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Noslēdzies iedzīvotāju
balsojums par Smiltenes
novada ģerboni

No 2022. gada 1. augusta Smiltenes novadā norisinājās iedzīvotāju balsojums par Latvijas valsts
heraldikas komisijas izvirzītiem 3
ģerboņu metiem jaunajai novada
simbolikai.
Balsojumā Smiltenes novada
pašvaldība kopumā saņēma 634
viedokļus, ierindojot 3. ģerboņa
variāciju jeb ģerboņa metu „VIENOTI” pirmajā vietā. Par šo variantu
nobalsoja 532 iedzīvotāji, kas pārstāv 84% no kopējā balsojuma dalībniekiem. Ģerboņa variants Nr. 1
jeb „LEPNI” saņēma Latvijas valsts
heraldikas komisijas īpašu atzinību,
taču sabiedrības balsojums izvirzīja
šo variāciju 2. pozīcijā – ar 77 personu jeb 12% balsojuma dalībnieku
atbalstu. Par ģerboņa variantu Nr.
2 jeb „ZIEDOŠI” savu balsi atdeva
25 novada iedzīvotāji jeb 3% no kopējā respondentu skaita.
Ņemot vērā Latvijas valsts heraldikas komisijas atbalstu un ievērojot iedzīvotāju balsojuma kopvērtējumu, uz š.g. septembra domes
sēdi tiks virzīts lēmumprojekts
apstiprināt variantu „VIENOTI” par
jauno Smiltenes novada ģerboni.
Ar iedzīvotāju balsojuma kopsavilkumu iespējams iepazīties Smiltenes novada pašvaldības mājaslapas sadaļā Sabiedrība/ Sabiedrības
līdzdalība/ Iedzīvotāju aptauja.
Ģerboņa metā vairogs dalīts
ševrona veidā, atspoguļojot jaunizveidotā Smiltenes novada trīs
dažādas, bet unikālas pieredzes:
bijušā Smiltenes, Apes un Raunas
pieredzes. Ģerbonī trīs ietvertie
simboli norāda uz katras teritorijas
kultūrvēsturisko mantojumu, piederību un saikni ar Eiropas telpu,
kā arī rāda dziļākas saknes Eiropas
kopējā vēsturē. Proti, rudzupuķes simbols, kas izcelts zelta laukā
norāda uz novada administratīvo
centru un vadošo lomu novadā.

VIENOTI
„Trīs apvienoto novadu
simbolu simbioze”

Lilijas krusts ir Raunas teritoriālās
vienības simbols, kas aizgūts no
Rīgas arhibīskapijas, kurai saknes
meklējamas viduslaikos. Savukārt
sudraba lilija simbolizē Apes teritoriju un tas aizgūts no vairākus
gadsimtus saimniekojušās fon Vulfu dzimtas, kuras politiskie un ekonomiskie sakari šo vietu piesaistīja
Eiropas kultūras telpai. Heraldisko
kompozīciju veido divu krāsu lauki.
Dzeltenā lauka simbolika liecina
par tiekšanos uz attīstību, kontekstā līdzi nesot jauna sākumu. Savukārt zilais lauks norāda uz intelektu
un mieru. Ģerbonis kompozicionāli
veido vienu veselumu pēc heraldikas vērtībām, kas balstās tradīcijās.
Ģerbonī ir mēģināts tuvināt dažādību gan kultūrvēsturiskajā mantojumā, gan pieredzē.
Smiltenes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītāja
Linda Beitika

15.09.2022.
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Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis

2022. gada 15. septembris

Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumi
2022. gada 31. augustā notika kārtējā domes sēde, kurā tika
pieņemti šādi lēmumi:
1. Atbrīvot no Trapenes sākumskolas direktora pienākuma izpildītājas amata U. Reķi ar 2022. gada
31. augustu.
2. Iecelt Līgu Akmentiņu Smiltenes novada pašvaldības iestādes
„Trapenes sākumskola” direktora
amatā ar 2022. gada 1. septembri.
3. Piekrist, ka Smiltenes pilsētā
sabiedriskos siltumapgādes pakalpojumus sniedz:
siltumenerģijas ražošanu –
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„SM Energo”, ražojot siltumenerģiju
koģenerācijas stacijā Rīgas ielā 16A,
Smiltenē; siltumenerģijas pārvadi
un pārdošanu siltumenerģijas lietotājiem ražošanu – SIA „CS Smiltene” par tarifu, kas apstiprināts un
publicēs likumā „Par sabiedrisko
pakalpojumu regulatoriem” noteiktajā kārtībā, izmantojot pašvaldībai
piederošās inženierbūves.
4. Saglabāt Smiltenes novada
pašvaldības līdzdalību AS „CATA”,
reģ. Nr. 40003016840, esošajā statusā līdz 2025. gada 31. decembrim.
5. Nodrošināt pieminekļa „Kaujas vieta, kur 1944. gada septembrī Sarkanās armijas daļas forsēja
Gauju” demontāžu līdz 2022. gada
31. oktobrim.
6. Piekrist Ministru kabineta
2017. gada 6. janvāra rīkojuma Nr.
14 „Par valsts nekustamo īpašumu
nodošanu Smiltenes novada pašvaldības īpašumā” 1. punktā minētā Nekustamā īpašuma turpmākai
izmantošanai deleģētās funkcijas
īstenošanai atbilstoši Tūrisma likuma 8. panta pirmās daļas 3. – 6.
punktiem likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. un
10. punktā noteikto pašvaldības autonomo funkciju realizācijai.
7. Izdarīt izmaiņas Smiltenes novada pašvaldības valdījumā esošo
dzīvokļu sarakstā: mainīt statusu
no „Smiltenes novada pašvaldības
dzīvokļi – neprivatizēti/neatsavināti
dzīvokļi, t.sk. pārslēdzamie beztermiņa īres līgumi” uz „Smiltenes novada pašvaldības dzīvokļi – palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā”
dzīvoklim „Rīti – 2”, Gaujienā, Gaujienas pagastā, Smiltenes novadā;
mainīt statusu no „Smiltenes novada pašvaldības dzīvokļi – neprivatizēti/neatsavināti dzīvokļi, t.sk. pārslēdzamie beztermiņa īres līgumi”
uz „Smiltenes novada pašvaldības
dzīvokļi – palīdzība kvalificētam speciālistam” dzīvoklim „Rīti – 4”, Gaujienā, Gaujienas pagastā, Smiltenes
novadā; mainīt statusu no „Smiltenes novada pašvaldības dzīvokļi –
neprivatizēti/neatsavināti dzīvokļi,
t.sk. pārslēdzamie beztermiņa īres
līgumi” uz „Smiltenes novada pašvaldības dzīvokļi – palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā” dzīvoklim
Valmieras iela 2-4, Raunā, Raunas
pagastā, Smiltenes novadā; papildināt „Smiltenes novada pašvaldības
dzīvokļi – palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā” dzīvokļu sarakstu.
8. Atzīt, ka nekustamais īpašums
„Kalna Ilziņi”, Launkalnes pagastā,
kadastra numurs 9470 010 0003,
sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9470 010 0047
ar platību 23,4 ha, tajā skaitā meža
zemes ar platību 10,77 ha ar mežaudzi, nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Nodot
atsavināšanai Smiltenes novada
pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu „Kalna Ilziņi”, Launkalnes
pagastā, kadastra numurs 9470 010
0003, kas sastāv no zemes vienības

