākslas skolas direktore Sniedze Ragže, Valmieras kultūras un
mākslas fonda valdes locekle Karlīne Cercina.
•
mākslas
pieejamība
laukos? – Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietniece kultūras un sociālajos
jautājumos Astrīda Harju, Latvijas
mākslinieku savienības pārstāvis;
•
kultūras mantojums un
Mēru muiža? – Doktora studiju
programmas direktors, profesors,
mākslas vēsturnieks, LMA doktora programmas vadītājs, Latvijas
Zinātņu akadēmijas prezidents Dr.
habil. art. Ojārs Spārītis, Nacionālās arhitektūras padomes sastāva
locekle, Būvvaldes vadītājas vietniece Cēsu novada pašvaldībā Irēna Suipe, Kuldīgas novada dome,
vadība, galvenais eksperts darbam

Programma
10.00 Atklāšana
10.05 – 11.45 Ekspertu uzrunas
12.00 – 13.00 Darba staciju pirmā daļa – veiksmes stāsti
13.00 – 14.00 Pusdienu pārtraukums
14.00 – 14.40 Mākslas un amatniecības izstādes “Latvijas ūdeņi
laika plūdumā” atklāšana;
15.00 – 15.50 Darba staciju otrā
daļa: Kā jūtas amatnieki - aktuālās
problēmas? Kā jūtas mākslinieki laukos – aktuālās problēmas?
Mākslas pieejamība laukos?
16.00 – 16.50 Darba staciju trešā daļa: Kā veicināt amatniecības
attīstību Latvijā? Kā veicināt mākslas attīstību laukos? Kā veicināt
sadarbību starp māksliniekiem un
amatniekiem? Kultūras mantojums
un Mēru muiža?
17.00 – 17.30 Brīvais laiks –
domapmaiņa
17.30 – 18.00 Noslēgums – darba staciju apkopojums
Dalības maksa 15 eiro. Vietu
skaits ierobežots.
Liene Strazdiņa,
TLMS „Smiltene” vadītāja

Sports
Arī jūlijā turpinās projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai” aktivitātes. Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un pavadīt
laiku, sportojot svaigā gaisā, jo regulāras fiziskas aktivitātes ir labas veselības un pašsajūtas priekšnoteikums jebkurā vecumā.
Pirms nodarbības apmeklēšanas aicinām izvērtēt savu veselības stāvokli un neapmeklēt tās, ja tiek novēroti kādi saslimšanas simptomi vai
slikta pašsajūta. Iedzīvotājus ar hroniskām slimībām lūdzam izvērtēt savas spējas piedalīties nodarbībās.
Attīstības un plānošanas nodaļa

Sākot ar 7. jūliju, ceturtdienu vakaros Gaujienā notiks taku skriešanas
seriāls, lai popularizētu aktīvu dzīvesveidu un kustību prieku iedzīvotāju
vidū. Skrējienam kopā būs 5 posmi. Lai kopvērtējumā iegūtu vērtējumu,
jāpiedalās vismaz 3 posmos. Katru reizi skrējiens sāksies ar kopējo startu.
Pusstundas laikā katrs atbilstoši savām spējām veic tik apļus, cik var noskriet šajā laikā. Apļa garums – 1 km. Vairāk par skrējienu nolikumā, ar kuru
var iepazīties Smiltenes novada mājas lapā un Gaujienas Facebook lapā.
Skrējienā aicinām iesaistīties ikvienu – gan Gaujienas pagasta, gan
Smiltenes novada, gan apkārtējo novadu iedzīvotāju.
Tātad 5 nedēļas pēc kārtas, ceturtdienu vakaros plkst. 18.30 Gaujienā
muzeja „Anniņas” apkārtnē un Gaujas dabas takā, tiekamies skrējienā!
Raivis Kalniņš,
Gaujienas pagasta sporta organizators

Smiltenes
pensionāru
apvienība
informē:
29. jūlijā ekskursija uz Madonas
novadu, lai apskatītu Kalsnavas arborētumu, Cesvaines pili, zemnieku
saimniecību, kas audzē 40 šķirņu
kallas.
Ar Smiltenes novada pašvaldības un projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā” Nr.
9.2.4.2./16/I/052 atbalstu 21. augustā tiek plānota ekskursija uz Liepāju.
Pieteikšanās un informācija,
zvanot Smiltenes pensionāru apvienības vadītājai Ritai Bormanei pa
tālruni 26514012.

