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Smiltenes novada pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums 11.08.2022.

Smiltenes novada ģerboņa 
meti tiek nodoti iedzīvotāju 
balsojumam

Smiltenes novadam izstrādāti 
jaunā ģerboņa meti, no 2022. gada 
1. augusta līdz 21. augustam tiks 
organizēts iedzīvotāju balsojums 
lēmuma pieņemšanai.

Pēc administratīvi teritoriā-
lās reformas Smiltenes novada 
pašvaldības dome lēma izstrādāt 
jaunu novada ģerboni. Kamēr tiek 
izstrādāts jauns ģerbonis saskaņā 
ar likuma „Par Latvijas valsts ģer-
boņa” 7. pantu, jauni veidotajam 
novadam pārejas posmā jāizmanto 
mazais valsts ģerbonis – nosacīti 
savas pieņemtas identitātes paš-
reiz novadam nav. 

Smiltenes novads ir izveidots, 
apvienojot trīs bijušos novadus ar 
stiprām vēstures, kultūras un ci-
tām tradīcijām, kur, uzsākot darbu 
pie jauna ģerboņa izveides, pašval-
dība vērsās pie iedzīvotājiem, or-
ganizējot ideju konkursu ģerboņa 
priekšlikumiem, lai izvirzītu jaunu 
simbolu, kas atspoguļo apvienotā 
novada kopīgās vērtības. 

Konkursā tika iesniegta 31 
ideja, kur gandrīz visas sublimē-
ja bijušo novadu simbolus vienā 
Heraldiskajā kompozīcijā. Noslē-
dzoties konkursam, spēcīgākās un 
atbilstošākās 3 idejas tika izvirzītas 
Heraldikas komisijas konsultācijai, 
lai noformulētu darba uzdevumu 

Aprakstus skatīt 3. lpp.

Smiltenes novada pašvaldība

Jauno mācību gadu uzsākot, 
lai sanāk! 

Lai skolēniem sanāk gūt jau-
nas, noderīgas zināšanas un 
kompetences, kā arī apzināties 
un likt lietā savus talantus un 
potenciālu!

Lai skolotājiem sanāk radoši 
un harmoniski darīt savu no-
zīmīgo darbu, audzinot viedu, 
iniciatīvas bagātu un radošu 
jauno paaudzi!

Lai vecākiem sanāk rast 
spēku, izturību un sirdsgudrī-
bu, pavadot savus bērnus pre-
tim jaunām virsotnēm!
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Smiltenes novadam izstrādāti jaunā novada ģerboņa meti, 
kas no 2022. gada 1. augusta līdz 21. augustam 

nodoti iedzīvotāju balsojumam lēmuma pieņemšanai.

AICINĀM IEDZĪVOTĀJUS NOBALSOT PAR SEV TĪKAMĀKO ĢERBOŅA VARIANTU!

Jūsu izvēlētais ģerboņa variants (atzīmējiet ar X Jūsu izvēlēto variantu): 

LEPNI ZIEDOŠI VIENOTI

Vilks lepni pacēlis galvu un 
asti

Vilks ar rudzupuķu un rožu 
ziediem vairoga “galvā”

Trīs apvienoto novadu simbolu 
simbioze

Norādiet informāciju par sevi :  

Jūsu vārds un uzvārds: _________________________________________________________________________

Jūsu vecums: _______________ Pilsēta/pagasts:___________________________________________________

Jūsu kontaktinformācija (tālrunis un/ vai e-pasts) : ________________________________________________

* Aizpildot balsojumā pieprasīto informāciju, persona ir devusi 
piekrišanu savu personas datu apstrādei iedzīvotāju balsojuma “Par 
jauno novada ģerboni” īstenošanai. Datu apstrādei tiks nodrošināta 
godprātīga attieksme pret personas sniegto informāciju, kā arī tiks 
ievēroti vispārīgās datu aizsardzības regulas pamatprincipi.

Variants Nr. 2

ZIEDOŠI 
„Vilks ar rudzupuķu un rožu ziediem 
vairoga „galvā”

Smiltenes novada teritorija ir ievērojama arī 
ar Hāgemeisteru dzimtu, kas Drustu un Gatartas 
teritorijā valdījusi apmēram 150 gadus. 

Vācbaltiešu izcelsmes muižnieks 1783. gadā nopirka Drustu mui-
žu, kur desmit gadu laikā iekārtoja jaunas lopu muižas un zemnieku 
sētas, uzbūvēja Gatartas muižas ēkas, iekārtoja Jaundrustu un Auļu 
muižas, uzcēla Buļļu un Briņģu muižu. Dzimtas pārstāvji saimniekoja 
ar vērienu - iekopa laukus, būvēja muižas, veicināja zemnieku patstā-
vīgu darbošanos, stimulēja amatniecības attīstību (katrā lauku sētā 
bija vismaz viens amatnieks), nodibināja vienu no pirmajām skolām 
Vidzemē un aktīvi iestājās par dzimtbūšanas atcelšanu.

Smiltenes novada jaunajā ģerboņa metā Hāgemeisteru dzimtas 
elements – čertlapu roze, kas aizgūta no bijušā Raunas novada ģer-
boņa, simbolizē radošumu, skaistumu, spēju attīstīt mīlestību, pielie-
tojot zināšanas un darbu radīt dzīvinošu un pārveidojošu matēriju – 
novada uzplaukumu. 

Variants Nr. 3

VIENOTI
„Trīs apvienoto novadu simbolu 
simbioze”

Ģerboņa metā vairogs dalīts ševrona veidā, 
atspoguļojot novada teritoriālo dalījumu – ap-
vienoto trīs novadu vērtības, kultūras mantojumu un unikalitāti, kas 
savstarpēji veido vēsturisko elementu simbiozi. Rudzupuķe zelta lau-
kā izcelta, kā administratīvais novada centrs, atrodoties vairoga vidū, 
lillijas krusts pārstāv Raunas bijušā novada teritoriju, bet sudraba lil-
lija bijušā Apes novada teritoriālo vienību, kur lillijas zieda elements 
aizgūts no pārtikušās fon Vulfu dzimtas ģerboņa, iemiesojot cēluma, 
greznības un turības nozīmi.

Heraldiskā kompozīcija veido jaunu ģerboni, bet neļauj pazaudēt 
līdzšinējās katras teritoriālās vienības vērtības un piederības sajūtu 
vienotam novadam. 

 Nodot atsavināšanai Smilte-
nes novada pašvaldības kustamo 
mantu – augošus kokus (kailcirtē) 
ar kopējo izcērtamo platību 5,01 
ha 1. kvartāla 2., 3. un 4. nogabalā 
ar aprēķināto kopējo pārdodamās 
koksnes apjomu 1287,55 m³, kas 
atrodas Smiltenes novada pašvaldī-
bas īpašumā esošajā zemes vienībā 
„Tīrumnieki-2”, Trapenes pagastā, 
Smiltenes novadā, kadastra apzī-
mējums 3684 003 0385, pārdodot 
to elektroniskā izsolē ar augšup-
ejošu soli. Apstiprināt lēmuma 1. 
punktā minēto koku nosacīto cenu 
un izsoles sākumcenu 46 840,00 
EUR (četrdesmit seši tūkstoši astoņi 
simti četrdesmit euro un 00 centi), 
neieskaitot pievienotās vērtības no-
dokli. 

 Par izmaiņām Smiltenes nova-
da pašvaldības Centrālās adminis-
trācijas  amata vienību. 

 Par grozījumiem Smiltenes 
novada pašvaldības iestādes „Smil-
tenes novada kultūras un tūrisma 
pārvalde” amata vienību sarakstā. 

 Piešķirt Smiltenes nova-
da pašvaldības līdzfinansējumu 
3000,00 euro (trīs tūkstoši euro, 00 
centi) apmērā daudzdzīvokļu dzīvo-
jamās mājas Abulas ielā 6, Smiltenē 
iesniegtā pieteikuma par projekta 
„Dzīvojamo māju piesaistīto zemes-
gabalu labiekārtošana” ieceres rea-
lizēšanai.

 Piešķirt Smiltenes novada 
pašvaldības līdzfinansējumu 300,00 
euro (trīs simti euro, 00 centi) apmē-
rā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
Rīgas ielā 3/1, Smiltenē iesniegtā 
pieteikuma par projekta „Dzīvoja-
mo māju piesaistīto zemesgabalu 
labiekārtošana” ieceres dokumen-
tācijas izstrādei.

 Piešķirt Smiltenes novada 
pašvaldības līdzfinansējumu 300,00 
euro (trīs simti euro, 00 centi) apmē-
rā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
Rīgas ielā 3/2, Smiltenē iesniegtā 
pieteikumu par projekta „Dzīvoja-
mo māju piesaistīto zemesgabalu 
labiekārtošana” ieceres dokumen-
tācijas izstrādei.

 Par apbūves tiesības līguma 
slēgšanu ar zemnieku saimniecību 
„Lāčplēši” par apbūves tiesību iegū-
šanu uz zemi īpašumā „Lejasspaļi”, 
Grundzāles pagastā, Smiltenes no-
vadā.

 Par apbūves tiesības līguma 
slēgšanu ar I.Z. par apbūves tiesību 
iegūšanu uz zemi īpašumā „Pīļu-
kalns”, Grundzāles pagastā, Smilte-
nes novadā.

 Piekrist video kameru  (video-
sistēmas) iegādei Raunas pamat-
skolas funkciju izpildei par summu 
līdz 2300 EUR. Līdzekļus video ka-
meru (videosistēmas) iegādei pār-
dalīt no skolas budžeta līdzekļiem.

 Slēgt līgumu par projekta 
„Integrating criteria for chemicals, 
climate and circularity in procure-
ment processes” (latviski – Ķīmisko 
vielu, klimata un aprites kritēriju 
integrēšana iepirkuma procesos), 
akronīms – „ChemClimCircle” īste-
nošanu.

 Sagatavot un iesniegt Satik-
smes ministrijai iesniegumu valsts 
budžeta programmas „Valsts au-
toceļu fonds” projektu pieteikumu 
„Būvprojekta izstrāde „Rūpniecības 

Š.g. 27. jūlijā notika kārtējā 
domes sēde, kurā tika pieņemti 
šādi lēmumi:

 Iecelt Gunitu Grīnbergu Smil-
tenes novada pašvaldības iestādes 
„Smiltenes mūzikas skola” direktora 
amatā ar 2022. gada 15. augustu.

 Iecelt Vinetu Balodi Smilte-
nes novada pašvaldības iestādes 
„Smiltenes mākslas skola” direktora 
amatā ar 2022. gada 1. augustu.

 Iecelt Andu Bērtiņu Smiltenes 
novada pašvaldības iestādes „Pals-
manes pamatskola” direktora ama-
tā ar 2022. gada 17. augustu.

 Iecelt Zani Bērziņu  Smilte-
nes novada pašvaldības iestādes 
„Grundzāles pamatskola” direktora 
amatā ar 2022. gada 1. augustu.

 Nodot atsavināšanai Smilte-
nes novada pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu „Pamales”, 
Smiltenes pagastā, kadastra nu-
murs 9480 003 0299, sastāv no 
zemes vienības ar kadastra apzī-
mējumu 9480 003 0299  0,1470 ha 
platībā un būves (angārs) ar  kadas-
tra apzīmējumu 9480 003 0299 001. 
Noteikt atsavināšanas veidu – pār-
došana elektroniskā izsolē ar aug-
šupejošu soli. Apstiprināt nekusta-
mā īpašuma „Pamales”, Smiltenes 
pagastā, Smiltenes novadā, pirmās 
izsoles sākuma cenu 12 540,00 euro 
(divpadsmit tūkstoši pieci simti četr-
desmit euro 00 centi).

 Nodot atsavināšanai Smilte-
nes novada pašvaldībai piedero-
šo nekustamo īpašumu „Ķevēni”, 
Raunas pagastā, kadastra numurs 
4276 002 0104, kurš sastāv no ze-
mes vienības ar kadastra apzīmēju-
mu 4276 002 0105, platība 5,23 ha 
un zemes vienības ar kadastra ap-
zīmējumu 4276 002 0106, platība 
38,2 ha. Noteikt atsavināšanas vei-
du – pārdošana elektroniskā izsolē 
ar augšupejošu soli. Apstiprināt ne-
kustamā īpašuma „Ķevēni”, Raunas 
pagastā, Smiltenes novadā, pirmās 
izsoles sākuma cenu 127 210,00 
EUR (viens simts divdesmit septiņi 
tūkstoši divi simti desmit euro un 
00 centi).

 Nodot atsavināšanai Smilte-
nes novada pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu „Ilgas 156”, 
Smiltenes pagastā, kadastra nu-
murs 9480 005 0406, sastāv no 
zemes vienības ar kadastra apzī-
mējumu 9480 005 0406  0,1229 ha 
platībā. Noteikt atsavināšanas vei-
du – pārdošana elektroniskā izso-
lē ar augšupejošu soli. Apstiprināt 
nekustamā īpašuma „Ilgas 156”, 
Smiltenes pagastā, Smiltenes no-
vadā pirmās izsoles sākuma cenu 
6100,00 EUR (seši tūkstoši viens 
simts euro un 00 centi).

 Nodot iznomāšanai nedzīvo-
jamo telpu 14,0 m2 kopplatībā, sa-
skaņā ar būves tehniskās inventari-
zācijas lietu, kas atrodas nekustamā 
īpašumā Cēsu ielā 9, Blomē, Blomes 
pagastā, Smiltenes novadā, kadas-
tra apzīmējums 9446 006 0265 001.

 Uzsākt nekustamā īpašuma 
Jasmīnu iela 15, Blome, Blomes pa-
gastā, Smiltenes novadā, kadastra 
numurs 9446 006 0007, kas sastāv 
no vienas zemes vienības ar kadas-
tra apzīmējumu 9446 006 0062, 
platība 0,5 ha, atsavināšanas pro-
cedūru.

ielas rekonstrukcija Smiltenē”” par 
kopējo summu 26 136 EUR (divdes-
mit seši tūkstoši viens simts trīsdes-
mit seši euro).

 Sagatavot un iesniegt Satik-
smes ministrijai iesniegumu valsts 
budžeta programmas „Valsts au-
toceļu fonds” projektu pieteikumu 
„Būvprojekta izstrāde Daugavas ie-
las atjaunošana Smiltenē” par kopē-
jo summu 15 400 EUR (piecpadsmit 
tūkstoši četri simti euro).

 Atbalstīt Smiltenes vidus-
skolas dalību Eiropas Savienības 
Erasmus+ programmas Pamat-
darbības Nr.2 (KA 2) Maza mēroga 
partnerības projekta skolu sek-
torā Nr. 2022-1-LV01-KA210-
SCH-000082297 projektā „SC-
HOOLS ADAPTATE: Sharing good 
practices for sustainable develop-
ment” (Skolu adaptēšanās. Dalī-
šanās ar labo praksi ilgtspējīgai 
attīstībai), kura kopējais Smiltenes 
vidusskolai pieejamais finansējums 
ir 30 000,00 EUR.

 Noteikt līdzfinansējuma ap-
mēru par profesionālās ievirzes 
izglītības programmu apguvi Smil-
tenes Mūzikas skolā 14,00 euro 
(četrpadsmit euro 00 centi) mēnesī 
vienam izglītojamajam 2022./2023. 
mācību gadā.

 Noteikt līdzfinansējuma ap-
mēru par profesionālās ievirzes 
izglītības programmu apguvi Smil-
tenes Mākslas skolā 10,00 euro 
(desmit euro 00 centi) mēnesī vie-
nam izglītojamajam 2022./2023. 
mācību gadā.

 Noteikt līdzfinansējuma ap-
mēru profesionālās ievirzes izglītī-
bas programmā Gaujienas Mūzikas 
un mākslas skolas uzturēšanas iz-
devumu līdzfinansēšanai:

- vienam audzēknim 14,00 EUR 
(četrpadsmit euro, 00 centi) mēnesī 
vienā mūzikas izglītības program-
mā;

- vienam audzēknim 10,00 EUR 
(desmit euro, 00 centi) mēnesī vienā 
mākslas izglītības programmā;

- noteikt līdzfinansējuma apmē-
ru interešu izglītības programmās 
vienam audzēknim 10,00 EUR (des-
mit euro, 00 centi) mēnesī vienā iz-
glītības programmā. 

 Noteikt līdzfinansējuma ap-
mēru par profesionālās ievirzes 
izglītības programmu apguvi Smil-
tenes pilsētas Bērnu un jaunatnes 
sporta skolā 10,00 euro (desmit euro 
00 centi) mēnesī vienam izglītoja-
majam 2022./2023. mācību gadā.