ar kadastra apzīmējumu 9470 010
0047 ar platību 23,4 ha, tajā skaitā
meža zemes ar platību 10,77 ha ar
mežaudzi. Noteikt atsavināšanas
veidu – pārdošana elektroniskā
izsolē ar augšupejošu soli; Apstiprināt nekustamā īpašuma „Kalna
Ilziņi”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, pirmās izsoles sākuma
cenu 115 740,00 EUR (viens simts
piecpadsmit tūkstoši septiņi simti
četrdesmit euro un 00 centi).
9. Apstiprināt nekustamā īpašuma Kanāla iela 13 – 2, Smiltenē,
Smiltenes novadā, īpašuma kadastra numurs 9415 900 0492, kas sastāv no dzīvokļa ar platību 35,3 m²
un kopīpašuma nomājamās daļas
no mājas un zemes 3530/23040
(kadastra apzīmējums 9415 001
1404), brīvo cenu 2510,00 EUR (divi
tūkstoši pieci simti desmit euro un
00 centi).
10. Uzsākt nekustamā īpašuma
„Kalnabrinģini”, Blomes pagastā,
Smiltenes novadā, atsavināšanas
procedūru.
11. Slēgt ar G. P. pirkuma līgumu par nekustamā īpašuma „Lejas
Apogi”, Brantu pagastā, Smiltenes
novadā, kadastra numurs 9448 002
0061, kas sastāv no vienas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu
9448 002 0061, platība 3,08 ha, uz
kuras atrodas dzīvojamā māja ar
kadastra apzīmējumu 9448 002
0061 001 un trīs saimniecības ēkas
ar kadastra apzīmējumu 9448 002
0061 002, 9448 002 0061 003, 9448
002 0061 004, pārdošanu par kopējo pirkuma summu 6300,00 EUR
(seši tūkstoši trīs simti euro un 00
centi), summu sadalot maksājumos
uz 24 (divdesmit četri) mēnešiem.
12. Apstiprināt nekustamā īpašuma Limbažu ielā 10 – 41, Smiltenē, Smiltenes novadā, īpašuma kadastra numurs 9415 900 1118, kas
sastāv no dzīvokļa ar platību 46,5
m² un kopīpašuma domājamās daļas no būves 462/21763 (kadastra
apzīmējums 9415 007 0614 004),
brīvo cenu 24 610,00 EUR (divdesmit četri tūkstoši seši simti desmit
euro un 00 centi).
13. Atsavināt, pārdodot izsolē ar
augšupejošu soli, Smiltenes novada
pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu „Pirtsmala” ar adresi Skolas ielā 2A, Drustos, Drustu pagastā,
kadastra numurs 4248 007 0318,
kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4248 007 0310
0,1484 ha platībā un būves ar kadastra apzīmējumu 4248 007 0134
003 (pirts). Apstiprināt nekustamā
īpašuma „Pirtsmala” ar adresi Skolas ielā 2A, Drustos, Drustu pagastā, Smiltenes novadā, sākuma cenu
2990,00 EUR (divi tūkstoši deviņi
simti deviņdesmit euro un 00 centi).
14. Uzsākt nekustamā īpašuma
Skolas iela 3, Bilskas pagasts, Smiltenes novads, atsavināšanas procedūru.
15. Nodot atsavināšanai nekustamo īpašumu Veldes iela 14, Smiltenē, Smiltenes novadā, kas sastāv
no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9415 005 0913 ar platību
0,1629 ha, atsavināšanas procedūru un apstiprināt tā brīvo cenu
6900,00 EUR (seši tūkstoši deviņi
simti euro un 00 centi).
16. Atļaut atsavināt Smiltenes
novada pašvaldības domes īpašumā un uzskaitē esošo kustamo
mantu – automašīnu VW Caddy Life,
valsts reģistrācijas numuru zīme JK
5403, pirmā elektroniskā izsolē ar
augšupejošu soli. Apstiprināt transportlīdzekļa izsoles nosacīto cenu
300,00 EUR (trīs simti euro un 00