Visas nodarbības tiek īstenotas darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā
atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši
nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros, realizējot projektus:
„Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā (9.2.4.2/16/I/052)”. Projekts
tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem un tiek īstenots līdz 01.09.2023. Kopējais finansējums 253592,00 EUR.
„Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Apes pilsētā, Apes, Gaujienas, Trapenes un Virešu pagastos (9.2.4.2/16/I/057)”. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un
valsts budžeta līdzekļiem un tiek īstenots līdz 31.08.2023. Kopējais finansējums 75 389.00 EUR.
„Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi Raunas un Drustu pagastos
(9.2.4.2/16/I/043)”. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem un tiek
īstenots līdz 09.12.2022. Kopējais finansējums 69 490,00 EUR.

1922. gads ir brīdis, kad ir datētas pirmās futbola aktivitātes
Smiltenes pilsētā. Tāpēc šo gadu
pieņemts uzskatīt par Smiltenes
futbola atskaites sākuma punktu.
Par godu simtgadei kā vienu no
svētku pasākumiem rīkojam bērnu
futbola festivālu „Smiltenes futbolam 100”.
Festivāls norisināsies 16. jūlijā, Smiltenē, Tepera stadionā divās vecuma grupās:
• U8 (2014. g. dz.) – izmēģināsim jaunu, interesantu formā-

tu – spēle 4:4, bez vārtsargiem
ar 4 mini vārtiem;
• U9 (2013. g. dz.) – futbols 6:6.
Aicinām komandas piedalīties,
izbaudīt futbola spēli, vasaru un iegūt jaunus draugus!
Festivāls norisināsies vienā laikā ar Smiltenes pilsētas svētkiem,
garantējot vēl plašākas brīvā laika
pavadīšanas iespējas jaunajiem futbolistiem un viņu vecākiem!
Mārtiņš Veģeris,
FK Smiltene valdes
priekšsēdētāja vietnieks
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Plānoto pasākumu kalendārs
Apes pilsēta un pagasts
Apes bibliotēka, Bērnu literatūras nodaļā:
No 14. jūlija līdz 14. augustam vasaras gardēžu konkurss „Kā garšo vasara’’?;
No 19. jūlija līdz 9. augustam vasaras otrdienās plkst. 15.00 „Izklaidējošā otrdiena’’;
No 14. jūlija līdz 11. augustam visas vasaras garumā ceturtdienās plkst. 14.00 orientēšanās spēle „Piedzīvojums’’.

Bilskas pagasts
29. jūlijā plkst. 22.00 Mēru muižas pagalmā
āra kino seanss.

Blomes pagasts
20. jūlijā plkst. 18.00 Jeberlejas estrādē
Pludmales volejbols „Jeberlejas vasara”.
23. jūlijā plkst. 16.00 Rinģu saiešanas namā
tikšanās ar zāļu sievu Melitu Svilpi.
23. jūlijā plkst. 18.00 Riņģu saiešanas namā
Klusās mūzikas koncerts. Ieeja 7,00 EUR.
27. jūlijā plkst. 18.00 Jeberlejas estrādē
Pludmales volejbols „Jeberlejas vasara”.
28. jūlijā plkst. 18.00 Jeberlejas estrādē Minifutbols 6:6 „Jeberlejas vasara”.

Drustu pagasts
22. jūlijā plkst. 18.00 Drustu estrādes āra teritorijā meistarklase „Ieaud vasaru paklājā”.
29. jūlijā plkst. 19.00 Drustu Tautas namā
spēle „Apslēptās zināšanas”.
6. augustā plkst. 11.00 Visuma centrā Drustu pagasta svētki.