 Noteikt līdzfinansējuma ap-
mēru par interešu izglītības prog-
rammu apguvi Smiltenes pilsētas 
Bērnu un jaunatnes sporta skolā 
10,00 euro (desmit euro 00 cen-
ti) mēnesī vienam izglītojamajam 
2022./2023. mācību gadā.

 Nepiemērot līdzfinansējuma 
apmēru par interešu izglītības prog-
rammu apguvi Smiltenes Bērnu un 
jauniešu interešu izglītības centrā 
2022./2023. mācību gadā no 2022.
gada 1. septembra līdz 2023. gada 
31. maijam.

  Slēgt sadarbības līgumu 
ar  SIA Ingka Investments Latvia, 
lai izveidotu un uzturētu publiski 
pieejamu atpūtas vietu Īpašnie-
kiem piederošā nekustamā īpašu-
mā „Veļukalni”, kadastra numurs 

Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumi
94700100072, Launkalnes pagastā, 
Smiltenes novadā.

 Apstiprināt Nolikumu „Grozī-
jumi Smiltenes novada pašvaldības 
2021. gada 25. augusta nolikumā 
Nr. 23.1/21 „Smiltenes novada in-
terešu izglītības jautājumu un prog-
rammu izvērtēšanas un mērķdotā-
cijas sadales komisijas nolikums”.

 Apstiprināt Smiltenes nova-
da interešu izglītības jautājumu un 
programmu izvērtēšanas un mērķ-
dotācijas sadales projektu izstrādes 
komisiju šādā sastāvā: komisijas 
priekšsēdētājs: Toms Markss – Smil-
tenes novada pašvaldības domes 
Kultūras, izglītības un sporta jautā-
jumu pastāvīgās komitejas priekš-
sēdētājs.

Komisijas priekšsēdētāja viet-
nieks: Edgars Roslovs – Smiltenes 
novada Izglītības pārvaldes vadītājs.

Komisijas locekļi:
Ilze Vergina – Smiltenes novada 

pašvaldības domes deputāte;
Inga Ērgle – Smiltenes novada 

pašvaldības domes deputāte;
Dina Meistere – Dāvja Ozoliņa 

Apes pamatskolas direktore;
Iveta Kovtuņenko – Smiltenes 

novada Kultūras un tūrisma pārval-
des kultūras jomas vadītāja;

Inga Sīmane – Smiltenes BJIIC 
direktore.

 Apstiprināt Nolikumu „Grozī-
jumi Smiltenes novada pašvaldības 
2021. gada 2. septembra no likumā 
Nr. 36/21 „Smiltenes novada paš-
valdības iestādes „Smiltenes nova-
da Izglītības pārvalde” nolikums”.

 Pilnvarot pašvaldības iestā-
di „Smiltenes pilsētas Bērnu un 
jaunatnes sporta skola” iestāties 
biedrībā „Latvijas Vieglatlētikas 
savienība”, reģistrācijas  numurs 
40008029019, juridiskā adrese: 
Augšiela 1, Rīga, LV-1009.

 Pilnvarot pašvaldības iestādi 
„Smiltenes pilsētas Bērnu un jau-
natnes sporta skola” iestāties bied-
rībā „Latvijas Basketbola savienība”, 
reģistrācijas  numurs 40008025619, 
juridiskā adrese: Ieriķu iela 3, Rīga, 
LV-1084.

 Noraidīt Biedrības „Latvijas 
Vieglatlētikas savienība” iesniegu-
mu, par finansiālu atbalstu Smilte-
nes novada sportistes dalībai Zie-
meļvalstu un Baltijas valstu U-23 
čempionātā vieglatlētikā Zviedrijā.

 Apstiprināt Nolikumu „Grozī-
jumi Smiltenes novada pašvaldības 
domes 2021.  gada 27. oktobra no-
likumā Nr. 45/21 Smiltenes novada 
pašvaldības iestādes „Smiltenes no-
vada Sporta pārvalde” Nolikums”.

 Izslēgt no Smiltenes sadarbī-
bas teritorijas Civilās aizsardzības 
komisijas sastāva Gunti Lošinu.

 Ievēlēt Smiltenes sadarbības 
teritorijas Civilās aizsardzības ko-
misijas sastāvā AS „Sadales tīkls” 
pārstāvi Tīklu pārvaldības funkcijas, 
Tīklu uzturēšanas daļas, Vidzemes 
tīklu nodaļas vadītāju Ivo Leoki.

 Ievēlēt Smiltenes novada paš-
valdības Publisko iepirkumu komi-
sijā:

Litu Kalniņu, 
Adriju Rubinu, 
Lauru Popi, 
Lindu Zūdiņu 
Elgaru Felci, 
Gintu Eisleru. 

 Iecelt par Smiltenes novada 
pašvaldības Publisko iepirkumu ko-
misijas priekšsēdētāju Litu Kalniņu.

 Iecelt par Smiltenes novada 
pašvaldības Publisko iepirkumu ko-
misijas sekretāri Adriju Rubinu.

 Par grozījumiem Smiltenes 
novada pašvaldības domes 2021. 
gada 28. jūlija noteikumos Nr. 2/21 
„Smiltenes novada pašvaldības 
Publisko iepirkumu organizēšanas 
kārtība”.

 Apstiprināt Noteikumu „Par 
Smiltenes novada pašvaldības fi-
nansējuma piešķiršanu reliģisko 
organizāciju atbalstam kultūrvēs-
turiskā mantojuma saglabāšanai” 
projektu.

 Apstiprināt Noteikumus „Gro-
zījumi Smiltenes novada pašvaldī-
bas domes 2022. gada 4. februāra 
noteikumos Nr.1/22 „Smiltenes no-
vada pašvaldības Ētikas kodekss””.

 Apstiprināt Noteikumus 
„Grozījumi Smiltenes novada paš-
valdības domes 2021. gada 29. 
decembra noteikumos Nr.11/21 
„Noteikumi par vienotu atlīdzības 
sistēmu Smiltenes novada pašvaldī-
bas budžeta iestādēs”.

 Apstiprināt noteikumu „Grozī-
jumi Smiltenes novada pašvaldības 
domes 2021. gada 8. jūlija noteiku-
mos Nr.1 „Darba samaksas noteiku-
mi domes priekšsēdētājam, domes 
priekšsēdētāja vietniekiem un de-
putātiem” projektu.

 Apstiprināt saistošo notei-
kumu „Par aizliegumu ģenētiski 
modificētu kultūraugu audzēšanai 
Smiltenes novada administratīvajā 
teritorijā” projektu.

 Apstiprināt saistošo noteiku-
mu „Par valsts nodevu atviegloju-
miem bāriņtiesas pakalpojumiem 
Smiltenes novadā” projektu.

 Precizēt saistošos noteiku-
mus Nr. 18/22 „Par Raunas novada 
domes 2010. gada 24. marta saisto-
šo noteikumu Nr. 16 „Par autoceļu 
uzturēšanas klasēm Raunas nova-
dā” atzīšanu par spēku zaudēju-
šiem”, aizstājos saistošo noteikumu 
Nr.18/22 izdošanas tiesiskajā pama-
tojumā vārdus un skaitļus „likuma 
„Par pašvaldībām” 41. panta pir-
mās daļas 1. punktu” ar vārdiem un 
skaitļiem „Ministru kabineta 2010. 
gada 9. marta noteikumu Nr. 224 
„Noteikumi par valsts un pašvaldī-
bu autoceļu ikdienas uzturēšanas 
prasībām un to izpildes kontroli” 
4.2. apakšpunktu”. 

 Grozīt Smiltenes novada paš-
valdības domes 2022. gada 29. jū-
nija nolikuma „Konkursa „Dārzu 
pērles Smiltenes novadā 2022” no-
likums” 6.1 punktu, izsakot to šādā 
redakcijā:

 „6.1. Konkursa uzvarētāji tiek 
pasludināti pēc konkursa rezultātu 
lēmuma pieņemšanas un godināti 
noslēguma pasākumā, kas notiks 
2022. gada 19. augustā”.

 Apstiprināt konkursa „Dārza 
pērles Smiltenes novadā 2022 ” re-
zultātus.

      

D. Kaupe,
Kancelejas un personāla 

nodaļas vadītāja 

Š.g. 7. jūlijā stājās spēkā saisto-
šie noteikumi Nr. 28/21 „Par pašval-
dības apstādījumu uzturēšanu un 
aizsardzību Smiltenes novada te-
ritorijā” un saistošie noteikumi Nr. 

Saistošie noteikumi Nr. 28/21
16/22 „Smiltenes novada pašvaldī-
bas kapsētu darbības un uzturēša-
nas noteikumi”.

Saistošie noteikumi „Par paš-
valdības apstādījumu uzturēšanu 

un aizsardzību Smiltenes novada 
teritorijā”  nosaka Smiltenes novada 
pašvaldības (turpmāk – Pašvaldī-
bas) apstādījumu uzturēšanas un 
aizsardzības kārtību, kā arī adminis-

tratīvo atbildību par saistošo notei-
kumu neievērošanu un to izpildes 
kontroli.

Saistošo noteikumu izpratnē 
apstādījumi ir visas uz Pašvaldībai 

piekritīgas zemes ar augiem dabīgi 
apaugušas vai mākslīgi apaudzē-
tas teritorijas, kurās neiegūst augu 
produkciju pārtikai, koksni, griez-
tus ziedus un tamlīdzīgi, tajā skaitā 

parki, dārzi, skvēri, alejas, kapsētas, 
tostarp koki un krūmi, savukārt, ap-
saimniekotājs ir pašvaldības struk-
tūrvienība, iestāde vai cita persona, 
kam pašvaldība uzdevusi nodroši-
nāt pašvaldības apstādījumu uztu-
rēšanu un aizsardzību.

Saistošo noteikumu „Smiltenes 
novada pašvaldības kapsētu darbī-
bas un uzturēšanas noteikumi” iz-
došanas mērķis ir noteikt Smiltenes 
novada pašvaldības administratīva-
jā teritorijā esošo kapsētu darbību 

Pašvaldībā

un uzturēšanu, kapavietas piešķir-
šanas, kopšanas un uzturēšanas 
kārtību, apbedīšanas kārtību, kap-
liču izmantošanas kārtību, kapsētas 
pārziņu, kapsētu apsaimniekotāju 
un kapavietas uzturētāja tiesības 
un pienākumus, kapsētu apsaim-
niekošanu.

Ir stājušies spēkā Smiltenes no-
vada pašvaldības domes 2022. gada 
29. jūnija saistošie noteikumi Nr. 
19/22 „Grozījums Smiltenes nova-
da pašvaldības domes 2021.  gada 

24.  novembra saistošajos noteiku-
mos Nr. 18/21 „Kārtība, kādā Smil-
tenes novada pašvaldība sniedz 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risinā-
šanā””.

Ar saistošajiem noteikumiem 
„Grozījums Smiltenes novada paš-
valdības domes 2021. gada 24. 
novembra saistošajos noteikumos 
Nr. 18/21 „Kārtība, kādā Smiltenes 
novada pašvaldība sniedz palīdzī-
bu dzīvokļa jautājumu risināšanā” 
noteikumu 6.12. apakšpunkts ir 

izteikts jaunā redakcijā, kas nosa-
ka, ka persona, kura vēlas saņemt 
pašvaldības sniegto palīdzību dzī-
vojamo telpu jautājuma risināša-
nā, iesniedz Pašvaldībā Smiltenes 
novada Dzīvokļu komisijai adresē-
tu iesniegumu, norādot nepiecie-
šamo palīdzības veidu un pievieno 
dokumentus, kas apliecina, ka šī 
persona ir tiesīga reģistrēties uz 
Noteikumu 3. punktā paredzēto 
palīdzību, tas ir, attiecīgo Ministru 
kabineta 1998. gada 30. jūnija no-

teikumos Nr.  233 „Noteikumi par 
dokumentiem, kas apliecina perso-
nas (ģimenes) tiesības īrēt sociālo 
dzīvokli, un dzīvokļa kopējās platī-
bas normām” minēto dokumentu 
kopijas, uzrādot oriģinālus, ja at-
tiecīgie dokumenti nav Komisijas 
rīcībā.

D. Kaupe, 
Smiltenes novada pašvaldības 

Kancelejas un personāla nodaļas 
vadītāja

māksliniekam, kas turpināja darbu 
pie ģerboņa izstrādes. Heraldikas 
komisija vienbalsīgi izvirzīja novad-
nieka Jāņa Stūrīša iesniegto priekš-
likumu novada ģerbonim, uz kā 
pamata arī balstās novada jaunais 
simbols. 

Smiltenes novada pašvaldības 
ģerboņa izveidošana tika uzticē-
ta pieredzes bagātam heraldikas 
speciālistam un māksliniekam Ed-
garam Simam, kas izstrādājis vairā-
kus novadu, pagastu, organizāciju, 
dzimtu, kā arī jaunizveidoto nova-
du un pagastu ģerboņus.  Darba 
gaitā tapušas vairākas skices un 
zīmējumi, kurus ir izvērtējuši He-
raldikas komisijas speciālisti un 
izvirzījuši 3 variācijas iedzīvotāju 
balsojumam. Katrā no šiem ģerbo-
ņa metiem ietverts simbols no bi-
jušajiem novadiem, veidojot jaunu 
un unikālu novada tēlu. 

Par sev tīkamāko ģerboņa metu 
iedzīvotāji varēs nobalsot no 2022. 
gada 1. līdz 21. augustam - pašval-
dības izdevuma „Smiltenes novada 
pašvaldības Vēstis” augusta numu-
rā, elektroniski aizpildāmā veidlapā 
un pašvaldības balsošanas sistē-
mā, kā arī klātienē pagastu pārval-
dēs un Valsts un pašvaldības vieno-
tajos klientu apkalpošanas centros. 

Pēc iedzīvotāju balsojuma ģer-
boņa metus izvērtēs domes de-
putāti patstāvīgajās komitejās un 
stiprinās augusta domes sēdē. Pēc 
lēmuma pieņemšanas izvirzītais 
ģerboņa mets tiks nodots stiprinā-

Variants Nr. 1

LEPNI 
„Vilks lepni pacēlis galvu un asti”

Vilka elements ir aizgūts no fon Vulfu dzim-
tas ģerboņa, kas novada ģerbonī attēlots ar lepni 
paceltu galvu un asti, simbolizējot neatlaidību un 
virzību uz attīstību. Ģerboņa galvas zelta laukā rotājas rudzupuķes 
zieds un lillijas krusts. 

Smiltenes novads ir bagāts ar vēsturiski nozīmīgu dzimtu īpašu-
miem, tostarp,  fon Vulfu dzimtas, kura kopš 1698. gada saimniekoja 
Aumeisteru jeb Cirgaļu muižā, Gaujienas pilsmuižā, kā arī lielākajā 
daļā no šī brīža administratīvās novada teritorijas. Kopš Lielā zieme-
ļu kara Vulfu dzimta 1704. gadā ir ierakstīta Vidzemes bruņniecības 
matrikulā, kur piederību kompozīcijā rod arī bruņniecības ordeņa ele-
ments lillijas krusts. 

Kopumā Vulfu dzimtai piederēja vairāk nekā 15 muižas, kas šo 
dzimtu padarīja par vienu no visbagātākajiem sava laika Vidzemes 
guberņas muižniekiem. Šīs dzimtas valdījumā teritorija attīstījās, tika 
efektīvi un racionāli apsaimniekota, vairojot turību un labklājību. Pēc 
1920. gada zemes reformas  fon Vulfu dzimtai muižas tika atņemtas, 
un viņi izceļoja uz Vāciju, mantiniekiem tikai 21. gs. sākumā (ap 2020. 
un 2021. gadu) atgriežoties Cesvaines apkārtnē. 

Vilka simbols heraldikā – tiek raksturots kā sabiedriskās kārtības 
un drošības noteicējs juku laikos un sociālu attiecību paraugs un lī-
deris. Vilka individuālās rakstura īpašības tiek raksturotas, kā ģime-
niskas, uzticamas un spēcīgas, kas ietekmē vilka kolektīvās īpašības 
– savu vietu barā – līdzsvara un kārtības uzturētāja lomu meža ekosis-
tēmā – brīvs un spēcīgs.  

šanai Valsts Heraldikas komisijai. 
Aicinām iedzīvotājus būt ak-

tīviem, iepazīties ar ģerboņa me-
tiem, rūpīgi iedziļināties to ap-
rakstos, kuros skaidrots, kāpēc 
izvēlēti  tieši šādi simboli, un nobal-
sot par sev tīkamāko. 

Papildus skaidrojumus iedzī-

votāji var saņemt, sūtot savu jau-
tājumu uz e-pastu: linda.beitika@
smiltenesnovads.lv. 