centi), ieskaitot pievienotās vērtības
nodokli.
17. Atsavināt, pārdodot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli,
Smiltenes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Mežciems” – 8, Launkalnes pagastā, kadastra numurs 9470 900 0341, kas
sastāv no dzīvokļa 32,9 m² platībā
un 329/5132 kopīpašuma domājamās daļas no būvēm ar kadastra
apzīmējumu 9470 014 0143 001,
9470 014 0143 002, 9470 014 0143
003 un 543/5132 kopīpašuma domājamās daļas zemes ar kadastra
apzīmējumu 9470 014 0143.
18. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Mežciems” – 8, Launkalnes
pagastā, Smiltenes novadā nosacīto un izsoles sākuma cenu 2200,00
EUR (divi tūkstoši divi simti euro 00
centi).
19. Atsavināt, pārdodot izsolē ar
augšupejošu soli, Smiltenes novada
pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu „Mežciems” – 9, Launkalnes pagastā, kadastra numurs 9470
900 0334, kas sastāv no dzīvokļa
54,3 m² platībā un 543/5132 kopīpašuma domājamās daļas no būvēm ar kadastra apzīmējumu 9470
014 0143 001, 9470 014 0143 002,
9470 014 0143 003 un 543/5132
kopīpašuma domājamās daļas zemes ar kadastra apzīmējumu 9470
014 0143. Apstiprināt nekustamā
īpašuma „Mežciems” – 9, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā,
izsoles sākuma cenu 3000,00 EUR
(trīs tūkstoši euro 00 centi).
20. Nodot atsavināšanai Smiltenes novada pašvaldības kustamo
mantu – augošos kokus (kailcirtē)
ar kopējo izcērtamo platību 0,49
ha 1. kvartāla 2. nogabalā ar aprēķināto kopējo pārdodamās koksnes
apjomu 198,8 m3, kas atrodas Smiltenes novada pašvaldības īpašumā
esošajā zemes vienībā „Pulciņas”,
Bilskas pagastā, Smiltenes novadā, kadastra apzīmējums 9444 002
0138 (1. kvartāla 2. nogabals), pārdodot to elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli. Apstiprināt lēmuma
1. punktā minēto augošo koku nosacīto cenu un izsoles sākumcenu
8000,00 EUR (astoņi tūkstoši euro
00 centi), neieskaitot pievienotās
vērtības nodokli.
21. Atzīt, ka nekustamais īpašums „Līdari”, Blomes pagastā, kadastra numurs 9446 003 0053, sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9446 003 0053 13,41
ha platībā, tajā skaitā mežaudze,
nav nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai. Nodot atsavināšanai Smiltenes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
„Līdari”, Blomes pagastā, kadastra
numurs 9446 003 0053, sastāv no
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9446 003 0053 13,41 ha platībā, tajā skaitā mežaudze. Noteikt
atsavināšanas veidu – pārdošana
elektroniskā izsolē ar augšupejošu
soli. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Līdari”, Blomes pagastā, Smiltenes novadā, pirmās izsoles sākuma cenu 42 040,00 EUR (četrdesmit
divi tūkstoši četrdesmit euro un 00
centi).
22. Par izmaiņām Smiltenes novada pašvaldības Virešu pagasta
pārvaldes amata vienību sarakstā.
23. Atļaut norakstīt un atsavināt autobusu VW CRAFTER, valsts
reģistrācijas numurs: HP 5255, šasijas numurs: WV1ZZZ2EZB6022617.
Par iegūtajiem līdzekļiem atļaut
iegādāties lietotu mikroautobusu
summā līdz 20000 00 EUR, starpību
līdz 7000,00 EUR iekļaujot budžeta

grozījumos, saskaņojot ar finanšu
nodaļu.
24. Par grozījumiem Smiltenes
novada pašvaldības iestādes „Smiltenes novada kultūras un tūrisma
pārvalde” amatu vienību sarakstā.
25. Par izmaiņām Dāvja Ozoliņa
Apes pamatskolas un Grundzāles
pamatskolas amatu vienību sarakstā.
26. Par izmaiņām Smiltenes novada Izglītības pārvaldes amatu vienību sarakstā.
27. Par izmaiņām Smiltenes
novada pirmsskolas izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu
pirmsskolas grupu un profesionālās
ievirzes pedagogu amatu vienību
sarakstos.
28. Par izmaiņām Raunas pamatskolas amatu vienību sarakstā.
29. Par izmaiņām Palsmanes pamatskolas amatu vienību sarakstā.
30. Par Smiltenes novada pašvaldības iestāžu „Brantu un Launkalnes pagastu apvienības pārvalde” un „Smiltenes un Blomes
pagastu apvienības pārvalde” amatu vienību sarakstu apstiprināšanu.
31. Par izmaiņām Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes
amatu vienību sarakstā.
32. Piekrist Grundzāles pamatskolas dalībai Eiropas Savienības
Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 2 sadarbības partnerību (KA220-SCH) skolu projektā,
projekta Nr. 2021-2-NL01-KA220SCH-000051435, „Super Heroes
– Local SDG Challenges under an
international microscope” (Supervaroņi – vietējie ilgtspējīgas attīstības mērķu izaicinājumi zem starptautiskā mikroskopa), kura kopējais
Grundzāles pamatskolai pieejamais
finansējums ir 26 200,00 EUR. Smiltenes novada pašvaldība apņemas
nodrošināt projekta īstenošanai
nepieciešamo līdzfinansējumu 20%
apmērā, kas ir 5 200,00 EUR, kā arī
plānot to pašvaldības 2023. gada
budžetā.
33. Piekrist Grundzāles pamatskolas dalībai Eiropas Savienības
Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) „Personu mobilitāte mācību nolūkos», projekta Nr.
2022-1-LV01-KA122-SCH-00077836,
projektā „Full to fullfill!” (Uzpildies,
lai piepildītu!), kura kopējais Grundzāles pamatskolai pieejamais finansējums ir 7 486,00 EUR. Smiltenes novada pašvaldība apņemas
nodrošināt projekta īstenošanai
nepieciešamo līdzfinansējumu 20%
apmērā, kas ir 1 497,20 EUR, kā arī
plānot to pašvaldības 2023. gada
budžetā.
34. Piekrist Palsmanes pamatskolas dalībai Eiropas Savienības
„Erasmus+” 1. pamatdarbības „Personu mobilitāte mācību nolūkos”
līguma Nr. 2022-1-LV01-KA122SCH-000078541 projektā „Europe
4 all”, kura kopējais Palsmanes pamatskolai pieejamais finansējums
ir 39183,00 EUR. Smiltenes novada
pašvaldība apņemas nodrošināt
projekta īstenošanai nepieciešamo
priekšfinansējumu 20% apmērā,
kas ir 7836,60 EUR, kā arī plānot to
pašvaldības 2023. gada budžetā.
35. Lēmums par projekta „Smiltenes autoostas izbūve” īstenošanai
nepieciešamo līdzfinansējuma palielināšanu domes sēdē noraidīts.
36. Palielināt projekta „Vēstures
un amatniecības centra izveide Skolas ielā 4, Apē” (turpmāk – Projekts)
kopējās projekta izmaksas līdz 438
269,51 EUR (četri simti trīsdesmit
astoņi tūkstoši divi simti sešdesmit deviņi euro 51 cents), paredzot