Gaujienas pagasts
16. jūlijā Gaujienas tautas namā „Teātra dienas svētki Gaujienā”:
21. jūlijā plkst. 18.30 muzeja „Anniņas” apkārtnē un Gaujas dabas takā Gaujienas taku
skrējiens 2022.
22. jūlijā plkst. 21.00 Gaujienas „Anniņās”
Vītolēnu nakts koncerts.
23. jūlijā plkst. 14.00 Vītolēnu ansambļu un
solistu koncerts;
plkst. 16.00 Vizuālās māksla konkursa „Jāzepa Vītola mūzika” laureātu apbalvošana un
izstādes „ZIEMEĻBLĀZMA” atklāšana;
plkst. 18.00 Vītolsvētku koncerts.
28. jūlijā plkst. 18.30 muzeja „Anniņas” apkārtnē un Gaujas dabas takā Gaujienas taku
skrējiens 2022.
1. augusts – 25. septembris Gaujienas tautas nama mazajā zālē Gunāra Janaiša fotoizstāde „Gaujienas kapusvētki 70tajos gados”.
4. augustā plkst. 18.30 muzeja „Anniņas”
apkārtnē un Gaujas dabas takā Gaujienas
taku skrējiens 2022.
13. augustā plkst. 19.00 Gaujienas tautas namā uz koncertu „Es vienmēr tev būšu
klāt…’’ aicina Dagnija un Ance Pakalnes.
19. augustā plkst. 18.00 Muižas parkā gardumu konkurss bērniem „Vafeles Kraušķītis”;
plkst. 19.00 bērnu svētku koncerts „Krāsainie sapņi”, piedalās Minnija, vokālā studija
„Notiņas”, Gaujienas TN deju kolektīvs „Mazais kastanītis’’, Gaujienas solisti, deju grupa
no Alūksnes;
plkst. 20.00 radošās darbnīcas kopā ar Minniju un Cukurpūku, piepūšamās atrakcijas, sejiņas apgleznošana, lielo burbuļu veidošana;
plkst. 21.00 bērnu velosipēdu un rotaļratiņu
parāde pašiem mazākajiem (no 3 gadiem līdz
6 gadiem), iejūties kādā pasaku tēlā un piedalies;
plkst. 21.30 –22.00 putu ballīte.
20. augustā plkst. 10.00 – 14.00 Muižas parkā Amatnieku un mājražotāju tirdziņš;
plkst. 14.00 – 02.00 darbosies mājas kafejnīca „Mietaine’’;
plkst. 15.00 koncerts „Ziņģes brāļi’’ no Bauskas. Ieeja 4,00 EUR;
plkst. 19.0 Birzuļu tautas nama amatierteātra izrāde „Limuzīns Jāņu nakts krāsā”
Ieeja 2,00 EUR;
plkst. 22.00 pie senajām pilsdrupām Disko
balle un uguns šovs. Ieeja 5,00 EUR.
21. augustā plkst. 14.00 kapusvētki Gaujienas kapos.

Grundzāles pagasts
16. jūlijā plkst. 15.00 Grundzāles kultūras
namā erudīcijas turnīra „Prāto Grundzālē!”
Vasaras spēle.

Launkalnes pagasts
30. jūlijā koncerts „Anemonēm-10”, zaļumballe. Ieeja 5,00 EUR.

Launkalnes bibliotēka
4. jūlijs – 15. augusts Gabrielės Meškelytės
(Lietuva) darbu izstāde „Iekšējā un ārējā pasaule”.

Raunas pagasts
30. jūlijā Raunas pagasta sporta svētki.
Raunas bibliotēka
27. jūlijā plkst. 15.00 lasīšanas pēcpusdienas bērniem un jauniešiem „Lasīsim kopā!”;
plkst. 16.00 galda spēļu pēcpusdiena.
27. jūlijā plkst. 12.00 pastalu darbnīca – Tiec
pie savām pastalām pats!