Linda Beitika, 
Sabiedrisko attiecību nodaļas 

vadītāja

2021. gada Nacionālās Kultūras 
mantojuma pārvaldes izsludinā-
tajā projektu konkursā „Kultūras 
pieminekļu konservācijas un res-
taurācijas programma” Smiltenes 
novada pašvaldība ieguva 20 000 
EUR projekta “Bērensa kapličas at-
jaunošana” īstenošanai.

Lai uzsāktu projekta realizā-
ciju, tika veikta gan būvprojekta 
„Bērensa kapličas restaurācija” 
aktualizētās redakcijas saskaņo-
šana Nacionālās Kultūras man-
tojuma pārvaldē, gan īstenotās 
iepirkuma procedūras rezultātā 
parakstīts līgums ar SIA „Warss+” 
par būvdarbu veikšanu projektā 
„Bērensa kapličas atjaunošana” .

Atjaunošanas darbi tika uzsākti 
2021. gadā, kuru laikā ir veikta Bē-
rensa kapličas jumta nesošo kons-
trukciju un jumta seguma atjauno-
šana. Īstenoti darbi arī pie kapličas 
erodējušā mūra nostiprināšanas, 

Īstenots projekts 
„Bērensa kapličas atjaunošana”

Nacionālā kultūras
mantojuma pārvalde

kā arī veikta dzegas, frontonu un 
dekoratīvo elementu atjaunošana, 
izgatavošana no jauna. 

Projekta kopējās izmaksa ir 
55 048,38 EUR, no kurām 20 000 
EUR ir Nacionālās Kultūras manto-
juma pārvaldes finansējums, bet 
35 048,38 EUR ir Smiltenes novada 
pašvaldības līdzfinansējums.

Andris Jaunpetrovičs, 
būvinženieris

Ieva Dille, 
Attīstības un plānošanas nodaļas 

vadītāja

turpinājums no 1. lpp.

Aizpildīta aptaujas anketa jāie-
sniedz kādā no Smiltenes novada 
Valsts un pašvaldības vienotajiem 
klientu apkalpošanas centriem vai 
kādā no pagastu pārvaldēm. 
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Balso un nosaki, kura ideja jārealizē Smiltenes novadā!

ZINI – RĪKOJIES!
Ziņo par vidē izmestiem 
atkritumiem!

Kāds izmet vidē atkritumus – ko darīt? Nekavējies, zvani pašvaldības policijai!

Ziņo par vides pārkāpumiem, izmantojot VIDES SOS

Lejuplādē
mobilo aplikāciju

Vides SOS.

Reģistrējies
Vides
SOS.

Norādi savu
e-pastu un

tālruņa numuru.

Nofotografē
un apraksti,
kas noticis.

Nosūti
ziņojumu.

1 2 3 4 5

6 7 8

Valsts vides dienests
saņems tavu ziņojumu

un izvērtēs to!

Atbilstoši pārkāpuma
raksturam, Valsts vides dienests

pieņems to risināšanai vai
nodos risināšanai

pašvaldībai/zemes īpašniekam.

?

 Problēmas
risinājumam

seko līdzi kartē
www.videssos.lv.

#KopāParTīruVidi
Materiāls tapis ar 
Latvijas vides aizsardzības fonda 
atbalstu

Pirms ziņo par vides piegružošanu,
apdomā, varbūt atkritumus vari
savākt paša spēkiem!

?

Līdz 30. jūnijam iedzīvotāji varēja iesniegt 
pieteikumus Līdzdalības budžeta projektu 
konkursam, lai veicinātu infrastruktūras uz-
labošanu, paliekošu un sabiedrībai nozīmīgu 
vērtību radīšanai Smiltenes novadā. Tika sa-
ņemtas 10 projekta idejas, no kurām noliku-
mam atbilda 9, kas nodotas balsošanā iedzī-
votājiem no 1. līdz 21. augustam. Smiltenes 
novada pašvaldība īstenos tos projektus, 
kuri balsojuma rezultātā būs saņēmuši vis-
lielāko balsu skaitu, ievērojot konkursā pa-
redzētā fi nansējuma apmēru – 25 000 EUR.

Balsot var ikviens Smiltenes novadā dek-
larētais iedzīvotājs, kurš sasniedzis 16 gadu 
vecumu. Balsot par vienu sev tīkamāko pro-
jekta ideju var tikai vienu reizi, izvēloties vie-
nu no šiem veidiem:

•	 elektroniski interneta vietnē htt-
ps://balso.smiltenesnovads.lv/projekti atbil-
stoši autorizācijas noteikumiem vai 

•	 klātienes balsošanu var veikt vienā 
no Smiltenes novada Valsts un pašvaldības 
vienotajiem klientu apkalpošanas centriem 
(uzrādot personu apliecinošu dokumentu):

o Smiltenē, Dārza ielā 3;
o Raunā, Vidzemes ielā 2;
o Apē, Stacijas iela 2;
o Drustos, Palsas ielā 20;
o Variņos, Oktobra ielā 13;
o Gaujienā, „Pilskalni”.

Iepazīsties ar idejām un balso!

1. Aktīvās atpūtas stūrītis
Mērķis ir nodrošināt bērniem un jaunie-

šiem dažādas, drošas, kvalitatīvas un saturī-
gas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Īstenojot 
projektu, plānots paplašināt un pilnveidot 
bērnu rotaļu laukumu Gaujas ielā 1, Smilte-
nē. Rotaļu laukuma iekārtu komplekss ietvers 
kvadrātformas platformu, trijstūrformas plat-
formu, zviedru sienu, tērauda kāpnes, alpīnis-
ma sienu, vertikāli novietotas, armētas virves 
ar piecstūra formas HPL kāpšanas platfor-
mām dažādos augstumos, kā arī iekārta ietver 
slīpi novietotas paralēlās šļūkšanas caurules, 
rotaļu elementus „Lete” un  pie platformas 
novietotas virvju rāpšanās elementus, rotaļu 
elementus „Skaitīkļi”. 

K opējās izmaksas – 4981,81 EUR. Realizāci-
jas vieta – Smiltenes pilsēta.

2. Apes pilsētas laukumu 
labiekārtošana

Projekta ietvaros plānots labiekārtot teri-
toriju Apes pilsētas sirdī. Centrālajā trijstrūrī 
nepieciešams izveidot bruģētu laukumiņu, 
kas nodrošinās piekļuvi perspektīvā uzstā-
dāmajam vēsturiskajam vietrādim Rīga–Tar-

tu–Viļņa, kuram vairākus gadus līdzekļus 
ziedojuši cilvēki no visas Latvijas. Līdz ar to 
vietrādis  būtu ērti pieejams, gan arī tiktu vei-
dots  vienots  vizuāls koptēls, raksturīgs Apei. 
Paralēli tiktu arī papildināts blakus esošais, 
2010. gadā ar vietējo iedzīvotāju iniciatīvu iz-
veidotais pilsētas skvērs. Domājot par kopēju 
pilsētas centra tēlu, tur tiks atjaunotas dobes 
ar jauniem stādījumiem, uzstādīti soliņi, kas 
pievienos šarmu mazajam pilsētas centram 
un būs patīkama atpūtas vieta ģimenēm ar 
bērniem, mūsu ciemiņiem. Tā būs mūsu visu 
dāvana savai pilsētai 95. dzimšanas dienā.

Ko pējās izmaksas - 4996,33 EUR.
Realizācijas vieta – Apes pilsēta.

3. Āra trenažieri Trapenes 
pagastā

Projekta mērķis ir nodrošināt iedzīvotā-
jiem iespēju neierobežoti nodarboties ar fi -
ziskajām āra aktivitātēm. Āra trenažieru lau-
kuma izveide Trapenes pagastā – pļavā starp 
Trapenes sākumskolu un muzeju „Vairogos”, 
sniegs iespēju uzlabot bērnu, jauniešu un ve-
cāku cilvēku veselības stāvokli un uzturēt to, 
darbojoties uz tādiem ielu vingrošanas ele-
mentiem, kā sānu un gurnu trenažieris, rite-
nis un steperis, slēpošanas trenažieris.

Kop ējās izmaksas – 5000 EUR.
Realizācijas vieta – Trapenes pagasts.

4. Disku Golfa parks Smiltenē 
Jaunā parka teritorijā

Projekta mērķis ir izveidot bezmaksas 
iesācēju līmeņa Disku golfa laukumu Smilte-
nes pilsētas Jaunā parka teritorijā, tādā veidā 
popularizējot šo aktīvās atpūtas veidu un lab-
iekārtojot parka teritoriju. Potenciāli nākotnē 
plānots to padarīt sarežģītāku, uzlabojot un 
paplašinot Kalnamuižas teritorijā. Maksimā-
lais fi nansējuma apjoms ļautu izvietot 9 gro-
zus, kas ir uzskatāms par minimālo sportisko 
standartu, bet teorijā var izvietot arī mazāku 
grozu skaitu vai neierīkot tik kvalitatīvus me-
tienu laukumus, kas arī būtu lielisks atspē-
riena punkts pirmajiem soļiem Disku golfam 
Smiltenē. Biedrība „Sporta draugu klubs 
Palsa” apņemtos izplānot, izveidot un ierī-
kot laukumu, kā arī nākotnē rīkot publiskus 
treniņus, iepazīstināt skolēnus un organizēt 
sacensības un informēt iedzīvotājus vietējos 
mediju kanālos. 

Kopē jās izmaksas – 4996 EUR.
Realizācijas vieta – Smiltenes pilsēta.

5. Estrādei Gaujienā 
būt! Estrādes grīdas 
atjaunošana Gaujienas 
pagasta estrādē 
„Egļukalni”

Projekta mērķis ir no jauna ieklāt estrādes 
grīdu, lai Gaujienas estrādē atkal varētu pul-

cēties dažādu jomu aktīvisti. Projektā plānots 
iebērt grunti, izveidot šķembu un maisījuma 
pamatni, bet virsējo kārtu noklāt ar bruģi. Pro-
jektā plānots izmantot lietoto bruģi no Smilte-
nes novadā izveidotās krātuves. 

Projekta rezultātā tiktu iekārtota estrāde 
kā skaista atpūtas vieta kultūras pasākumu 
norisei un citiem mākslas veidiem, tiktu radīta 
iespēja attīstīt tūrismu, tiktu nodrošināta es-
trādes telpu un apkārtnes izmantošana gan 
ziemā, gan vasarā. Estrādes grīdas ielikšana 
mainīs pašreizējo estrādes nomales stāvok-
li uz iespējami apdzīvotu, no degradētas uz 
sakoptu. Tā būtu  dāvana visiem kultūras un 
skaistuma mīļotājiem - gaujieniešiem un vie-
siem uz estrādes 35 gadu jubileju!

Kopēj ās izmaksas – 5000 EUR.
Realizācijas vieta – Gaujienas pagasts.

6. Parka teritorijas 
labiekārtošana Variņu 
pagastā

Jau vairākus gadus Variņu pagasta Parka 
teritorija tiek labiekārtota – ierīkots apgais-
mojums, ierīkotas taciņas, parka teritorija tiek 
sakopta. Turpinot parka labiekārtošanu, lai 
iedzīvotājiem un pagasta viesiem šo teritoriju 
padarītu vēl pievilcīgāku un būtu kur pastai-
gas laikā atpūsties, nepieciešams ierīkot so-
liņus un atkritumu tvertnes. Daudzi pagasta 
iedzīvotāji un viesi parku izmanto pastaigām 
un atpūtai, soliņi būtu labs risinājums parka 
pilnveidei un apkārtējās vides sakārtošanai. 
Tas iedzīvotājiem radītu iespēju iziet dabā, 
baudīt ainavu, atpūsties.

Kopējā s izmaksas – 4997,04 EUR.
Realizācijas vieta – Variņu pagasts.

7. Trotuāra izbūve Trapenes 
pagastā

Projekta ietvaros tiks veikta trotuāra iz-
būve Trapenes pagasta Bormaņmuižas par-
kā, nomainot vecās fl īzes, kas pašreiz pilda 
trotuāra funkciju, bet ir pārāk šauras un arī 
nelīdzenas. Projekta mērķis ir nodrošināt 
drošu pārvietošanos cilvēkiem ar pārvietoša-
nās palīgierīcēm vai ierobežotu mobilitāti. Uz 

doto brīdi iziet caur parku ar bērnu ratiem vai 
izbraukt ar ratiņkrēslu ir gandrīz neiespējami; 
ar velosipēdu to paveikt ir sarežģīti, jo betona 
plāksnes, pirmkārt, ir ļoti šaurā segumā, otr-
kārt, ir ļoti nelīdzenā segumā. Arī vietējiem 
senioriem šī nav droša pastaigu vieta, līdz ar 
to viņi izvairās no pārvietošanās šajā posmā. 
Trotuāra izbūve uzlabos vides kvalitāti un pie-
ejamību.

Kopējās  izmaksas – 5000 EUR.
Realizācijas vieta – Trapenes pagasts.

8. Ugunskura vietas 
labiekārtošana pie Bilskas 
ezera

Bilskas ezera pludmale ir īpaši iecienīta ne 
vien vietējo, bet nu jau arī apkārtnes iedzīvotā-
ju vidū. Katru sezonu šo vietu apmeklē arvien 
vairāk un vairāk cilvēku. Ezera apkārtne un 
pludmale piedāvā dažādas atpūtas iespējas, 
kas ar katru gadu tiek pilnveidotas. Kā poten-
ciālu trūkumu šobrīd saskatām nepieciešamī-
bu pēc vietas, kur būtu iespējams baudīt pik-
niku pie ugunskura, vai vienkārši pie tā sēdēt 
un sildīties vēsākos vasaras vakaros, kā arī  
ziemā pēc slidošanas vai slēpošanas.  Esošā 
ugunskura vieta pie Bilskas ezera šobrīd ir ļoti 
primitīva, sliktā stāvoklī un neiederas kopējā 
pludmales ainavā, tai būtu nepieciešama mo-
dernizācija. Lai to atjaunotu un modernizētu, 
plānots esošajā vietā izrakt apli, kura izmērs ir 
5 m diametrā, ko izklātu ar ģeotekstila plēvi un 
tajā izlīdzinātu oļus. Pašā centrā no laukakme-
ņiem paredzēts izmūrēt ugunskura vietu 1,5 
metru diametrā. Ap ugunskura vietu tiktu no-
vietots stacionārs (zemē ierakts) sols. Blakus 
ugunskura vietai tiktu uzstādīts galds. Realizē-
jot projektu, tiks uzlabota pakalpojumu kvali-
tāte un infrastruktūra Bilskas ezera pludmalē.

Kopēj ās izmaksas – 2698.00 EUR.
Realizācijas vieta – Bilskas pagasts.

9. Uzlādējies Palsmanē!
Projekta mērķis ir uzstādīt soliņus Palsma-

nes ciemata teritorijā, lai publiskā ārtelpa kļūtu 
vizuāli pievilcīgāka un iedzīvotājiem funkcionā-
lāka. Āra soliņi paredzēti dažādai iedzīvotāju 
mērķauditorijai, tie tiks uzstādīti pie ģimenes 
ārsta prakses, aptiekas, laukumā aiz autobusu 
pieturas, „Mīlestības Skvēriņā” un pie pagasta 
pārvaldes. Pie kultūras nama plānots izvietot 
vienu viedo soliņu, kurš ir aprīkots ar fotoele-
mentu moduļiem. Izmantojot saules enerģiju 
tas nodrošinās iespēju uzlādēt viedtālruņus. 
Šāda sola izmantošana ir videi zaļa un drau-
dzīga. Soliņus nepieciešams novietot dažādās 
vietās, lai iedzīvotāji varētu atpūsties, uzgaidīt 
un nepieciešamības gadījumā arī uzlādēt tele-
fonu. Īpaši aktuāli āra soliņi pie norādītajām 
vietām ir ārkārtas situācijas laikā, kad ir jāievē-
ro distance un apmeklētāju skaits telpās.

Kopējās izmaksas – 4999,40 EUR.
Realizācijas vieta – Palsmanes pagasts.

Nekustamā 
īpašuma 
nodoklis 
2023. gadā

2022. gads ir pāri pusei, un vairs 
nav tālu, līdz tiks aprēķināts nekus-
tamā īpašuma nodoklis par 2023. 
gadu. Nekustamo īpašumu nodaļa 
vēlas informēt par būtiskākajām 
izmaiņām nekustamā īpašuma no-
dokļa aprēķināšanas kārtībā, kuras 
būs spēkā ar 01.01.2023. 