Projektā: Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējumu - 135 956,46
EUR (viens simts trīsdesmit pieci
tūkstoši deviņi simti piecdesmit seši
euro 46 centi); valsts budžeta finansējumu – 302 313,05 EUR (trīs simti
divi tūkstoši trīs simti trīspadsmit
euro un 05 centi).
37. Palielināt projekta „Smiltenes novada pašvaldības amatu
funkciju un pārvaldības procesu
audits” (turpmāk – Projekts) kopējās projekta izmaksas līdz 49948,80
EUR (četrdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti četrdesmit astoņi euro 80
centi). Piekrist publiska pakalpojuma līguma slēgšanai ar pretendentu, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības publiska iepirkuma
rezultātā – SIA „CSE COE”, reģistrācijas numurs 40103995402 par kopējo līgumcenu 41280,00 (četrdesmit
viens tūkstotis divi simti astoņdesmit euro 00 centi) bez PVN.
38. Piešķirt līdzfinansējumu 50%
apmērā no faktiskajām pieslēguma būvniecības izmaksām, bet ne
vairāk kā 600 EUR, nekustamā īpašuma (adrese, kadastra numurs)
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
39. Piešķirt līdzfinansējumu 50%
apmērā no faktiskajām pieslēguma būvniecības izmaksām, bet ne
vairāk kā 490,52 EUR, nekustamā
īpašuma (adrese, kadastra numurs)
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
40. Piešķirt līdzfinansējumu 50%
apmērā no faktiskajām pieslēguma būvniecības izmaksām, bet ne
vairāk kā 595,21 EUR, nekustamā
īpašuma (adrese, kadastra numurs)
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
41. Piešķirt līdzfinansējumu 50%
apmērā no faktiskajām pieslēguma būvniecības izmaksām, bet ne
vairāk kā 687,07 EUR, nekustamā
īpašuma (adrese, kadastra numurs)
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
42. Piešķirt līdzfinansējumu
90% apmērā no faktiskajām pieslēguma būvniecības izmaksām, bet
ne vairāk kā 2000 EUR, nekustamā
īpašuma (adrese, kadastra numurs)
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
43. Piešķirt līdzfinansējumu 50%
apmērā no faktiskajām pieslēguma būvniecības izmaksām, bet ne
vairāk kā 600 EUR, nekustamā īpašuma (adrese, kadastra numurs)
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
44. Piešķirt līdzfinansējumu
50% apmērā no faktiskajām pieslēguma būvniecības izmaksām, bet
ne vairāk kā 1000 EUR, nekustamā
īpašuma (adrese, kadastra numurs)
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
45. Piešķirt līdzfinansējumu 50%
apmērā no faktiskajām pieslēguma būvniecības izmaksām, bet ne
vairāk kā 600 EUR, nekustamā īpašuma (adrese, kadastra numurs)
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
46. Piešķirt līdzfinansējumu
50% apmērā no faktiskajām pieslēguma būvniecības izmaksām, bet
ne vairāk kā 1000 EUR, nekustamā
īpašuma (adrese, kadastra numurs)
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
47. Piešķirt līdzfinansējumu 50%
apmērā no faktiskajām pieslēguma būvniecības izmaksām, bet ne
vairāk kā 600 EUR, nekustamā īpašuma (adrese, kadastra numurs)
pieslēgšanai centralizētajai kanali-
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zācijas sistēmai.
48. Piešķirt līdzfinansējumu
50% apmērā no faktiskajām pieslēguma būvniecības izmaksām, bet
ne vairāk kā 1000 EUR, nekustamā
īpašuma (adrese, kadastra numurs)
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
49. Neatbalstīt līdzfinansējuma
piešķiršanu pieslēguma būvniecības izmaksām, nekustamā īpašuma
(adrese, kadastra numurs) pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas
sistēmai.
50. Piešķirt līdzfinansējumu
50% apmērā no faktiskajām pieslēguma būvniecības izmaksām, bet
ne vairāk kā 1000 EUR, nekustamā
īpašuma (adrese, kadastra numurs)
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
51. Piešķirt līdzfinansējumu 50%
apmērā no faktiskajām pieslēguma būvniecības izmaksām, bet ne
vairāk kā 600 EUR, nekustamā īpa-

šuma (adrese, kadastra numurs)
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
52. Piešķirt līdzfinansējumu
50% apmērā no faktiskajām pieslēguma būvniecības izmaksām, bet
ne vairāk kā 1000 EUR, nekustamā
īpašuma (adrese, kadastra numurs)
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
53. Neatbalstīt līdzfinansējuma
piešķiršanu pieslēguma būvniecības izmaksām, nekustamā īpašuma
(adrese, kadastra numurs) pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas
sistēmai.
54. Piešķirt līdzfinansējumu 50%
apmērā no faktiskajām pieslēguma būvniecības izmaksām, bet ne
vairāk kā 600 EUR, nekustamā īpašuma (adrese, kadastra numurs)
pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
55. Piekrist Smiltenes pilsētas
Bērnu un jaunatnes sporta skolas

skursteņu (ventilācijas šahtu) remontam par summu līdz 5286,10
EUR.
56. Apstiprināt nakšņošanas
cenrādi bez PVN Bērnu ģimenes atbalsta centra (BĢAC) ēkā Galdnieku
10B, Smiltene, Smiltenes novads
telpās 5,00 EUR par personu diennaktī.
57. Izbeigt Smiltenes pilsētas zemes komisijas darbību.
58.
Apstiprināt
Noteikumu
Nr.13/22 „Metodika un kārtība suvenīru un citu tirdzniecībai paredzētu priekšmetu pārdošanas izcenojuma noteikšanai un apstiprināšanai
Smiltenes novada pašvaldības institūcijām” projektu.
59. Apstiprināt Nolikuma Nr.
35/22 „Rudens pierobežas gadatirgus Apē” projektu.
60. Apstiprināt Nolikumu Nr.
36/22 „Smiltenes novada Blomes
un Smiltenes pagastu apvienības
pārvaldes nolikums”.