Smiltenes pilsēta un pagasts
Smiltenes kultūras centrs
25. maijs – 1. augusts Smiltenes Kultūras
centra foajē Edītes Ezeriņas fotoizstāde „Fotogrāfija mani iedvesmo”. Ieeja bez maksas.
15. – 17. jūlijā „Uzziedi Smiltenē!” – SMILTENES PILSĒTAS SVĒTKI 2022.
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.
22. jūlijā ilustrācijas meistardarbnīca mākslinieces Rūtas Briedes vadībā (pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem), Smiltenes Kultūras centrā, ieeja bez maksas.
24. jūlijā plkst. 19.00 Vecā parka Jaunā estrādē koncerts un tikšanās ar Nīderlandē dzīvojošu latvieti, komponistu, ģitāristu un skaņas
pētnieku Edgaru Rubeni. Ieeja bez maksas.
26. jūlijā plkst. 18.00 daudzfunkcionālajā
sporta kompleksā „Teperis” Smiltenes pludmales volejbola turnīrs.
29. jūlijā Lliterārā meistardarbnīca rakstnieces Luīzes Pastores vadībā (pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem)Smiltenes novada bibliotēkas, Bērnu apkalpošanas nodaļā,
ieeja bez maksas.
29. jūlijā plkst. 19.00 Tepera ezera promenādē Rīgas Doma kora skolas Džeza ansambļa
brīvdabas koncerts. Ieeja bez maksas.
29. – 30. jūlijs daudzfunkcionālā sporta kompleksa Teperis kartingu trasē Latvijas čempionāta posms kartingiem.
31. jūlijā Smiltenē LVM kalnu divriteņu maratons.
12. augustā Smiltenes Kultūras centrā „Zero
waste” jeb bezatkritumu materiālu leļļu teātra
meistardarbnīca un improvizētas teātra performances iestudēšana režisores un aktrises
Māras Uzuliņas vadībā (pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem), ieeja bez maksas.
12. augustā plkst. 19.00 Tepera ezera promenādē brīvdabas koncerts. Ieeja bez maksas.
19. augustā Smiltenes Kultūras centrā Laikmetīgās dejas meistarklase horeogrāfu Elīnas un Rūdolfa Gediņu vadībā (pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem), ieeja
bez maksas.

Smiltenes bibliotēka
Līdz 29. jūlijam Smiltenes tehnikuma 100-gadei veltīta izstāde „Kāp, lai augtu!”.
Līdz 29. jūlijam Eināra Stepīša darbu izstāde
„Mans burvju zīmulis”.
Līdz 30. septembrim Smiltenes Mākslas skolas audzēkņu mācību prakses – plenēra darbu
izstāde „Vasaru sagaidot…”.

Smiltenes bibliotēkas
Bērnu apkalpošanas nodaļā
Līdz 31. augustam „Bibliotēkas vasaras izaicinājums”.
Līdz 31. augustam katru trešdienu „Darbīgās
trešdienas bibliotēkā”.

Virešu pagasts
12. augustā plkst. 20.00 Virešu pagasta Tilderu dabas takas skatu laukumā Ainars Bumbieris koncertā „Sapņu ķērājs”. Ieeja 5,00 EUR.

turpinājums no 1. lpp.
ūdens transportlīdzekli. Tāpat visas dienas garumā Smiltenes Tūrisma informācijas centrs
svētku viesiem piedāvā iespēju izmēģināt savus spēkus un zināšanas orientēšanās maršrutā pilsētvidē.
Vakara muzikālo programmu veidos Latvijā zināmi un populāri mūziķi. Plkst. 20.00 uz
skatuves kāps grupa „Franco Franco”, plkst.
21.30 koncertēs grupa „Sudden Lights”, taču
plkst. 23.00, svētku kulminācija, gaidāmi īpašie viesi – grupa „The Sound Poets”. Tulīt pēc
koncerta, apmēram plkst. 00.30, Tepera ezera
promenādē norisināsies Rīgas Cirka UV šovs.

Plkst. 01.00 svētku skatuvi ieskandinās „BŪŪ”,
pēc tam, no plkst. 02.00 līdz 04.00, gaidāma
balle ar DJ ChrisVader & DJ Goodzh.
17. jūlijā norisināsies Kapu svētki: no plkst.
11.00 Smiltenes Pilsētas kapos, bet no plkst.
14.00 Smiltenes Meža kapos. Pilsētas svētku
noslēgumā plkst. 15.00 tiek piedāvāta iespēja
apmeklēt Jāņa Krūmiņa un Ingas Rukas-Lazdiņas koncertu Vecā parka Jaunajā estrādē.
Loreta Šperliņa–Priedīte,
Smiltenes kultūras centra mākslinieciskā
vadītāja

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