Smiltenes novada pašvaldība 
27.10.2021. gadā pieņēma saisto-
šos noteikumus Nr.15 „Par nekus-
tamā īpašuma nodokli un nekusta-
mā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piemērošanu Smiltenes novadā” 
(turpmāk – Saistošie noteikumi). 
Noteikumu nodaļas par nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumiem 
stājās spēkā ar 01.01.2022.

Saistošo noteikumu II noda-
ļa, kas nosaka atsevišķu nekus-
tamā īpašuma nodokļa objektu 
aplikšanas kārtību, stāsies spēkā 
01.01.2023. Noteikumi paredz no-
dokļa aprēķinā  vidi degradējošām, 
sagruvušām un cilvēku drošību ap-
draudošām būvēm piemērot likmi 
3% gadā. 

Ar 01.01.2023. spēku zaudē biju-
šo Apes, Raunas, Smiltenes novadu 
saistošie noteikumi par nekustamā 
īpašuma nodokļa piemērošanas un 
aprēķināšanas kārtību šajās novadu 
teritorijās, un stājas spēkā Saistošo 
noteikumu III nodaļa par nekusta-
mā īpašuma nodokļa likmēm, kuru 
piemērošanā ir būtiskas izmaiņas.

Dzīvokļa īpašuma sastāvā esošai 
ēkas daļai, kuras lietošanas veids ir 
dzīvošana, un šai daļai piekrītošajai 
koplietošanas telpu platībai un vie-
na, divu vai vairāku dzīvokļu mājām, 
ja šie nekustamā īpašuma nodokļa 
objekti netiek izmantoti saimniecis-
kās darbības veikšanai (turpmāk – 
Objekts):

• fi ziskām personām 0,2% likmi 
piemēro, ja šādā īpašumā taksā-
cijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 ir 
deklarējusies vismaz viena per-
sona;

• fi ziskām personām, kuru dzīvo-
šanai paredzētā ēkā (būvē) nav 
deklarējusies neviena persona, 
piemēro nodokļa likmi 1,5% ap-
mērā no kadastrālās vērtības;

• juridiskām personām 0,2% lik-
mi piemēro, ja dzīvošanai pa-
redzēts Objekts ir izīrēts, īres 
tiesība nostiprināta zemesgrā-
matā un taksācijas gada 1. jan-
vārī plkst. 0.00 ir deklarējusies 
vismaz viena persona;

• juridiskām personām, kuras 
neizpilda 3. punktu, nekustamā 
īpašuma nodokļa likme ir 1,5%;

• par dārza mājām un vasarnī-
cām, kuru kopējā platība ir līdz 
40 m2, nodokļa likme ir 0,2%.
Bijušo Apes, Raunas un Smilte-

nes novadu saistošie noteikumi, kuri 
paredzēja dzīvojamo māju palīgēkas 
neaplikt ar nekustamā īpašuma no-
dokli, zaudēs spēku ar 01.01.2023. 
Tātad ar 01.01.2023. par visām 
ēkām, kuru platība pārsniedz 25 m2, 
aprēķinās nekustamā īpašuma no-
dokli atbilstoši likumam „Par nekus-
tamā īpašuma nodokli” vai pašvaldī-
bas Saistošajiem noteikumiem.

Ar pašvaldības Saistošajiem no-
teikumiem pilnā redakcijā var ie-
pazīties interneta saitē pašvaldības 
mājas lapā smiltenesnovads.lv  un 
Nekustamo īpašumu nodaļā, Dārza 
ielā 11, Smiltenē, Smiltenes novadā, 
tālrunis 64774848, 20284499.

Nekustamo īpašumu nodaļa

ZINI – RĪKOJIES!
Ziņo par vidē izmestiem 
atkritumiem!

Kāds izmet vidē atkritumus – ko darīt? Nekavējies, zvani pašvaldības policijai!

Ziņo par vides pārkāpumiem, izmantojot VIDES SOS

Lejuplādē
mobilo aplikāciju

Vides SOS.

Reģistrējies
Vides
SOS.

Norādi savu
e-pastu un

tālruņa numuru.

Nofotografē
un apraksti,
kas noticis.

Nosūti
ziņojumu.

1 2 3 4 5

6 7 8

Valsts vides dienests
saņems tavu ziņojumu

un izvērtēs to!

Atbilstoši pārkāpuma
raksturam, Valsts vides dienests

pieņems to risināšanai vai
nodos risināšanai

pašvaldībai/zemes īpašniekam.

?

 Problēmas
risinājumam

seko līdzi kartē
www.videssos.lv.

#KopāParTīruVidi
Materiāls tapis ar 
Latvijas vides aizsardzības fonda 
atbalstu

Pirms ziņo par vides piegružošanu,
apdomā, varbūt atkritumus vari
savākt paša spēkiem!

?
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SIA „Apes ārsta prak-
se” 15.06.2022. noslēdza 
līgumu ar sadarbības 
iestādi Centrālo fi nan-
šu un līgumu aģentūru 
par Eiropas Savienības struktūr-
fondu līdzfi nansēta projekta Nr. 
9.3.2.0/21/A/040 „Primārās vese-
lības aprūpes infrastruktūras un 
tehniskā nodrošinājuma uzlabo-

Par ERAF projektu „SIA Apes ārsta prakse”

šana SIA „Apes ārsta prakse”.
Projekta mērķis ir uzlabot kva-

litatīvu veselības aprūpes pakal-
pojumu pieejamību, īpaši sociālās 
teritoriālās atstumtības un naba-

dzības riskam pakļautiem 
iedzīvotājiem, attīstot 
veselības aprūpes infra-
struktūru un tehnisko no-
drošinājumu SIA „Apes 

ārsta prakse”.
Projekta realizācijas laiks ir 6 

mēneši. Kopējie projekta izdevumi 
un attiecināmie izdevumi 6821,60 
eiro. No tiem ERAF fi nansējums 

ir 5798,35 eiro, valsts budžeta at-
balsts ir 613,95 eiro, privātais fi -
nansējums – 409,30 eiro. 

Projekta ietvaros tiks iegādā-
tas 12 vienības medicīnas tehnolo-
ģiju un aprīkojuma.

Zita Prazņicāne,
SIA „Apes Ārsta prakse” vadītāja
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Izglītība

Smiltenes novada Pašvaldības policija informē – par drošību, tuvojoties 
jaunajam mācību gadam

Vasara, tostarp skolēnu brīv-
dienas, paskrējušas vēja spār-
niem. Pavisam drīz bērni at-
griezīsies skolās, uzsākot jauno 
mācību gadu, un zinības gūs klā-
tienes stundās. Tāpēc Smiltenes 
novada Pašvaldības policija aicina 
vecākus rūpīgi pārrunāt un atgādi-
nāt bērniem drošības jautājumus, 
īpaši, par drošību uz ceļa. Iepriekš 
kopā ar mazākajiem bērniem veikt 
drošo maršrutu uz skolu un atpa-
kaļ.
Maršruta izvēle

Izvēlēties drošu maršrutu, 
ņemot vērā ceļa posmu, ietves 
esamību, vietas, kur šķērsot ielu 
ir pārredzami, privātmājas ar su-
ņiem, kas mēdz uzriet uz garāmgā-

jējiem, ūdens tilpnes un, protams, 
mazo personību! Lai bērns vieglāk 
atcerētos maršrutu, ir ieteicams to 
sadalīt vairākos posmos un izcelt 
svarīgākās detaļas un objektus, 
kas bērnam var palīdzēt atcerēties 
maršrutu (veikals, baznīca, ak-
mens pie pagrieziena u.c.).

Katrā maršruta posmā vaja-
dzētu identifi cēt galvenos drošī-
bas riskus, piemēram, jāievēro 
pareiza gājēju pārejas šķērsoša-
na, ietves drošā un nedrošā puse, 
bīstamākie ceļu posmi, apmaldī-
šanās u.c. Vienlaikus vecākiem ir 
jāpastāsta bērniem, kā rīkoties un 
izvairīties no drošības riskiem, kā-
pēc tie ir bīstami, kur un kā meklēt 
palīdzību, ja tāda nepieciešama.

Ceļu satiksme
Atgādinām, ka iela ir jāšķērso 

pa gājēju pāreju vai labi pārredza-
mā vietā. Turklāt vienmēr pirms 
ceļa šķērsošanas ir jāpaskatās pa 
kreisi, pa labi un vēlreiz pa krei-
si. Tāpat ir jāpārliecinās, vai visi 
transportlīdzekļi patiešām ir ap-
stājušies. Ceļu nedrīkst šķērsot 
vietā, kur ir nožogojums vai barje-
ra. Svarīgi, lai bērns visu savu uz-
manību veltītu apkārt notiekoša-
jam. Lai redzētu un dzirdētu, kas 
notiek apkārt, maršruta veikšanas 
laikā nevajadzētu lietot mobilo 
tālruni – spēlēt spēles, rakstīt īs-
ziņas, pētīt sociālo tīklu ierakstus, 
austiņās klausīties mūziku u.tml. 
Un būtiski – nekad nevajag steig-

ties! Tumšākā laikā obligāti ir jālie-
to gaismu atstarojošs apģērbs vai 
veste. Gadījumā, ja bērns brauc 
ar velosipēdu, tad jāatceras, ka 
galvā obligāti ir jābūt aizsprādzē-
tai aizsargķiverei, velosipēdam ir 
jābūt aprīkotam ar gaismas atsta-
rotājiem un bremzēm jābūt darba 
kārtībā.
Neparedzētas situācijas

Ikdienā var gadīties neierastas 
situācijas, kad bērns nokavē ieras-
to autobusu, pazaudē biļeti vai mo-
bilo telefonu, apmaldas vai satiek 
svešiniekus. Svarīgi iegaumēt – ja 
vecāki iepriekš ar bērnu pārrunās 
rīcības scenārijus dažādās situāci-
jās, tad pastāv lielāka iespēja, ka 
bērns satraukumā zinās, kā rīko-

ties un neapjuks. Jāpārliecinās, vai 
mazais drosminieks zina nosaukt 
savas mammas un tēta vārdu, uz-
vārdu, telefona numuru un adre-
si, lai nepieciešamības gadījumā 
dienesti ar viņiem var sazināties! 
Tāpat arī lūdzam vecākus ik vakaru 
pārrunāt ar bērniem dienas noti-
kumus, jo sarunas laikā var uzzināt 
un turpmāk novērst iespējamas 
nelaimes un nevēlamus gadīju-
mus!

Pašvaldības policija ikvienam 
novēl aizraujošu un drošu jauno 
mācību gadu!

Smiltenes novada 
Pašvaldības policija

2022. gada 26. jūlijā Blomes 
tautas namā Smiltenes novada 
pašvaldības pārstāvji tikās ar pa-
gasta iedzīvotājiem, lai pārrunātu 
aktualitātes, atbildētu uz jautā-
jumiem un uzklausītu ierosināju-
mus. Pašvaldību pārstāvēja domes 
priekšsēdētājs Edgars Avotiņš, iz-
pilddirektora vietniece teritorijas 
pārvaldības un sadarbības jautā-
jumos Evija Zurģe, Blomes pagas-
ta pārvaldes vadītājs Gaidis Bog-
danovs, Sociālā dienesta vadītāja 
Inta Siliņa un Kultūras un tūrisma 
pārvaldes Kultūras jomas vadītāja 
Iveta Kovtuņenko, kā arī virkne do-
mes deputātu. 

Tikšanās sākumā Blomes pa-
gasta pārvaldes vadītājs Gaidis 
Bogdanovs īsi pastāstīja par pēdē-
jā laika nozīmīgākajiem darbiem, 
tostarp, izremontētās pamatskolas 
virtuves nodošanu ekspluatācijā, 
tautas nama ēkas fasādes bojāju-
mu novēršanu, Jeberlejas estrā-
des teritorijas labiekārtošanu u.c., 
kā arī ieskicēja tuvākajā nākotnē 
plānotos projektus. Savukārt do-
mes priekšsēdētājs informēja par 
plānoto Blomes, Launkalnes, Smil-
tenes un Brantu pagastu reorga-
nizāciju. Tā iecerēta, ņemot vērā 
paredzēto Smiltenes pilsētas teri-
torijas paplašināšanu, tai pievieno-

28. jūnijā Launkalnes pagasta 
pārvaldes telpās norisinājusies ie-
dzīvotāju un pašvaldības pārstāvju 
tikšanās. Smiltenes novada pašval-
dību pārstāvēja Smiltenes novada 
pašvaldības domes priekšsēdētājs 
Edgars Avotiņš un izpilddirektora 
vietniece teritorijas pārvaldības un 
sadarbības jautājumos Evija Zurģe. 

Sanāksmes mērķis bija uzklau-
sīt iedzīvotāju priekšlikumus par 

darbu pagasta pārvaldē, kā arī 
sniegt atbildes uz iedzīvotājiem 
interesējošiem jautājumiem. Tikša-
nās laikā aktīvākā diskusija norisi-
nājās par par Launkalnes, Blomes, 
Smiltenes un Brantu pagastu pār-
valžu vadības struktūras izmaiņām. 
Pašvaldības pārstāvji atbildēja uz 
jautājumiem par vēja elektrostaciju 
parka „Augstkalni” izbūvi. Iedzīvo-
tājiem bija aktuāli noskaidrot jautā-

Iedzīvotāju un pašvaldības pārstāvju tikšanās Launkalnē
jumus, kas saistās ar saimnieciskās 
darbības nodrošināšanu pagastā, 
feldšera pakalpojumu pieejamību, 
kā arī ceļu satiksmes drošības jau-
tājumu uz autoceļa A2.

Diskusijas laikā iedzīvotāji norā-
dīja uz trīs prioritātēm, kuras būtu 
vēlams īstenot Launkalnes pagastā:
• ūdens kanalizācijas sistēmas 

sakārtošana;
• bērnu un jauniešu atpūtas vie-

tas izveide;
• ceļu infrastruktūras uzlaboša-

na.
Tikšanās noslēgumā iedzīvotāji 

un pašvaldības pārstāvji vienojās 
par to, ka šādas tikšanās klātienē 
nepieciešams organizēt regulāri.

Vanda Jurita Markova,
Digitālā mārketinga un 

komunikācijas speciāliste

Pašvaldības pārstāvji tiekas ar Blomes pagasta iedzīvotājiem

jot Kalnamuižu, Vidzemīti, Grotūzi 
un Silvu, un divu apvienoto pārval-
žu veidošanu: Launkalnes – Brantu 
un Blomes – Smiltenes pagasta. 
Būtiski, piebilst, ka reorganizācijas 
rezultātā apvienos pagastu pārval-
žu administrācijas, bet netiks mai-
nītas pagastu robežas. 

Tika pārrunāti vairāki Soci-
ālās jomas jautājumi, tostarp, 
pakalpojumu pieejamība pagas-
tā. I. Siliņa norādīja, ka sociālās jo-
mas speciālistu pakalpojumus pa-
gastā nodrošinās vairākas reizes 
nedēļā. Viņa skaidroja arī kārtību, 
kādā tiek apzinātas un kā notiek 
darbs ar ģimenēm, kā arī aicināja 
iedzīvotājus informēt Sociālo die-
nestu par situācijām, personām 
vai to grupām, kurām būtu nepie-
ciešama tā palīdzība. Šobrīd ļoti 

aktuāls ir strauji augošais energo-
resursus sadārdzinājums, tāpēc 
dienesta vadītāja informēja par 
plānotajiem atbalsta mehānis-
miem un to pieejamību dažādām 
sociālajām grupām.

Kritiski svarīgs jautājums jeb-
kurā administratīvajā teritorijā ir 
ceļi, un par tiem diskutēja arī šajā 
reizē. Gan iedzīvotāji, gan pašval-
dības pārstāvji vienprātīgi atzina, 
ka vairāku ceļu stāvoklis pagastā ir 
neapmierinošs. Tā kā valsts mērķ-
dotācija pašvaldības autoceļiem 
ir nepietiekoša, un lielu tās daļu 
prasa tieši uzturēšanas nodrošinā-
šana – sniega tīrīšana, greiderēša-
na, ikdienas remontdarbi, tad ceļu 
infrastruktūras attīstīšanai būtiska 
ir ārēju resursu piesaiste no dažā-
diem projektiem. Ņemot vērā, ka 

tuvākajā nākotnē arī šīs iespējas ir 
ļoti ierobežotas, jādomā par papil-
dus līdzekļu atrašanu autoceļiem 
pašvaldības pamatbudžetā.