61. Apstiprināt Nolikumu Nr.
37/22 „Smiltenes novada Brantu
un Launkalnes pagastu apvienības
pārvaldes nolikums».
62. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 25/22 „Par teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanu Smiltenes
novadā”.
63. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 26/22 „Par kārtību, kādā
tiek saskaņota un organizēta ielu
tirdzniecība, iekasētas nodevas par
ielu tirdzniecību un piešķirts tirgus
statuss Smiltenes novadā” projektu.
64. Apstiprināt Nolikumu Nr.
38/22 „Grozījumi Smiltenes novada
pašvaldības 2021. gada 2. septembra nolikumā Nr. 36/21 „Smiltenes
novada pašvaldības iestādes „Smiltenes novada Izglītības pārvalde”
nolikums”.
65. Apstiprināt noteikumus Nr.
14/22 „Valsts budžeta mērķdotācijas vispārējās izglītības pedagoģisko
darbinieku atalgojumam aprēķinā-

3

šanas un sadales kārtība Smiltenes
novada pašvaldības izglītības iestādēm.”
66. Precizēt Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada
29. jūnija saistošos noteikumus
Nr. 21/22 „Par sabiedrisko kārtību
Smiltenes novadā”.
67. Precizēt Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada
27. jūlija saistošos noteikumus Nr.
24/22 „Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem
Smiltenes novadā”.
68. Lēmuma projekts neapstiprināt Smiltenes novada ģerboņa variāciju „VIENOTI”, kura heraldiskais
apraksts ir „Trīs apvienoto novadu
simbolu simbioze”, par oficiālu
Smiltenes novada simboliku, domes sēdē noraidīts.
Laura Pleša,
Kancelejas un personāla nodaļas
personāla speciāliste

Pašvaldībā

Delegācijas no Villihas apciemo Smiltenes novadu
No 7. līdz 15. augustam Smiltenes novadā viesojās divas delegācijas no sadraudzības pilsētas Villihas (Vācija) ar mērķi vairāk iepazīt
mūsu novadu un tā cilvēkus, kā arī
pārrunāt turpmākās sadarbības iespējas.
No 7. līdz 10. augustam Smiltenē viesojās delegācija no Villihas
pašvaldības: mērs Kristians Pakušs
(Christian Pakusch), preses sekretārs Mihails Pluške (Michael Pluschke) un atbildīgā par starptautisko
sadarbību Nikola Gotsa (Nicole Goetz). Pašvaldības pārstāvji augstu
novērtēja Smiltenes sakopto vidi,
aktīvās atpūtas un kultūras piedāvājumu, infrastruktūru un laipno
uzņemšanu.
Smiltenes novadu šajā laikā (no
8. līdz 15. augustam) apmeklēja arī
vācu – latviešu biedrības pārstāvji
no Villihas. Tieši šīs biedrības dalībnieki, īpaši Volfgangs un Agnese
Broki, 25 gadu garumā bijuši galvenie Smiltenes un Villihas pilsētu sadraudzības veidotāji un uzturētāji.
Vizītes ietvaros V. Broks saņēma
Latvijas Pašvaldību savienības Pateicības rakstu par aktīvu ilggadēju
sadraudzības un sadarbības veidošanu un uzturēšanu starp vācu un

Smiltenes novada pašvaldības pārstāvji tiekas ar sadarbības partneriem no
Villihas pašvaldības. No kreisās – A. Lapiņš, N. Gotsa, E. Avotiņš, K. Pakušs,
M. Ulāns, M. Pluške.
latviešu tautām kultūras, izglītības,
sociālajos un pārvaldības jautājumos, par Smiltenes novada attīstības un starptautiskās atpazīstamības veicināšanu.
Kopīgi tiekoties, Villihas un
Smiltenes pašvaldību pārstāvji, kā
arī vācu – latviešu biedrības dalībnieki, sprieda par turpmākajām
sadarbības iespējām, piemēram,
skolēnu apmaiņas programmas atjaunošanu, atkārtotu Vācijas – Latvijas sadarbības foruma rīkošanu,

kopīgu sporta sacensību un kultūras pasākumu organizēšanu u.c.
Ideju realizācija, protams, atkarīga
no finansiālajām iespējām un notikumiem pasaulē. Tomēr visi bija
vienisprātis – pašreizējā situācija
Ukrainā rāda, ka ir svarīgi veicināt
tautu vienotību, savstarpējo izpratni un sadarbību.
Līdztekus turpmākās sadarbības pārrunāšanai, vācu delegācijas
vairāk iepazina Smiltenes novadu
un tā cilvēkus. Sakām lielu paldies

Smiltenes un Villihas pašvaldību un vācu–latviešu biedrības pārstāvji pārrunā
turpmākās sadarbības iespējas.
uzņēmumiem un privātpersonām,
kas laipni un sirsnīgi uzņēma mūsu
vācu draugus: Janīnai Ķergalvei,
elektromobiļa „Līvens” komandai,
Vairim Trallam, sidra darītavas
„Abuls” saimniekam Jānim Matvejam, Smiltenes kultūras centram,
TLMS „Smiltene” vadītājai Lienei
Strazdiņai un meistarei Daigai Melnacei, Lodziņu ģimenei Raunā, SIA
„Siera ražotne” saimniekiem, Ilzei
Briedei, Drustu novadpētniecības
muzeja vadītājai Ievai Lejmalniecei,

„Trīs pipari un kūkas”, „Pasēdnīca”
un „Park Hotel Brūzis” komandai!
Informācijai: šogad apritēja
25 gadi, kopš tika aizsākta Villihas
un Smiltenes pilsētu sadraudzība.
Kopš 2017. gada abas pašvaldības
vieno partnerības līgums, kas stiprina abu pašvaldību sadarbību, sadraudzību un turpmāko attīstību.
Madara Mūrniece,
zīmolvedības un mārketinga
speciāliste