Attiecībā uz kultūras jomu Blo-
mes pagasta iedzīvotāji vēlējās uz-
zināt, kas plānots ar pašlaik kritiskā 
tehniskajā stāvoklī esošo Jāņukal-
na estrādi un Jeberlejas estrādi, 
norādot arī uz to kultūrvēsturisko 
un sentimentālo vērtību. Ja darbs 
pie Jāņukalna teritorijas attīstības 
plāna izstrādes jau ir uzsākts, tad 
konkrēti plāni Jeberlejas estrādei 
netika noteikti, ņemot vērā, ka 
galvenā prioritāte nākamā gada 
kultūras budžetā būs Dziesmu un 
Deju svētki. Tomēr Kultūras jomas 
vadītāja I. Kovtuņenko solīja šo jau-
tājumu paturēt dienaskārtībā, un 
risināt, tiklīdz radīsies tāda iespēja.  

Pašvaldības pārstāvji iedzīvotā-
jiem skaidroja budžeta plānošanas 
un sadales procesu, norādot, ka lie-
lākā tā daļa tiek tērētā pašvaldības 
pamatfunkcijas nodrošināšanai 
– saimniecisko jautājumu risināša-
nai, izglītībai, sociālo pakalpojumu 
nodrošināšanai u.c. Visas vēlmes 
un vajadzības nav iespējams reali-
zēt vienlaicīgi, tāpēc būtiski ir no-
teikt prioritātes. 

Tikšanās laikā iedzīvotāji dalījās 
arī ar citiem sasāpējušiem jautāju-

miem, piemēram, Blomes tautas 
nama skatuves sliktais tehniskais 
stāvoklis, nepieciešamība pēc eko 
laukuma, cīņa ar latvāņiem, lauku 
mēslošanas radītā smaka.  

Pašvaldība pateicas ikvienam, 
kas ieradās, izteica savas domas 
un ierosinājumus! Aicinām iedzīvo-
tājus būt aktīviem, ar jautājumiem 
un ierosinājumiem vērsties pie 
atbildīgajiem speciālistiem, kā arī 
proaktīvi ziņot par problēmsituā-
cijām!

Nākamās pašvaldības pār-
stāvju un iedzīvotāju tikšanās 
plānotas:

• Smiltenes un Brantu pagastā, 
SIA „Vidzemīte” kluba telpās,  
18. augustā plkst. 18.00;

• Virešu pagastā,  Virešu kultū-
ras namā, 30. augustā plkst. 
18.00.

Aicinām iedzīvotājus būt ak-
tīviem, piedalīties pasākumā, kā 
arī iesūtīt sev interesējošos jau-
tājumus jau iepriekš uz e-pastu 
dome@smiltenesnovads.lv!

Madara Mūrniece, 
Smiltenes novada pašvaldības

zīmolvedības un mārketinga 
speciāliste 

Mainīts 
lietvedes 
darba laiks 
Blomes 
pagasta 
pārvaldē, Cēsu ielā 9!

No 2022. gada 1. augusta 
lietvede strādā:
P., O., T., C., Pk. 

no 8.00 līdz 12.00.

Ar saukli „Tava komanda star-
tam” Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūras (LIAA) biznesa inkubatori 
izziņo 2022. gada rudens uzņemša-
nu pirmsinkubācijas programmā. 
No 1. līdz 20. septembrim sešu 
mēnešu apmācību programmā tiks 
uzņemti 260 biznesa ideju autori no 
visas Latvijas. 

Pirmsinkubācijas programma ir 
piemērota biznesa ideju autoriem, 
kam vēl nav sava uzņēmuma, kā arī 
jaunajiem uzņēmējiem pašā uzņē-
mējdarbības sākumā, kad produkts 
vēl nav pieejams plašam klientu lo-
kam. Programma ilgst sešus mēne-
šus, un tās laikā dalībnieki piedalās 
apmācībās, apgūstot svarīgākās uz-
ņēmējdarbības prasmes, apmeklē 
uzņēmēju pieredzes stāstu sesijas 
un individuālās konsultācijās saņem 
mentoru atbalstu jau detalizēta rīcī-
bas plāna izstrādei biznesa idejas 
attīstīšanai. 

Dalība programmā nodrošina 
arī pieeju ar biroja tehniku aprīko-
tām darba telpām jeb kopstrādei 
jebkurā no divpadsmit LIAA biznesa 
inkubatoriem un deviņām atbalsta 
vienībām, kā arī iespēju pievieno-
ties lielākajai jauno uzņēmēju ko-
pienai Latvijā. 

Pieteikties pirmsinkubācijas 
programmai varēs no 1. līdz 20. 
septembrim, iesniedzot pieteikumu 
vienotajā valsts platformā biznesa 
attīstībai www.business.gov.lv. 

Interesenti aicināti pieteikties 
uz klātienes un tiešsaistes konsul-
tācijām sev tuvākajā LIAA biznesa 
inkubatorā Rīgā, Daugavpilī, Jelgavā 
(atbalsta vienība Bauskā), Jūrmalā 

(atbalsta vienība Tukumā), Kuldīgā 
(atbalsta vienība Talsos), Liepājā 
(atbalsta vienība Saldū), Mado-
nā (atbalsta vienības Gulbenē un 
Alūksnē), Ogrē (atbalsta vienība 
Jēkabpilī), Rēzeknē, Siguldā, Val-
mierā (atbalsta vienības Cēsīs un 
Smiltenē) un Ventspilī. LIAA bizne-
sa inkubatoru kontaktinformācija 
atrodama https://www.liaa.gov.lv/
lv/programmas/biznesa-inkubatori/
kontakti. 

Augustā un septembrī LIAA biz-
nesa inkubatori visā Latvijā rīkos arī 
dažādus informatīvus pasākumus, 
kuru laikā būs iespēja paplašināti 
uzzināt par pirmsinkubācijas atbal-
sta iespējām, kā arī par pieteikšanās 
un uzņemšanas kārtību. Informācija 
par visiem LIAA biznesa inkubatoru 
pasākumiem tiks publicēta biznesa 
inkubatoru sociālo tīklu kontos un 
LIAA mājas lapā http://www.liaa.
gov.lv/lv/pieteiksanas-pasakumiem.

LIAA biznesa inkubatoru mērķis 
ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un 
konkurētspējīgu uzņēmumu izveidi 
un attīstību. LIAA Biznesa inkuba-
torus fi nansē ERAF projekts „Reģio-
nālie biznesa inkubatori un Radošo 
industriju inkubators”. 

Vairāk par LIAA biznesa 
inkubatoriem: inkubatori.

magneticlatvia.lv 

Papildu informācija:
LIAA Komunikācijas un informācijas 

departaments
Pērses iela 2, Rīga
prese@liaa.gov.lv 

Tālrunis: +371 29725674
 Inkubatori.magneticlatvia.lv

Smiltenes novada pašvaldība realizē-
jusi projektu „Energoefektivitātes pasā-
kumu īstenošana Smiltenes novada Pals-
manes pamatskolas internāta ēkā” Nr. 
4.2.2.0/20/I/013. 

Projekta mērķis ir veikt energoefektivi-
tātes pasākumus Smiltenes novada Pals-
manes pamatskolas internāta ēkā, tādējādi 
samazinot primārās enerģijas patēriņu, sek-
mējot energoefektivitātes paaugstināšanu 
un pašvaldību izdevumu samazināšanos. 
Projekta īstenošanas rezultātā tiks samazi-
nāts primārās enerģijas patēriņš un attiecī-

Noslēgušies darbi projektā „Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Smiltenes novada 
Palsmanes pamatskolas internāta ēkā”

gie pašvaldības maksājumi par enerģijas patēri-
ņu, samazinātas siltumnīcefekta gāzu emisijas, 
kā arī uzlaboti ēkā nodarbināto cilvēku darba 
apstākļi un uzlaboti skolēnu mācību apstākļi.

Projekta ietvaros ir veikti darbi pie ēkas 
nesošo konstrukciju pārbūves, nodrošinot 
nepieciešamo telpu plānojumu atbilstoši pa-
redzētajam lietošanas veidam. Veicot energo-

RADOŠO IDEJU CENTRĀ
APES TAUTAS NAMA 2.STĀVĀ, 

SKOLAS IELĀ 4, APĒ

 Semināra nodarbības vadīs Inese TAUBE 
Seminārs veselības un labsajūtas atjaunošanai, piedāvājot gan strādājošajiem, gan 

ikvienam interesentam apgūt stresa pārvaldības prasmes, rast jaunus personīgos risināšanas modeļus 
stresa pārvarēšanai un profesionālās izdegšanas mazināšanai. 

Pilnveidot zināšanas par stresu darbā, par psihoemocionālajiem darba vides 
riskiem un profesionālo izdegšanu, apgūt prasmes to mazināšanai. Teorētiskas nodarbības, kam seko 

praktiskas, vienkāršu vingrinājumu izpildes un apguves nodarbības, kā 
profilaktiski sevi uzturēt labā gan fiziskā, gan emocionālā formā mūsdienu steidzīgajā dzīves ritmā.

RADOŠO IDEJU CENTRĀ
APES TAUTAS NAMA 2.STĀVĀ, 

SKOLAS IELĀ 4, APĒ

Semināra nodarbības vadīs Inese TAUBE 
Seminārs veselības un labsajūtas atjaunošanai, piedāvājot gan strādājošajiem, gan 

ikvienam interesentam apgūt stresa pārvaldības prasmes, rast jaunus personīgos risināšanas modeļus 
stresa pārvarēšanai un profesionālās izdegšanas mazināšanai. 

Pilnveidot zināšanas par stresu darbā, par psihoemocionālajiem darba vides 
riskiem un profesionālo izdegšanu, apgūt prasmes to mazināšanai. Teorētiskas nodarbības, kam seko 

praktiskas, vienkāršu vingrinājumu izpildes un apguves nodarbības, kā 
profilaktiski sevi uzturēt labā gan fiziskā, gan emocionālā formā mūsdienu steidzīgajā dzīves ritmā.

   CETURTDIEN, 25.augustā 
no pulksten 10.00 līdz 14.00

OTRDIEN, 23.augustā  
no pulksten 10.00 līdz 14.00

Tematiskās vasaras 
skolas divu dienu seminārs

“PAR STRESA MAZINĀŠANU 
UN IZDEGŠANU DARBĀ”

 
Semināra nodarbības bez maksas. Aicināti visi interesenti.

Sīkāka informācija zvanot Indrai Levanei, tālrunis 29406867

 Aktivitātes tiek īstenotas projektā “Pasākumi 
vietējās sabiedrības  veselības veicināšanai 
un slimību profilaksei  Apes pilsētā, Apes, 
Gaujienas, Trapenes un Virešu  pagastos” 

(Nr.9.2.4.2/16/I/057)

Trapenes pagastā tika rīkots 
fotokonkurss „Noķer skatu jū-
nijā”, kur iedzīvotāji tika aicināti 
līdz 30. jūnijam iesniegt 1 – 3 
pašu uzņemtas fotogrāfi jas. Fo-
togrāfi jām bija jāraksturo Trape-
nes pagasta vietas, notikumi vai 
svētki.

Iesūtīto fotogrāfi ju temati-
ka bija dažāda – saulrieti lauku 
sētā, pirmssvētku noskaņas 
puķu dārzā, garākās dienas un 
īsākās nakts pavadīšana savā 
sētā, autentiska svētku svinēša-
na, ezīša pastaiga pa Trapenes 
centru, maģiskā lapegļu gatve, 
dažādas pagastam nozīmīgas 
ēkas un to elementi, interesan-
tas vietas pagasta teritorijā un 
citi foto mirkļi.

Fotogrāfi ju vērtēšana norisi-
nājās no 1. līdz 8. jūlijam un no 9 
dalībnieku iesūtītajām 25 bildēm 
vislabāk veicās Sabīnei Medonovai 
– viņas fotogrāfi ja „Trapenes foto-
gēniskais Piena auto ceriņo” ieguva 
visaugstāko sociālā tīkla Facebook 
lietotāju vērtējumu.

Sakām lielu paldies visiem kon-
kursa dalībniekiem, kuri nolēma da-

Trapenes pagastā norisinājās 
fotoattēlu konkurss

līties ar savām skaistajām fotogrāfi -
jām: Anitai Elstiņai-Krievānei, Sintijai 
Ērmanei, Elīnai Lagzdai-Vasiļkovai, 
Mikam Mikusam Mamedovam, Sa-
bīnei Medonovai, Līvai Nīmantei, 
Lotei Vācietei, Ivetai un Raitim Zari-
ņam! 

Tiksimies citā konkursā!
Laura Vāciete,

lietvede

Konkursā uzvarēja Sabīne Mamedova ar 
foto „Trapenes fotogēniskākais Piena auto 

ceriņos”.

Zinību dienas pasākumi 
Smiltenes novada 
izglītības iestādēs:

Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolā 
1. septembrī 10.00 skolas zālē;
Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā 
1. septembrī 9.00;
Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas 
pirmsskolas izglītības grupā 1. septembrī  10.00;
Smiltenes novada speciālajā pamatskolā 1. septembrī 14.00 skolas 
pagalmā;
Grundzāles pamatskolā 1. septembrī 8.30 pirmskolas grupām, 
9.00 pamatskolai pagasta estrādē vai skolas zālē (atkarībā no laika 
apstākļiem);
Bilskas pamatskolā 1. septembrī 10.00;
Palsmanes pagasta PII 1. septembrī 10.00 skolas laukumā vai skolas 
zālē (atkarībā no laika apstākļiem);
Palsmanes pamatskolā 1. septembrī 9.00 skolas pagalmā;
Launkalnes sākumskolā 1. septembrī  9.00 skolas zālē vai pagalmā pie 
karoga (atkarībā no laika apstākļiem); 
Trapenes sākumskolā 1. septembrī 9.00 pie skolas vai skolas zālē 
(atkarībā no laika apstākļiem);  
Gaujienas pamatskolā 1. septembrī 12.00; 
Smiltenes mūzikas skolās: 

•	 Smiltenē 1. septembrī 14.00 Smiltenes Kultūras centra lielajā zālē;
•	 Apē 2. septembrī 14.00 Apes tautas namā;
•	 Raunā 2. septembrī 17.00 Raunas kultūras centrā. 

Izglītības pārvalde

Vecāku 
sapulces 
Smiltenes 
vidusskolā

Strauji tuvojas jaunais mā-
cību gads. Smiltenes vidussko-
la aicina skolēnu vecākus uz 
sapulci, lai pārrunātu šobrīd 
aktuālākos jautājumus. 

1. – 3. klašu skolēnu vecāku 
sapulce notiks 
29. augustā plkst. 17.30, 

4. – 12. klašu skolēnu vecāku 
sapulce – 
30. augustā plkst. 17.30. 

Lai skaista vasaras izskaņa! 
Uz tikšanos – augusta nogalē 
Smiltenes vidusskolā!

efektivitātes pasākumu īstenošanu, ēkā 
veikta tās fasādes, cokola, pārsegumu 
siltināšana, mehāniskās ventilācijas sistē-
mas izbūve, kā arī, lai veicinātu atjaunoja-
mās enerģijas izmantošanu ēkai, uzstādīti 
saules paneļi un kolektori. Ēkā pārbūvēti 
visi iekšējie inženiertīkli un atjaunota tel-
pu iekšējā apdare, lai nodrošinātu mācību 
procesam atbilstošu vidi. 

Andris Jaunpetrovičs, 
būvinženieris

Ieva Dille, 
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
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Četrām Smiltenes novada skolām būs jauni direktori Kultūra
Izsludināts līdzfinansēšanas 
konkurss kultūras, sabiedriski 
nozīmīgu vai izglītojošu aktivitāšu 
īstenošanai Smiltenes novadā

2022. gada 27. jūlijā, Smilte-
nes novada pašvaldības domes 
sēdē, deputāti amatos apstip-
rināja četrus jaunus Smiltenes 
novada izglītības iestāžu vadī-
tājus. 

Grundzāles pamatskolas direk-
tora amatā iecēla Zani Bērziņu. 
Izglītības jomā Z. Bērziņa strādā 
jau vairāk nekā 20 gadus, Grun-
dzāles pamatskolā pierādījusi sevi 
skolas administratīvajā darbā, kā 
direktora vietniece izglītības jomā 
un vēlāk kā direktora pienākumu 
izpildītāja. 

Smiltenes mākslas skolas di-
rektora amatā iecēla Vinetu Ba-
lodi. No 1997. gada viņa bijusi 
līdzšinējā mākslas skolas vadītāja 
vietniece, izglītības jomā darbojas 
jau vairāk nekā 30 gadus. Turp-
māko skolas attīstību V. Balode 
saskata mūsdienu pieprasījumam 
atbilstošu programmu ieviešanā 
un  pieaugušo izglītības program-
mu īstenošanā. 

 No kreisās – pašvaldības izpilddirektors Andris Lapiņš, Grundzāles pamatskolas direktore Zane Bērziņa, 
Palsmanes pamatskolas direktore Anda Bērtiņa, Smiltenes mūzikas skolas direktore Gunita Grīnberga, 

Smiltenes mākslas skolas direktore Vineta Balode, 
Izglītības pārvaldes vadītājs Edgars Roslovs. 

glītības jomas attīstībā.   
Palsmanes pamatskolas direk-

tora amatā iecēla Andu Bērtiņu. 
Bērnību A. Bērtiņa pavadījusi Sal-
dus novadā, skolojusies vides un 
ūdenssaimniecības inženierzināt-
nes profesijā, aktīvi darbojusies 
„zaļajā kustībā”, kur „EKO skolas” 
perspektīvas saskata arī Palsma-
nes pamatskolas attīstībā. Septi-
ņus gadus Palsmanes pamatskolā 
strādāja, kā bioloģijas un ķīmijas 
skolotāja, vēlāk pildīja direktora 
vietnieces audzināšanas darbā 
pienākumus. 

Jaunieceltie izglītības iestāžu 
vadītāji izvēlēti Smiltenes novada 
pašvaldības izglītības pārvaldes 
rīkotā konkursa kārtībā. 

Lai izdodas sasniegt augstus 
mērķus un pierādīt savas spējas, 
darbojoties novada izglītības ies-
tāžu vadībā!

Linda Beitika, 
Sabiedrisko attiecību nodaļas 

vadītāja 

Jūlija vidū saņēmu negaidītu 
pārsteigumu no sava pagasta ie-
dzīvotājas, bijušās audzēknes un 
vēlāk arī  kolēģes skolotājas Indras 
Mizes. Viņas ģimene bija nolēmu-
si dalīties savā laimestā, kuru bija 
saņēmuši no uzņēmuma „Dimdi-
ņi”. Uzņēmums sociālajos tīklos 
bija izsludinājis vēlējumu konkursu 
„Dzimšanas diena mums – dāvanas 
Jums!” par godu tā 30. dzimšanas 
dienai.  Indra neskopojās ar vēlē-
juma vārdiem tik ģimenē iecienītai 
„Dimdiņu” produkcijai. Vēlot labu 
citam, tika laimēta dāvanu karte 
100 eiro  vērtībā  „Brain Games” 
veikalā! Ģimene vienojusies, ka viņi 
vairāk ir aktīvā sporta spēļu atbals-
tītāji un arī dalībnieki, un  nolēmu-
si atdāvināt laimestu, iepriecinot 
mūs – Palsmanes pagasta pirms-
skolas izglītības iestādi –, kuru 

 Vēlējums atnes dāvanu! 

Izglītības un zinātnes 
ministrijas (IZM) ko-
misija atklātajā kon-
kursā uz Smiltenes 
tehnikuma direk-
tora amata vietu 
par atbilstošāko 
atzinusi mācību ies-
tādes līdzšinējo būv-
niecības un mašīnzinī-
bu programmu nodaļas 
vadītāju Rolandu Aģi. 

Skolā viesojās IZM Profesionā-
lās un pieaugušo izglītības depar-
tamenta direktore Rūta Gintaute 
– Marihina un personālvadības 
nodaļas vadītāja Inga Rozenberga, 
lai tehnikuma kolektīva pārstāvjus 
oficiāli iepazīstinātu ar konkursa 
rezultātiem. IZM pārstāves Smilte-
nes tehnikumam un tā jaunajam 
direktoram novēlēja turēt augstu 
pacelto latiņu un pārmaiņas uz-
tvert, kā iespēju sasniegt jaunas 
virsotnes. „Kā teicis mūsu dižgars 
Rainis: „Pastāvēs, kas pārvērtīsies,” 
Rolands Aģis konkursā sevi pietei-
ca ar ļoti labu stratēģisko redzē-
jumu, tāpēc esam pārliecinātas, 
ka pārmaiņas ir uz labu. Jebkurā 
iestādē svarīgākie ir cilvēki, tātad 
– ikviens no jums. Tikai, strādājot 
komandā, varam sasniegt augstus 
rezultātus. Smiltenes tehnikums ir 
viens no labākajiem tehnikumiem 
Latvijā. Ar stipru komandu, darba 

Smiltenes tehnikumam jauns 
direktors – Rolands Aģis

Smiltenes mūzikas skolas 
direktora amatā iecēla Gunitu 
Grīnbergu, kuras bērnība pava-

dīta Smiltenē. Absolvējusi Smil-
tenes vidusskolu, skolojusies un 
ieguvusi plašu pieredzi izglītības 

jomā Rīgā, šobrīd vēlas atgriez-
ties dzimtajā pilsētā un ieguldīt 
savas zināšanas profesionālās iz-

Izmantojot pieejamo Eiropas Savienības un 
valsts līdzfinansējumu!

AICINĀM 
nodarbinātas un 
pašnodarbinātas 

personas 
no 25 gadu vecuma 

iegūt jaunu 
kvalifikāciju.

Izvērstāka informācija 
www.smiltenestehnikums.lv

Kontakttālruņi – 
26112312, 29399802

tirgū vajadzīgām mācību 
programmām un lie-

lu saimniecību. Lai 
jums arī turpmāk 
izdodas veiksmīgi 
turpināt visu iesāk-
to!” klātesošos uz-

runāja Inga Rozen-
berga.

„Skatoties globā-
li, šis visai pasaulei ir ļoti 

trauksmains brīdis. Tas, ko gri-
bu mums visiem novēlēt – turpi-
nāsim sasniegt sev izvirzīto mērķi! 
Man nav ne mazāko šaubu par to, 
ka mums tas izdosies, jo arī ie-
priekš izšķirīgos brīžos vienmēr 
esam spējuši mobilizēties un iz-
darīt to, kas darāms. Ne reizi vien 
esam pierādījuši, ka kopā mēs 
esam spēks. Par to patiesi liels 
prieks un lepnums,” atzina Smilte-
nes tehnikuma jaunais direktors 
Rolands Aģis. 

„Pats dārgākais, kas mums pie-
der, ir laiks. Laiks, ko veltām sev, 
savai ģimenei un viens otram. Jo 
atvērtāki, laipnāki, pozitīvāk nos-
kaņoti viens pret otru būsim, jo rai-
tāk veiksies darbi un paliks vairāk 
laika, ko veltīt ģimenei un saviem 
mīļajiem. Uz veiksmīgu sadarbību 
arī turpmāk!”

Baiba Vahere

Indra pati, kā arī abi Indras bērni ir 
savulaik apmeklējuši. Viņi ir pārlie-
cināti, ka šis laimests sniegs prieku 
mazajiem, jo ne katra ģimene var 
atļauties šādu spēļu iegādi.

Sirsnīgs paldies Mižu ģimenei 
par dāvanu vēl jo vairāk tāpēc, ka 
šis gads iestādei ir nozīmīgs ar 55 
gadu ilgu vēsturi. Zinību dienā, 
1. septembrī, iestādes laukumā 
plkst. 10.00 ieskandināsim dzim-
šanas dienu, jaunā mācību gada 
uzsākšanu un, protams, jaunās 
spēles, kuras tiks katrai vecuma 
grupai. 

Novēlu katram būt atvērtam la-
biem vārdiem, vēlējumiem citiem, 
tad arī veiksme biežāk uzsmaidīs 
sev pašam!

Birute Mežale, 
Palsmanes pagasta PII vadītāja

Urrā! Pirmais garšu un sajūtu 
pārgājiens Apē īstenots! Iziets gan 
zemes ceļš, gan arī izbaudīta ieša-
na pa A2 šoseju. Pirmās atziņas arī 
iegūtas. Iet dažreiz ir grūti: karsts, 
kājas berž, ceļš putekļains un ļoti, 
ļoti garš, soma izvēlēta ne tāda, 
apavi nepareizie, bet to visu atsver 
kopā būšanas prieks, gandarī-
jums par noieto un iespēja uzzināt 
daudz jauna un interesanta par sa-
viem cilvēkiem, savām ģimenēm, 
saimniecībām un apkārtni. 

Secinājums: „Mēs esam bagā-

Noticis pirmais garšu un sajūtu pārgājiens Apē

ti, jo mums ir tik forši bērni un tik 
foršas ģimenes!”. Mazs ieskats arī 
no pārgājiena dalībnieku puses, 
kur Dārta saka, ka viss paticis. Ļoti 
paticis pie Purakalnu ģimenes. Gri-
bās vēl tādus pārgājienus. Turpretī 
Estere min, ka „pārgājiens bija garš 
izaicinājums ar foršiem cilvēkiem!”. 
Enija saka: „Pārgājiens bija super 
foršs! Nebija garlaicīgi nemaz!”

Paldies visiem dalībniekiem par 
iešanu, iesaistīšanos, vēlmi izzināt 
un uzzināt! Liels paldies Sandrim 
Ciprusam un Sanitai Saulgriezei  

no z/s „Dzidrumi” un Purakalnu ģi-
menei no z/s „Vosukalni”. Jūs bijāt 
fantastiski!

Šo jaunatnes iniciatīvas projek-
tu pilnībā finansē Eiropas Sociālā 
fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 
„Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai” 
(PuMPuRS) un atbalsta Smiltenes 
novada pašvaldība.

Informācija par projektu: www.
pumpurs.lv.

Daiga Bojāre,
Apes Jauniešu klubs „Sliedes”

Apes pilsētas 
svētki „Apei 94”

No 26. līdz 28. augustam Ape 
svinēs svētkus, cauri vijot motī-
vu „Visi ceļi ved uz mājām”. Svēt-
ki ir laiks, kad Apē sabrauc tuvi 
un tāli draugi, ģimenes locekļi, 
radi, paziņas, piepildot pilsētu ar 
īpašām sajūtām un neaizmirsta-
miem satikšanās mirkļiem. 

Piektdien, 26. augustā, svēt-
kus, kā ierasts, atvērsim ar aizlūgu-
mu Apes Svētā Mateja ev. lut. baz-
nīcā (Pasta ielā 11). Bet sajūtu va-
karu aicinām baudīt Apes centrā, 
pašā pilsētas sirdī, kur dzirdēsim 
visiem zināmās pasaules un latvie-
šu dziesmas, ritmiskas un plūsto-
šas melodijas, izcilu balsu saskaņu 
un skanējumu, virtuozu saspēli un 
izpildījumu mūzikā. Mūsu priekam 
muzicēs Elizabete Zagorska – dzie-
dātāja, kuras samtainais balss tem-
brs un spēcīgais vokāls dziesmām 
piešķir īpaši neaizmirstamu noska-
ņu. Dziedātāja būs kopā ar saviem 
uzticamajiem mūziķiem: labāko 
Latvijas bundzinieci Nelliju Bubu-
jancu, Jāni Lemeži – cilvēku orķes-
tri, vokālistu, taustiņinstrumentā-
listu un saksofona virtuozu.

Sestdien, 27. augustā, pilsē-
tu modinās Apes pūtēju skanīgās 
melodijas un rosīgais amatnieku 
tirdziņš Ganību ielā.

Īpašais svētku notikums ir Avo-
tu un Skolas ielas rekonstrukcijas 
darbu noslēgums, tāpēc aicinām 
visus piedalīties Vienotības gājie-
nā, braucienā pa Skolas un Avotu 
ielu, rotājoties Latvijas sarkanbalt-
sarkanās krāsās.  

Dienas gaitā ikviens varēs rau-
dzīt sirdij vistuvāko – spēlēsim 
volejbolu (Lauku ielā 1), godinā-
sim Apes, Trapenes, Gaujienas 
un Virešu pagastu jaundzimušos 
novadniekus, klausīsimies un ska-
tīsimies Apes dziedošo un dejojo-
šo bērnu priekšnesumus (pilsētas 
centrā), izzināsim pilsētu, cilvēkus 
un viņu paveikto, piedalīsimies 
velo piedzīvojumā kopā ar Mairi 
Levanu un Jāni Baltaisbrenci, ie-
pazīsim militāro tehniku un eki-
pējumu (laukumā, Skolas ielā 4), 
paviesosimies Elīnas Zālītes me-
moriālās mājas ekspozīcijas telpās 
un ķersim pat vēžus (Dzirnavu ielā 
24). Pēc lielāka pārtraukuma, bet 
ar lielu prieku aicinām piedalīties 
arī erudīcijas spēlē „Prāta labora-
torija” (Skolas ielā 4).

Vakara programmā pilsētas 
centrā baudīsim svētku koncert-
programmu „Valodiņa” ar Mārtiņa 
Kantera „QUATTRO” piedalīša-
nos, kurā skanēs labākās Mārtiņa 
dziesmas, kas tapušas sadarbībā 
ar Raimondu Paulu. Vasarīgi un 
viegli. Par labu mūziku nakts garu-
mā rūpēsies grupa „Vintāža” un DJ 
Japānis.

Svētdien, 28. augustā, Kapus-
vētki Apes pilsētas kapos un Meža 
kapos.

Par svētkiem, to plānošanas 
gaitu un notikumiem aicinām sekot 
līdz Apes tautas nama facebook 
profilā.

Programmā ir iespējamas iz-
maiņas, bet lielākie notikumi ir sa-
plānoti, un mēs esam pārliecināti, 
ka viss iecerētais izdosies! 

Jūs zināt – mēs jūs ļoti gai-
dām mājās, Apē!

Ilva Sāre, 
Apes tautas nama vadītāja 

Smiltenes novada pašvaldība 
izsludina 2. kārtu līdzfinansēša-
nas konkursam kultūras, sabied-
riski nozīmīgu vai izglītojošu akti-
vitāšu īstenošanai Smiltenes no-
vadā. Tā mērķis ir atbalstīt aktivi-
tātes, ko organizē pēc iedzīvotāju 
vai radošo organizāciju iniciatī-
vas, kas izglīto sabiedrību, bagā-
tina Smiltenes novada kultūrvidi, 
sniedzot ieguldījumu Smiltenes 
novada kultūrvēsturiskā manto-
juma saglabāšanā un jaunu kul-
tūras tradīciju radīšanā, novada 
vārda un tēla popularizēšanā.

Konkursā var piedalīties kul-
tūras, sabiedriski nozīmīgu vai iz-
glītojošu aktivitāšu projekti, kuru 
realizācija notiek Smiltenes novadā 
un kuru rezultāti ir sabiedriski nozī-
mīgs ieguvums novadam. Pašvaldī-
bas atbalstītās aktivitātes un pasā-
kumi jāīsteno gada laikā no līguma 
parakstīšanas brīža.

Konkursa nolikums paredz at-
balstu šādās jomās: 

•	 koncerti un festivāli; 
•	 teātra, kino un deju izrā-

des; 
•	 izstādes, mākslas plenēri; 
•	 izglītojošas un inovatīvas 

ekspozīcijas valsts un vietējas nozī-
mes kultūrvēstures objektos, pub-
liskajās teritorijās; 

•	 novada kultūrvēsturiskā 
mantojuma objektu izpēte, to kul-
tūrvēsturiskās vērtības saglabāša-
na; 

•	 novada ievērojamo perso-
nību dzīves un darba gaitu izpēte, 
piemiņas vietu apzināšana, sagla-
bāšana Smiltenes novada teritorijā; 

•	 kultūrmantojuma digitali-

zācija; 
•	 radošās darbnīcas; 
•	 kultūrizglītojošas prog-

rammas un lekcijas; 
•	 literārie pasākumi; 
•	 kultūrvēsturisku izdevumu 

un grāmatu izdošana; 
•	 novada (tai skaitā cilvēku, 

kolektīvu, uzņēmumu) reprezentē-
jošu video filmu uzņemšana; audio 
vai videoierakstu veikšana; 

•	 gadskārtu svētku un lat-
visko tradīciju popularizēšanas pa-
sākumi. 

Konkursā var piedalīties juridis-
kas vai fiziskas personas, kas reģis-
trējušās kā saimnieciskās darbības 
veicēji. Viena pasākuma īstenošanai 
var saņemt pašvaldības līdzfinansē-
jumu līdz 2000,00 euro, ne vairāk kā 
90% no kopējām pasākuma izmak-
sām.

Projektu pieteikumi jāiesniedz 
atbilstoši konkursa nolikumā no-
teiktām prasībām.  Konkursa noli-
kums, pieteikuma veidlapa un cita 
informācija pieejama Smiltenes 
novada mājas lapā, sadaļā „Attīstī-
ba” – Pašvaldības atbalsts. Projektu 
pieteikumi, atbilstoši konkursa no-
likumam, papīra formā vai elektro-
niski jāiesniedz līdz 2022. gada 26. 
augustam plkst. 16.00, Valsts un 
pašvaldības vienotajā Klientu apkal-
pošanas centrā Smiltenē (adrese: 
Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes 
novadā, LV-4729; e-pasts:  dome@
smiltenesnovads.lv) ar norādi „Smil-
tenes novada kultūras, sabiedriski 
nozīmīgu vai izglītojošu aktivitāšu 
projektu konkursam”.