Turpinās darbi projektā „Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība
Smiltenes novadā”
Smiltenes novada pašvaldība
īsteno projektu Nr. 9.3.1.1/19/I/049
„Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā”. Projekta mērķis ir attīstīt jaunus infrastruktūras risinājumus sabiedrībā
balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai Smiltenes novadā. Projekta
ietvaros Dakteru ielā 14A, Smiltenē,
plānots pārbūvēt neizmantotas un
pārbūvējamas būves par daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu
centru, kurā būs iekļauts: dienas
aprūpes centrs pilngadīgām perso-

nām ar garīga rakstura
traucējumiem (turpmāk
– GRT), specializētas
darbnīcas pilngadīgām
personām ar GRT, dienas aprūpes centrs
bērniem un sociālās rehabilitācijas
centrs, kur bērni ar funkciju traucējumiem saņems sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Savukārt
Dakteru ielā 14B, Smiltenē, esošo
māju plānots pārbūvēt par grupu
dzīvokļu ēku personām ar GRT.
Projekta ietvaros sākotnējais lī-

gums ar būvuzņēmēju SIA „Arčers”
tika izbeigts, un šā gada 21. martā
tika rīkota jauna iepirkuma procedūra, kuras rezultātā par uzvarētāju
tika atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas būvuzņēmumam SIA
„SANART” par piedāvāto kopējo līgumcenu 4021360,99 EUR bez PVN

apmērā.
Šobrīd objektā norit grupu
dzīvokļu ēkas pamatu izbūves
darbi un daudzfunkcionālā
sociālo pakalpojumu centra
iekšsienu mūrēšana. Tuvākajā
laikā plānots uzsākt ārējo inženiertīklu izbūves darbus, kā arī telpās,
kur tas iespējams, ierīkot daļu no
ēku iekšējiem inženiertīkliem.
Projekts tiek īstenots darbības
programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta
mērķa „Attīstīt pakalpojumu infra-

struktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti
neatkarīgai dzīvei un integrācijai
sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros. Projekta īstenošanai piesaistīts Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums
– 1 784 605,73 EUR, valsts budžeta
dotācijas pašvaldībām finansējums
– 569 433,62 EUR un valsts budžeta
finansējums – 62 301,38 EUR.
Attīstības un plānošanas nodaļa

14 gadu vecumam iespējams uzstādīt tikai PMLP klientu apkalpošanas centros.
Pakalpojums VPVKAC ir bezmaksas.

procesā, tādēļ papildus to uzstādīt
nav nepieciešams. Ņem vērā, ka
valsts noteiktos braukšanas maksas atvieglojumus nebūs iespējams
izmantot ar eID karti, kas izdota
līdz 2019. gada 2. septembrim, tādēļ nepieciešams saņemt jaunu
eID karti.
Smiltenes novada VPVKAC

Braukšanas maksas atvieglojumi
Atsevišķas pasažieru kategorijas ir tiesīgas saņemt braukšanas
maksas atvieglojumus maršrutu
tīkla maršrutos.
Atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajai kārtībai, kas stāsies
spēkā 2023. gada 1. pusgadā, pasažieru kategorijas, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas

atvieglojumus reģionālās nozīmes
maršrutos, sabiedriskajā transportlīdzeklī identificējas elektroniski ar personas apliecību (eID karti),
kas papildināta ar speciālu funkcionalitāti (lietotni).
Lietotni no š. g. 1. septembra ir
iespējams uzstādīt visos Smiltenes
novada VPVKAC, lai to aktivizētu

obligāti ir nepieciešama:
eID karte – tikai no 2019.
gada 2. septembra līdz 2021. gada
27. decembrim izsniegtajām eID
kartēm*;
aktivizēti eParaksta un autentifikācijas sertifikāti;
zināms eID kartes PIN1 kods.
Lietotni eID kartēs bērniem līdz

*eID kartēm, kas izgatavotas
pēc norādītā perioda, AIF sīklietotne tiek aktivizēta personalizācijas
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Smiltenes novada vēlēšanu komisija informē
2022. gada 1. oktobrī notiks
14. Saeimas vēlēšanās, kurās vēlētāji varēs balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs. Vēlēšanu dienā, 1. oktobrī,
iecirkņi būs atvērti no pulksten
7.00 līdz 20.00. Ārvalstīs iecirkņu
darba laiks ir pēc attiecīgās valsts
laika.

Vēlētāji, kam nebūs iespēju
nobalsot vēlēšanu dienā, varēs
nodot balsi glabāšanā trīs dienas pirms vēlēšanu dienas, taču
tikai 66 vēlēšanu iecirkņos Latvijā:
•
pirmdien, 26. septembrī,
no pulksten 17.00 līdz 20.00;
•
ceturtdien, 29. septem-

brī, no pulksten 9.00 līdz 12.00;
•
piektdien, 30. septembrī, no pulksten 10.00 līdz 16.00.
Vēlētājs, kurš nodevis balsi glabāšanā, drīkst pārdomāt un balsot
atkārtoti vēlēšanu dienā, 1. oktobrī. Šādā gadījumā glabāšanā nodotais balsojums netiks līdzskaitīts.
Balsošanas dokuments 14. Sa-

eimas vēlēšanās ir derīga pase vai
personas apliecība (eID). Par dalību vēlēšanās spiedogs pasē netiks
likts, un principa „viens vēlētājs –
viena balss” nodrošināšanai tiks
lietots elektroniskais tiešsaistes
vēlētāju reģistrs.
Vēlētāji varēs pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā, ja vese-

lības stāvokļa dēļ nav iespējams
nokļūt vēlēšanu iecirknī. Pieteikt
balsošanu savā atrašanās vietā
var arī slimojošu personu aprūpētāji un vēlētāji īslaicīgās aizturēšanas vietās. Uzticības persona var
arī aizpildīt un iesniegt pieteikumu
vēlētāja vārdā.
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Par atbalsta pasākumiem energoresursu izdevumu kompensēšanai
mājsaimniecībām apkures sezonas laikā par elektroenerģiju, dabasgāzi,
siltumenerģiju un cieto kurināmo

Saeimas vēlēšanās ir 5 vēlēšanu
apgabali un katra vēlēšanu apgabala
iecirkņos būs atšķirīgas (tikai attiecīgā
vēlēšanu apgabala) vēlēšanu zīmes. Atbilstoši Saeimas vēlēšanu likumā noteiktajam vēlēšanu apgabalos ietilpst šādas
pašvaldības:

Smiltenes novada
vēlēšanu iecirkņi
Iecirkņa
Nr.

Iecirkņa nosaukums un
atrašanās vietas

297.

APES TAUTAS NAMS
Skolas iela 4, Ape

301.

GAUJIENAS TAUTAS NAMS
„Pilskalni”, Gaujiena,
Gaujienas pagasts, Apes
novads

313.

TRAPENES KULTŪRAS
NAMS
„Bormaņi”, Trapene,
Trapenes pagasts, Apes
novads

315.

VIREŠU SAIETA NAMS
„Mākonīši”, Vireši, Virešu
pagasts, Apes novads

370.

DRUSTU TAUTAS NAMS,
Palsas iela 11, Drusti,
Drustu pagasts, Raunas
novads

382.

RAUNAS VIDUSSKOLA
Skolas iela 1, Rauna, Raunas
pagasts, Raunas novads

887.

SMILTENES PILSĒTAS
KULTŪRAS CENTRS,
Gaujas iela 1, Smiltene,
Smiltenes novads

888.

SMILTENES SPORTA SKOLA
Gaujas iela 2, Smiltene,
Smiltenes novads

890.

PAŠVALDĪBAS MĀJA,
Bilskas pagasts, Smiltenes
novads

891.

BIRZUĻU TAUTAS NAMS,
Mēri, Bilskas pagasts,
Smiltenes novads

892.

BLOMES PAMATSKOLA,
Cēsu iela 13, Blomes
pagasts, Smiltenes novads

893.

SIA „VIDZEMĪTE”
ADMINISTRATĪVĀ ĒKA,
Rīgas iela 71, Brantu
pagasts, Smiltenes novads

896.

PAGASTA KULTŪRAS
NAMS
Tilta iela 5, Grundzāles
pagasts, Smiltenes novads

900.

PAGASTA TAUTAS NAMS,
Pilskalni, Launkalne
pagasts, Smiltenes novads

901.

PAGASTA KULTŪRAS
NAMS,
Palsmanes pagasts,
Smiltenes novads

904.

SMILTENES TEHNIKUMA
SPORTA ZĀLE,
Kalnamuiža 8, Smiltenes
pagasts, Smiltenes novads

907.

VARIŅU TAUTAS NAMS,
Oktobra iela 13, Variņu
pagasts, Smiltenes novads

Apstiprināti grozījumi „Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu
likumā”, Ministru kabinets un
Saeimā atbalstīti vairāki atbalsta
instrumenti energoresursu cenu
pieauguma kompensēšanai mājsaimniecībām, kas apkurē izmanto elektroenerģiju, dabasgāzi,
koksnes briketes, koksnes granulas un malku, kā arī centralizētās
siltumapgādes pakalpojumu.
Energoresursu cenu pieauguma
kompensēšanai noteikts atbalsts
mājsaimniecībām, kas apkurē izmanto:
•
elektroenerģiju;
•
dabasgāzi;
•
koksnes briketes, koksnes
granulas un malku;
•
centralizētās siltumapgādes pakalpojumam.
Mājsaimniecībām, kas apkurē
izmanto elektroenerģiju, koksnes
granulas, koksnes briketes vai
malku, ar maksājumu attaisnojošiem dokumentiem jāvēršas pašvaldībā, kas pieņems lēmumu par kompensācijas piešķiršanu. Savukārt
valsts atmaksās šīs kompensācijas
izmaksu pašvaldībai.
Malkai,
kas
iegādāta
no
2022. gada 1. maija līdz 2023. gada
30. aprīlim, noteikts cenu līmenis, no
kura sāk sniegt atbalstu – 40 euro/
berkubs. m3 (aptuveni 35 euro/MWh).
Valsts kompensē izmaksu pieaugu-

mu 50% apmērā (t.i., ja izmaksas pārsniegs 40 euro/ber.m3), bet ne vairāk
par 15 euro/ber.m3. Maksimālais atbalsta apjoms, par kuru var saņemt
atbalstu, vienai mājsaimniecībai ir 35
euro/ber.m3. Pieteikumus atbalsta
saņemšanai pašvaldībā jāiesniedz no
2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada
30. aprīlim.
Malkai, kas iegādāta līdz š.g.
31. augustam un par ko nevar uzrādīt maksājumu apliecinošu dokumentu, valsts kompensē fiksētu
atbalstu 60 euro uz vienu mājokli.
Ja par šo pašu mājokli papildus
tiek iesniegts malkas atbalsta pieteikums ar maksājumu apliecinošu
dokumentu, tālākais atbalsts tiek
piešķirts atbalsta apmēram, kas pārsniedz 60 euro, ņemot vērā iepriekš
minētos malkas cenas un apjoma
nosacījumus. Pieteikumus atbalsta
saņemšanai pašvaldībā jāiesniedz
no 2022. gada 1. oktobra līdz 30. novembrim.
Koksnes briketēm un koksnes granulām cenu slieksnis noteikts 300 euro par tonnu (aptuveni
65 euro/MWh). Izmaksu pieaugums
tiek kompensēts 50% apmērā (t.i., ja
izmaksas pārsniedz 300 euro/tonnā),
bet ne vairāk kā 100 euro/tonnā apmērā. Maksimālais atbalsta apjoms,
par kuru var saņemt atbalstu, vienai
mājsaimniecībai ir 10 tonnas. Atbalsta periods: no 2022. gada 1. maija
līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Mājsaimniecībām, kuras apkurei
izmanto elektroenerģiju, atbalsts
tiek piešķirts tiem lietotājiem, kuru
patēriņš ir lielāks par 500 kWh mēnesī, bet ne vairāk kā 2000 kWh, balstoties uz apkures sistēmas ar elektroenerģiju pašdeklarācijas principu.
Valsts kompensē 50% no elektroenerģijas cenas, kas pārsniegs 0,160
euro/kWh, bet ne vairāk kā 100 euro/
MWh. Jebkurai mājsaimniecībai pirmās patērētās 500 kWh jāapmaksā
atbilstoši elektroenerģijas tirgotāja noteiktajai elektroenerģijas cenai, bet tiks kompensēts patēriņš,
kas pārsniedz šo slieksni. Atbalsta
periods: no 2022. gada 1. oktobra
līdz 2023. gada 30. aprīlim. Pašvaldībā
pieteikumus
jāiesniedz
no 2022. gada 1. novembra līdz
2023. gada 31. maijam.
Lai pieteiktos minētajam atbalstam, iesniegumu pašvaldībā varēs
iesniegt gan klātienē, gan attālināti. Elektroniska pieteikšanās būs
iespējama, izmantojot pašvaldību
portālu www.epakalpojumi.lv. Tiesa,
darbs pie elektroniskās pieteikuma
veidlapas izstrādes vēl turpinās.
Lai saņemtu noteikto atbalstu
(turpmāk — atbalsts mājsaimniecībai), mājokļa īpašnieks, kopīpašnieks vai īrnieks ne biežāk kā reizi
mēnesī elektroniski, izmantojot
pašvaldību e-pakalpojumu portālu
www.epakalpojumi.lv, vai klātienē, Klientu apkalpošanas centros,