Attīstības un plānošanas nodaļa

MOBILĀ 
DIAGNOSTIKA
31. augustā 10.00 – 17.00
MAMOGRĀfIJA: 
3D krūšu ultrasonogrāfija (pilna cena, bez nosūtījuma) – 
38,00 EUR

• Ar Nacionālā veselības dienesta (NVD) uzaicinājuma vēstuli – 
BEZ MAKSAS

• Ar ģimenes ārsta vai speciālista, kuram ir līgums ar NVD, 
nosūtījumu – 3,00 EUR

• Ar nosūtījumu – 35,00 EUR
RENTGENS:

• 1 projekcija ar ārsta nosūtījumu – 18,00 EUR

PIERAKSTĪTIES PA TĀLR.: +371 25431313
Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 0100-64111
PAKALPOJUMU NODROŠINA MfD veselibas grupa

Smiltenē, DAKTERU IELĀ 14 
(PIE Smiltenes slimnīcas)

2022. gada 13. augustā pulk-
sten 13.00 Ikšķilē norisināsies 23. 
politiski represēto salidojums. Uz 
to aicināti doties arī Smiltenes no-
vada represētie.

Lai nokļūtu pasākumā, tiks or-
ganizēts kopējs transports no Baz-
nīcas laukuma Smiltenes pilsētā. 
Izbraukšana pulksten 9.00.

Plašāka informācija, zvanot 

Politiski represētos aicina uz 
ikgadējo salidojumu

Smiltenes novada politiski repre-
sēto personu nodaļas „Trimdnieks” 
valdes priekšsēdētājam Arvīdam 
Kaupem pa tālruni 28641802. 

Madara Mūrniece,
Smiltenes novada pašvaldības

zīmolvedības un mārketinga 
speciāliste 

2022. gada 20. un 21. augustā 
Smiltenes novada seniori (54+) aici-
nāti pieteikties divu dienu ekskursi-
jai uz Liepāju. 

Ekskursijas pirmajā dienā ceļā 
uz Liepāju plānots gida pavadībā 
izstaigāt Ķemeru vēsturisko parku, 
baudot teju 2500 rožu krūmu krāš-
ņumu. Tāpat ekskursantiem būs 
iespēja apskatīt Saldus pilsētu un 
Solvitas Dzenes daiļdārzu Brocēnos. 
Nakšņošana plānota Liepājas Valsts 
tehnikuma telpās.

21. augustā ekskursijas dalīb-
niekiem būs iespēja klātienē vērot 
Latvijas Pensionāru federācijas or-
ganizētos Vislatvijas senioru sadzie-
dāšanās un sadancošanās svētkus, 
kas norisināsies koncertdārzā „Pūt, 

Seniorus aicina pieteikties 
ekskursijai uz Liepāju

vējiņi!”. Tāpat gaidāmas sportiskas 
aktivitātes – nūjošana un vingroša-
na jūras krastā. 

Pieteikšanās, zvanot Smiltenes 
pensionāru apvienības vadītājai Ri-
tai Bormanei pa tālruni 26514012.

Izbraukšana 20. augusta 5.50 no 
Rīgas ielas 5 (veikals „Top!”) un 6.00 
no Baznīcas laukuma Smiltenē.”   

Ekskursija tiek rīkota ar Smilte-
nes novada pašvaldības un projekta 
„Pasākumi vietējās sabiedrības ve-
selības veicināšanai Smiltenes no-
vadā” Nr. 9.2.4.2./16/I/052 atbalstu. 

Madara Mūrniece,
Smiltenes novada pašvaldības

zīmolvedības un mārketinga 
speciāliste 

5. augustā plkst. 13.00 Launkalnes bibliotēkā

Tikšanās ar rakstnieku  un publicistu 

Māri Ruku
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„Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā (9.2.4.2/16/I/052)”. Projekts tiek fi-
nansēts 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.

Arī augustā turpinās projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības 
veselības veicināšanai” aktivitātes. Aicinām iedzīvotājus būt aktī-
viem un pavadīt laiku, sportojot svaigā gaisā, jo regulāras fiziskas 
aktivitātes ir labas veselības un pašsajūtas priekšnoteikums jeb-
kurā vecumā.

Pirms nodarbības apmeklēšanas, aicinām izvērtēt savu veselī-
bas stāvokli un neapmeklēt tās, ja tiek novēroti kādi saslimšanas 
simptomi vai slikta pašsajūta. Iedzīvotājus ar hroniskām slimībām 
lūdzam izvērtēt savas spējas piedalīties nodarbībās.

Visas nodarbības tiek īstenotas darbības programmas „Izaug-
sme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot 
pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakal-
pojumiem, 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.

Attīstības un plānošanas nodaļa

Latvijas 
Čempionāta 
trešais posms 
kartingu 
sportā

24. jūlijā Smiltenes skeitparkā, 
Gaujas ielā, notika tikšanā ar BMX 
sportistu Lauri Bērziņu. L. Bērziņa 
saknes ir Smiltenē, bet nu jau vai-
rākus gadus viņš dzīvo un trenējas 
Rīgā. 

Pasākuma galvenais mērķis bija 
atgādināt bērniem, kuri izmanto 
skeitparku, par drošības līdzekļu 
nepieciešamību atrodoties un dar-
bojoties skeitparkā, kā arī mudināt 
bērnu vecākus sekot līdzi, vai bērns 
uz skeitparku dodas, izmantojot aiz-
sarglīdzekļus. L. Bērziņš izskaidroja 
un nodemonstrēja, kāpēc ir nepie-
ciešamas aizsargķiveres, elkoņu un 
ceļu sargi, potīšu sargi un citi aizsar-
glīdzekļi. Tika atbildēts uz vairākiem 
jauniešu jautājumiem par katru no 
aizsargiem. Vēlāk kopīgi tika veikta 
arī vispārēja iesildīšanās, kas ir ne-
pieciešama, lai izvairītos no negai-
dītiem un nepatīkamiem savainoju-
miem un traumām. Pēc sarunas ar 
jauniešiem L. Bērziņš veica vairākus 

Pēdējā jūlija nedēļas nogalē 
daudzfunkcionālā sporta kom-
pleksa „Teperis” kartingu trasē tika 
aizvadīts Latvijas Čempionāta tre-
šais posms kartingu sportā. Šajās 
sacensībās dažādās grupās sacen-
tās sportisti no Latvijas, Lietuvas, 
Igaunijas, Norvēģijas un Armēnijas. 
Kopā sacensībās piedalījās vairāk 
nekā septiņdesmit sportistu, kas 
gan ir krietni mazāks skaits, nekā 
tas bija iepriekšējajā reizē, kad sa-
censības notika Smiltenē. 

Sarunā ar Smiltenes posma or-
ganizatoru Vairi Trallu noskaidro-
jās, ka šogad ir redzama dalībnieku 
samazināšanās, jo ir ieviestas strik-
tākas prasības tehniskajā jomā, kas 
nereti noved pie dalībnieku nedo-
šanās uz sacensībām. Arī pandē-
mijas gadi ir veicinājuši dalībnieku 
skaita samazināšanos. Neskato-
ties uz to, sacensību dalībnieki un 
apmeklētāji ļoti pozitīvi novērtēja 
sacensību organizāciju, trases stā-
vokli un sportiskās cīņas trasē. Ar 
sacensību nolikumu, dalībnieku 
sastāvu un rezultātiem detalizēti 
var iepazīties sacensību mājaslapā 
www.prokart.lv

Matīss Mežulis,
Smiltenes novada Sporta pār-

valdes vadītājs 

Tikšanā ar BMX sportistu 
Lauri Bērziņu

L. Bērziņš izglīto bērnus par drošību skeitparkā. 

individuālus braucienus, kuru laikā 
nodemonstrēja dažādus trikus un 
lēcienus. Tika veiktas vairākas kon-
sultācijas ar jauniešiem par to, kā 
kuru triku labāk veikt un kā uzsākt 
mācīties noteiktus elementus. 

L. Bērziņam vislielāko gandarī-
jumu sniedza tas, ka pēc sarunas 
ar viņu viens no zēniem, kurš ikdie-
nā nelieto aizsargķiveri, bija devies 
mājās un atgriezies, jau izmantojot 
tādu: „Šis viens gadījums jau nozī-
mē, ka šis pasākums ir izdevies ar 
visiem 100%. Ja kaut vienu bērnu 
mans stāstītais ir „aizķēris” un licis 
saprast, ka aizsargķivere ir jālieto, 
tā ir uzvara.”

Nobeigumā gan Lauris, gan 
bērni kopīgi turpināja izmantot 
skeitparku, lai aktīvi un jautri pava-
dītu laiku kopā!

Matīss Mežulis,
Smiltenes novada Sporta 

pārvaldes vadītājs

23. jūlijā   Dzērbenes apkārtnē 
notika Latvijas čempionāts gara-
jā distancē.   Kuplā skaitā startēja 
„Azimuts OK – Sm BJSS” sportisti. 

Čempionāts norisinājās pilnīgi 
jaunā kartē un iepriekš orientēša-
nās sacensībām neizmantotā apvi-
dū pie Kaupēna ezera Dzērbenes 
pusē. Distancēs dalībniekus visvai-
rāk izaicināja dažāda izmēra un sa-
režģītības purvi un upītes, kas bija 
diezgan slapji un vietām patiešām 
nešķērsojami. 

Vīru elitē uz starta stājās gandrīz 
visi Latvijas spēcīgākie orientieris-
ti, un sešas no pirmajām septiņām 
vietām ieņēma Latvijas izlases da-
lībnieki nākamnedēļ gaidāmajā Eiro-
pas čempionātā Igaunijā. Ar R. Zērni 
spēja konkurēt vien igaunis Lauri 
Sild, kurš pārstāv orientēšanās klu-
bu „Alūksne” un izcīnīja sudraba 

Smiltenes novada orientieristi veiksmīgi 
startē Latvijas čempionāta garajā distancē

godalgu. Pie 14KP L. Sild bija piecas 
sekundes priekšā R. Zērnim, taču 
līdz finišam viņš pakāpeniski laiku 
zaudēja, un R. Zērnis izcīnīja uz-
varu ar vairāk nekā divu minūšu 
pārsvaru. Bronza – Artūram Pau-
liņam (Azimuts OK-Sm BJSS), kurš 
distancē pavadīja sešas minūtes 

vairāk nekā uzvarētājs.  Sesto vietu 
izcīnīja Artūra kluba biedrs Ilgvars 
Caune. Sieviešu Elites grupā septī-
tā vieta Zandai Stabiņai. 

Lieliski rezultāti arī:
•	 1. vieta Videgai Liepiņai 

W-55;
•	 2. vieta Uvim Sproģim 

V-18, Agnesei Jaunmuktānei S-18, 
Austrim Kalniņam V-20,  Rubenam 
Pāvilam Šulcam V-21A, Ievai Godi-
ņai W-45,  Dacei Ikšelei W-55, Aldim 
Lapiņam V-70;

•	 3. vieta Martai Kalniņai 
W-16 un Andai Jaunmuktānei W-20.

Latvijas čempionātu organizē-
ja Latvijas Orientēšanās federāci-
ja sadarbībā ar SIA „O! Latvija” un 
orientēšanās klubu „Meridiāns”. 
Pasākumu līdzfinansēja Cēsu no-
vada dome. 

Māris Stabiņš

Sports

Pasaules čempionāta rīkošana 
šogad tika uzticēta BMX lielvalstij 
Francijai. Vairāki tūkstoši sportis-
tu U23, junioru, jaunatnes, bērnu, 
amatieru un krūzeru klasēs cīnī-
jās par labāko tituliem. Smiltenes 
sportisti aizvadītajā pasaules čem-
pionātā BMX riteņbraukšanā izcīnī-
ja neticami augstas vietas, Smilte-
niešiem ir pamats būt lepniem ar 
sportistu sasniegumiem! 

Ģirta Kātiņa audzēkne Veroni-
ka Monika Stūriška („Silvas ziķeri/ 
Smiltenes BJSS”) pasaules čempio-
nātā izcīnīja sudraba godalgu. Šis 
ir pēdējo gadu lielākais panākums 
Latvijas BMX riteņbraukšanā pa-
saules čempionātos. Lielā apņē-
mība liek domāt, ka arī nākotnē 
no šīs sportistes varam sagaidīt 

Smiltenes sportisti piedalās Pasaules čempionātā BMX riteņbraukšanā

Smiltenes novada sportiste Veronika Monika Stūriška (pirmā no kreisās) 
Pasaules čempionātā izcīna sudraba medaļu. 

visaugstākā līmeņa panākumus. 
Treneris uzskata, ka Veronika ir ga-
tava cīnīties par godalgām ar U23 
meitenēm un, iespējams, pat Elites 
finālā,  ņemot vērā Veronikas uzrā-
dītos braucienu rezultātus pasau-
les čempionātā.

Elites dāmu grupā Vineta Pē-
tersone pēc piektās vietas pirma-
jā kārtā, uzvarēja pēdējās cerības 
braucienu, nodrošinot vietu starp 
16 labākajām braucējām.  Treneris 
un pati Vineta ir ļoti apmierināta 
ar sniegumu, jo līdz šim 10. vieta 
ir labākais sasniegums sportistes 
karjerā Pasaules čempionātos.

Darbs pēc čempionāta nebei-
dzas un sportistes jau gatavojas 
treniņiem, lai veiksmīgi piedalītos 
Pasaules kausā BMX, kur sākās 

olimpiskā atlase. 
Arī krūzeru grupā starp vairāku 

BMX lielvalstu sportistiem smilte-
nietis Renārs Auga, kurš strādā kā 
treneris „Silvas ziķeri/ Smiltenes 
BJSS”, finālā ieņēma septīto vietu.

Smiltenes novada sporta pār-
valde saka lielu paldies sportis-
tiem, viņu treneriem, BMX klubam 
Silvas „Ziķeri”, Smiltenes BJSS, 
Smiltenes novada pašvaldībai, kā 
arī visiem citiem atbalstītājiem un 
līdzi jutējiem, bez kuriem šie izcilie 
panākumi nebūtu iespējami!

Zane Ērgle- Mežule,
Smiltenes novada Kultūras un 

tūrisma pārvaldes 
Mārketinga un komunikācijas 

speciāliste

Jau otro gadu augus-
ta izskaņā savas Mājas 
kafejnīcas Smiltenes no-
vadā atvērs 19 uzņēmīgi 
saimnieki. Šajās dienās 
(20. un 21. augustā) no-
vadu piepildīs smaidi, 
smiekli, radošas aktivitā-
tes un, protams, smarža, 
kas būs jūtama no Rau-
nas līdz Apei. 

Ēdienkartes un piedā-
vājums būs bagātīgs, sā-
kot ar gaisīgām uzkodām 
līdz pat garšu ceļojumam 
vairākās kārtās. Saimnie-
ki savās mājas kafejnīcās 
ir padomājuši par ēdien-
kartes variācijām – būs 
pieejamas gan veģetārās, 
gan vegānās opcijas. Ir padomāts 
arī par aktivitātēm, ko varēs izbau-
dīt, lai apciemojums būtu krāsai-
nāks un piepildītāks. 

„Mājas kafejnīcu dienas 2022” 
ir Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūras un Latvijas Lauku tūris-

būsi pārliecināts, ka 
tevi gaidīs brīvs gal-
diņš;

2. pārliecināties 
par sevis izvēlētās 
aktivitātes norises 
laiku – katrs mājas 
restorāns, katra ak-
tivitāte var noritēt 
dažādos laikos;

3. pārbaudīt, vai 
izvēlētājā norises 
vietā būs iespējami 
bezskaidras naudas 
norēķini – ne visi pa-
sākumu rīkotāji varēs 
pieņemt bankas kar-
tes.

Vairāk informāci-
jas par mājas kafejnī-

cu sarakstu, ēdienkartēm un aktuā-
lo piedāvājumu aicinām sekot līdzi 
www.majaskafejnicas.lv.

Marta Vika,
Kultūras un tūrisma pārvaldes 

Tūrisma jomas vadītāja

Dodies garšu piedzīvojumā pa Smiltenes novadu! Esiet aicināti uz Jāņa 
Apsītes gleznu izstādi Au-
ļukalna muižā, kas tiks at-
klāta 20. augustā 16.00! 
Ģimenes saites Jāni Apsīti ne-
ilgu laiku bija atvedušas uz 
Drustiem. Izstādē būs redzami 
vairāki Drustos tapuši darbi. 
Izstādes atklāšana noritēs 
vienlaicīgi ar kafejnīcu dienām 
muižā 20. un 21. augustā. Varēs 
baudīt pašceptu maizi, piedalī-
ties māla veidošanas darbnīcā, 
iegādāties daiļamatniecības 
meistaru darbus un klausīties 
kokļu skaņās.

Krišjānis Kārkliņš

„Tā tikai Smiltenē
rudeņi smaržo,
Tāds tikai Smiltenē
savādnieks vējš,
Kas atstāj uz lūpām
liepziedu garšu…”
Šādu atzīšanos Smil-

tenei ir veltījusi iemīļotā 
tautas dzejniece Kornēli-
ja Apškrūma. Virešu no-
vadpētniecības centrs 
„Mājvieta” ir pirmais 
„Dižgaru ceļš” pieturvie-
ta, kurā aicinām uzzināt 
par Kornēlijas dzīves gā-
jumu, aplūkot personīgo 
pūču kolekciju. „Dzejas 
galda” atvilktnēs ir paslē-
pušies dažādi uzdevumi, 
kurus veicot ir iespēja tikt 
pie pārsteiguma balvām. 

„Vecvireši”, Virešu pa-
gasts, +371 29615699

„Gaujiena – mana pa-
radīze…”

Un patiešām var ticēt 
šiem Jāzepa Vītola vār-
diem. Šajā paradīzes stūrītī mū-
zika seko ik uz soļa gan Gaujienas 
mūzikas takā, gan Jāzepa Vītola 
memoriālajā muzejā “Anniņas’’. 
Muzeja piedāvājuma “odziņa” ir 
izglītojoši muzikālais uzvedums ar 
pašu Jāzepu Vītolu.  

Jāzepa Vītola memoriālais mu-

ma asociācijas „Lauku ceļotājs” or-
ganizēta akcija ar mērķi popularizēt 
Latvijas reģionu tūrisma piedāvā-
jumu. „Mājas kafejnīcu dienās” par 
improvizētu restorānu kļūst idillis-
ka lauku sēta vai neierasta urbāna 
vide nekurienes vidū, mazākas un 

lielākas saimniecības, kā arī tūrisma 
objekti. 

Pirms došanās uz izvēlētājām 
mājas kafejnīcām, interesentus ai-
cinām:

1. sazināties ar kafejnīcu un pie-
teikt savu apmeklējumu, tādējādi 

No Virešiem līdz Apei – pa pēdām „Dižgaru ceļam”

zejs „Anniņas’’, Gaujienas pagasts,  
+371 28386923 , +371 29247772

„Astoņi kustoņi
Astoņi kustoņi,
Kas tos astoņus kustoņus pirks?”
Kurš gan nezina šī pantiņa au-

toru Ojāru Vācieti?! Rakstnieki - Li-

Baudi hortenziju 
krāšņumu 
Raunā!

Augustā un septembrī Kolekci-
jas dārzā Raunā varēs apskatīt un 
izbaudīt vairāk nekā 130 šķirņu ska-
raino hortenziju ziedēšanu. Nepa-
laid garām un gaidīsim ciemos!

Vairāk informācijas Facebook 
lapā „Kolekcijas dārzs Raunā” un 
Instagram @kolekcijas.darzs.rauna, 
vai zvanot saimniece tālr. 26323632.

Kolekcijas dārzs Raunā

nards Laicens un Ojārs Vācietis-, 
barons Voldemārs fon Vulfs ir Tra-
penes dižgari. Trapenes novad-
pētniecības centrā iepazīsti viņu 
dzīvesstāstus tuvāk un uzzini, kas 
vēl Trapenē ir unikāls. Pateicoties 
mūsdienu tehnoloģijām ir iespēja 
klausīties dzeju paša Ojāra Vācieša 

izpildījumā. 
Trapenes novadpēt-

niecības centrs „Vairo-
gi’’, Trapenes pagasts, 
+37125413243

„Tu reizēm šķieti 
tuva

Kā mana paša 
sirds,

Kā mīļa tēvu druva,
Kas dzimtā zemē 

mirdz…’’
Ar šiem rakstnie-

ces Elīnas Zālītes vār-
diem esam nokļuvuši 
pēdējā „Dižgaru ceļš” 
pieturvietā. „Izlauša-
nās istaba”, 12 dažādu 
putnu klausīšanās un 
iepazīšana, 3D pasau-
le ļaus vēžot un rotāt 
eglīti kopā ar barona 
atvasēm, kā arī Apes 
muižas maketi un ska-
nošās atvilktnes no 
Hopenhofas muižas. 
Elīnas Zālītes me-

moriālajā mājā garlaicīgi nebūs 
nevienam. 

Elīnas Zālītes memoriālā māja, 
Dzirnavu iela 24 , Ape, +371 26124789

Alīna Dzenīte,
Virešu Tūrisma informācijas centra 

„Mājvieta” vadītāja
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Plānoto pasākumu kalendārs
Apes pilsēta un pagasts

1. augusts – 30. septembris Apes tautas 
namā Sandras Semenkovičas gleznu izstāde.
23. augusts plkst. 10.00 – 14.00 Radošo ide-
ju centrā  Veselības projekta ietvaros – Tema-
tiskā vasaras skola par stresa mazināšanu un 
izdegšanu darbā. Lektore, psiholoģe Inese 
Taube.
25. augusts plkst. 10.00 – 14.00 Radošo ide-
ju centrā  Veselības projekta ietvaros – Tema-
tiskā vasaras skola par stresa mazināšanu un 
izdegšanu darbā. Lektore, psiholoģe Inese 
Taube.
26. – 28. augusts Apes pilsētas svētki.
26. augustā plkst. 20.00 Apes pilsētas centrā 
Elizabetes  Zagorskas MSO band koncertbal-
le, DJ Salvis.
27. augustā plkst. 20.00 Apes pilsētas centrā 
Mārtiņa Kantera TRIO koncerts. 
27. augustā plkst. 23.00 Apes pilsētas cen-
trā Balle ar grupu „Vintāža” un DJ Japāni 
1.septembris no plkst. 12.00 – 17.00 Apes 
bērnu rotaļu laukumā aktivitātes bērniem –  
Sveika, skola! Piepūšamās atrakcijas, sportis-
kas aktivitātes, radošās darbnīcas, orientēša-
nās. Darbosies kafejnīca „Krodziņš”. 
9. septembris  Radošā pēcpusdiena „Ciemos 
pie Elīnas Zālītes”.
10. septembris Apes pilsēta VIVUS.LV MTB 
maratona  7. noslēguma posms. 
25. septembris  Apes pilsēta – Rudens gada-
tirgus.
Apes bibliotēka, Bērnu literatūras nodaļa
Līdz 30. augustam, otrdienās plkst. 15.00 „Iz-
klaidējošā otrdiena’’
Līdz 25. augustam, ceturtdienās plkst. 14.00 
orientēšanās spēle „Piedzīvojums’’.
Līdz 29. augustam vasaras gardēžu konkurss 
„Kā garšo vasara’’?.
1. septembrī plkst. 12.00 sadarbībā ar Apes 
tautas namu Zinību dienai veltīts bērnu pasā-
kums.

Bilskas pagasts
20. augustā no plkst. 14.00 Smiltenes nova-
da muzejā – Mēru muižā. Mākslas un amatnie-
cības izstāde „Latvijas ūdeņi laika plūdumā”. 
Plkst. 19.00 grupas DAGAMBA brīvdabas 
koncerts. Ieeja koncertā 10 EUR bezrindas.lv.

Blomes pagasts
7. augustā plkst. 17.30 Blomes Tautas namā 
LU jauktā kora „Dziesmuvara” koncerts „Dzies-
muvara atgriežas Blomē’”, ieeja 2,00 EUR.
18. augustā plkst. 20.00 Blomes pagasta 
Jeberlejas estrādē Laikmetīgais teātris „Vola-
tus’’ mūzikls „Mīlestības pinekļos” Lara Mer-
ca. Ieeja 2.00 EUR.
27. augustā plkst. 11.00 „Tracis pirms skolas” 
Pirmsskolas izklaides novada bērniem.
3. septembrī plkst. 19.00 Blomes Tautas 
namā, Blomes amatierteātra pirmizrāde „Jū-
lijs”. Ieeja 2.00 EUR.
10. septembrī plkst. 18.00 Riņģu saieta 
namā Dzejas dienu pasākums „Pīlādžu vīns”.

Drustu pagasts
14. augustā plkst. 11.00 Drustu novadpēt-
niecības muzeja Seno amatu darbnīcā „Ziepju 
liešanas darbnīca”. Pieteikšanās, zvanot uz 
tālruņa numuru 22047515. Dalības maksa 
2,00 EUR.
20. augustā plkst. 12.00 – 18.00 pasta-
lu meistarklase. Pieteikšanās pa tālruni: 
27871714 (Ilze).
20. augustā plkst. 18.00 sarunu vakars ar 
Drustu pagasta iedzīvotājiem par un ap ama-
tiera kolektīva izveidi.
10. septembrī plkst. 10.00 velo svētki.
23. septembrī dejas dienas Drustos.

Gaujienas pagasts
No 8. jūlija līdz 25. septembrim Gaujienas 
tautas nama mazajā zālē Foto izstāde „Kapu-
svētkiem – 70”, apskatāma katru darba dienu 
un pasākuma laikā.
13. augustā plkst. 19.00 Gaujienas tau-
tas namā uz koncertu „Es vienmēr tev būšu 
klāt…’’ aicina Dagnija un Ance Pakalnes, ieeja 
3,00 EUR.
19. augustā plkst. 18.00 Muižas parkā gar-
dumu konkurss bērniem „Vafeles Kraušķītis”; 

19.00 bērnu svētku koncerts „Krāsainie sap-
ņi” – piedalās Minnija, vokālā studija „Noti-
ņas”, Gaujienas TN deju kolektīvs „Mazais 
kastanītis”, Gaujienas solisti, deju grupa no 
Alūksnes; 20.00 radošās darbnīcas kopā ar 
Minniju un Cukurpūku, piepūšamās atrakci-
jas, sejiņu apgleznošana, lielo burbuļu veido-
šana; 21.00 bērnu velosipēdu un rotaļratiņu 
parāde pašiem mazākajiem (no 3 gadiem 
līdz 6 gadiem); 21.30 – 22.00 putu ballīte. 
20. augustā 10.00 – 14.00 Muižas parkā 
Amatnieku un mājražotāju tirdziņš; 14.00 – 
20.00 darbosies mājas kafejnīca „Mietaine”; 
15.00 koncerts „Ziņģes brāļi” no Bauskas, ie-
eja 4,00 EUR; 19.00 Birzuļu tautas nama ama-
tierteātra izrāde „Limuzīns Jāņu nakts krāsā”, 
ieeja 2,00 EUR; 22.00 pie senajām pilsdrupām 
Disko balle un uguns šovs, ieeja 5,00 EUR.
26. augustā Gaujienā velobrauciens „Lai 
ripo!”. 

Launkalnes pagasts
27. augustā atpūtas bāzē „Silmači”, Launkal-
nes pagastā, Smiltenes novada sporta svētki.
Līdz 15. augustam Launkalnes bibliotēkā 
Gabrieles Meškelytes (Lietuva) darbu izstāde 
„Iekšējā un ārējā pasaule”. 

Raunas pagasts
20. augustā Rauna svin Vārda dienu!
Raunas bibliotēkā
12. augustā plkst. 17.00 Raunas bibliotēka 
ceļo – stāsts par Somijas bibliotēkām.
2. septembrī plkst. 17.00 dzejas koka „Dzeja 
vieno” atklāšana Raunas centrā, pie autoos-
tas.
2. – 11. septembrī plkst. 18.00 – 20.00 Dze-
jas dienas. Katru vakaru dzejas koka teritorijā 
varēs saklausīt dzejas rindas, kuras radījuši 
vietējie dzejdari.
16. septembrī plkst. 17.00 tikšanās ar rakst-
nieci Zani Nuts.

Palsmanes pagasts
13. augustā plkst. 20.00 Palsmanes Brīvda-
bas pasākumu vietā „Zem jumta” (pie Palsma-
nes robežas zīmes un Variņu ceļa) muzikāli iz-
klaidējošs vakars „Randiņš ar citiem laikiem”. 
Pasākuma – viesi folkloras kopa „Rudzupuķe”, 
muzikālā  grupas  „Rahu  the  fool” un „Ska-
ņu māja”. Ieeja 5,00 EUR.
20. augustā plkst. 13.00 Muižas diena Pals-
manē. Iespēja apmeklēt muižu un iemēģi-
nāt roku dažādos tā laika amatos. Darbosies 
krogs. Aicinām ņemt līdz fotogrāfijas, kuras 
saistītas ar Palsmanes pagastu dažādos laika 
periodos. Tās tiks ieskanētas vēstures arhīva 
veidošanai.

Smiltenes pilsēta un pagasts 
Smiltenes Kultūras centrs

12. augustā Smiltenes Kultūras centrā „Zero 
waste” jeb bezatkritumu materiālu leļļu teātra 
meistardarbnīca un improvizētas teātra per-
formances iestudēšana režisores un aktrises 
Māras Uzuliņas vadībā (pirmsskolas un jaunā-
kā skolas vecuma bērniem), ieeja bez maksas. 
13. augustā plkst. 10.00 daudzfunkcionālā 
sporta kompleksā „Teperis” stadionā amatie-
ru futbola turnīrs „Simtgades TAIZEĻA kauss”.
18. augustā plkst. 19.00 Smiltenes Kultūras 
centra Teātra zālē mākslinieka Alda Štelca pie-
miņas pasākums – gleznu izstāde un dzejas 
lasījumi. Ieeja bez maksas.
19. augustā Smiltenes Kultūras centrā Laik-
metīgās dejas meistarklase horeogrāfu Elī-
nas un Rūdolfa Gediņu vadībā (pirmssko-
las un jaunākā skolas vecuma bērniem), ieeja 
bez maksas.
19. augustā Tepera ezera promenādē Brīvda-
bas koncertu sērija „Tepera idille”: 18.00 DJ, 
no 19.00 Loretes Mednes (vokāls) un Ritvara 
Garozas (taustiņi) koncerts. Darbosies ēdienu 
un dzērienu bufetes. Ieeja bez maksas.
21. augustā plkst. 15.00 daudzfunkcionālā 
sporta kompleksa „Teperis” stadionā Nā-
kotnes līgas spēle – FK Smiltene/BJSS – AFA 
Olaine.
28. augustā daudzfunkcionālajā sporta kom-
pleksā „Teperis” Latvijas Igaunijas un Baltijas 
čempionāts autokrosā (4. posms).
3. septembrī plkst. 15.00 daudzfunkcionālā 

sporta kompleksa „Teperis” stadionā, Nākot-
nes līgas spēle – FK Smiltene/BJSS – Riga 2.
3. septembrī Tepera ezera promenādē Smil-
tenes vasaras koncertsezonas noslēgums.
No 16.00 koncerts ar KATO, ŪGA un grupu 
„Very Cool People”. Biļetes iepriekšpārdo-
šanā 5,00 EUR bezrindas.lv un KC kasē. No 
22.00 balle ar grupu „Lauku Muzikanti”. 
Biļetes iepriekšpārdošanā 5,00 EUR bezrin-
das.lv un KC kasē. Pērkot biļeti gan koncer-
ta, gan balles apmeklējumam iepriekšpār-
došanā, tās cena 7,00 EUR bezrindas.lv un 
KC kasē. 
10. septembrī plkst. 18.00 Smiltenes Kultū-
ras centra Teātra zālē Siguldas Tautas ama-
tierteātra izrāde „Tā, lai var redzēt ceļu”. Ieejas 
maksa 2,00 EUR KC kasē.
Smiltenes bibliotēka
Līdz 30. septembrim Smiltenes Mākslas sko-
las audzēkņu mācību prakses – plenēra darbu 
izstāde „Vasaru sagaidot…”.

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

Virešu pagasts
12. augustā plkst. 20.00 Virešu pagasta Til-
deru dabas takas skatu laukumā Ainars Bum-
bieris koncertā „Sapņu ķērājs”. Ieeja 5,00 EUR.
8. septembrī Virešos sporta spēles senio-
riem.

Trapenes pagasts
9. septembrī plkst. 14.00 pie Ojāra Vācieša 
piemiņas akmens Dzejas dienu atklāšanas pa-
sākums „Uzplaukstam dzejā”.
No 9. līdz 30. septembrim visiem interesen-
tiem būs iespēja piedalīties Dzejas foto orien-
tēšanās pasākumā. 