iesniedz iesniegumu, kurā norāda
iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontaktinformāciju un
kredītiestādes vai pasta norēķinu
sistēmas konta numuru, kurā ieskaitāms atbalsts mājsaimniecībai.
Iesniegumā ietver pašapliecinājumu
par attiecīgās apkures esību mājoklī
un to, ka citi mājsaimniecības locekļi
nav iesnieguši iesniegumu atbalsta
saņemšanai par iesniegumā minēto
mājokli, Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
1) mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošu dokumentu,
ja attiecīgā informācija nav citas institūcijas rīcībā;
2) maksājumu apliecinošus dokumentus par koksnes granulu,
koksnes brikešu vai malkas iegādi
vienam mājoklim;
3) rēķinu par elektroenerģiju.
Mājsaimniecībām, kuras apkurē izmanto dabasgāzi, kompensācijas apmērs noteikts 30 euro/MWh (t.i.,
0,030 euro/kWh) tiem lietotājiem,
kuru mēneša patēriņš pārsniedz 221
kWh/mēnesī (21 m3/mēnesī). Atbalsta periods: no 2022. gada 1. jūlija
līdz 2023. gada 30. aprīlim. Atbalsts
tiks piemērots automātiski mājsaimniecību rēķinos.
Būtiski uzsvērt, ka attiecībā
uz dabasgāzes un elektroenerģijas lietotājiem, kas maksā par
pakalpojumu pēc izlīdzinātā maksājuma principa, regulējumā noteikts

pienākums dabasgāzes un elektroenerģijas tirgotājiem veikt izlīdzinātā
maksājuma pārrēķinu, ņemot vērā
faktisko mājsaimniecību patēriņu un
veicot maksājuma korekcijas par iepriekšējiem mēnešiem. Pārrēķinu ar
ietverto atbalstu dabasgāzes lietotāji saņems septembrī, tajā būs ietverts atbalsts par jūliju un augustu.
Automātiski
mājsaimniecību
rēķinos tiek piemērots arī centralizētās apkures lietotājiem. Kompensācijas apmērs siltumenerģijas
izmaksu pieauguma segšanai noteikts 50% apmērā no cenas, kas
pārsniedz 68 euro/MWh. Atbalsta
periods: no 2022. gada 1. oktobra
līdz 2023. gada 30. aprīlim.
Mājokļa pabalsts trūcīgām un
maznodrošinātām mājsaimniecībām
No 1. oktobra vēršoties sociālajā dienestā ar iesniegumu mājokļa
pabalsta piešķiršanai, persona uzrādīs un sociālais dienests aprēķinās mājokļa pabalstu par periodu
no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023.
gada 31. maijam tā piešķiršanā izmantos koeficientu 3.
No 1. oktobra vēršoties sociālajā
dienestā ar iesniegumu mājokļa pabalsta piešķiršanai, persona uzrādīs
un sociālais dienests aprēķinās mājokļa pabalstu atbilstoši saņemtajiem rēķiniem. Pašvaldība iesniegumu izvērtēs 40 dienu laikā.
Inta Siliņa

No 1. septembra būs izmaiņas maršrutos Smiltene – Mežciems – Launkalne –
Smiltene un Smiltene – Ķieģeļceplis – Launkalne – Smiltene
Saistībā ar Smiltenes novada
pašvaldības ierosinājumu līdz ar
pirmo jaunā mācību gada dienu
būs izmaiņas divos reģionālās nozīmes maršrutos – Smiltene – Mežciems – Launkalne – Smiltene un
Smiltene – Ķieģeļceplis – Launkalne
– Smiltene.
Reģionālās nozīmes maršrutā

Nr. 5423 Smiltene – Mežciems –
Launkalne – Smiltene reisam, kas
plkst. 14.25 izbrauc no Smiltenes
autoostas un kursē darba dienās
(pirmdiena – piektdiena) mācību
gada laikā, turpmāk būs viena papildu pietura „Brantu pagrieziens”.
Savukārt maršrutā Nr. 5424 Smiltene – Ķieģeļceplis – Launkalne

– Smiltene reiss, kas plkst. 16.25
izbrauc no Smiltenes autoostas un
kursē darba dienās (pirmdiena –
piektdiena) mācību gada periodā,
vairs neapstāsies pieturā „Vārniņas”.
Izmaiņas saskaņotas ar Vidzemes plānošanas reģionu. Pakalpojumu minētajā maršrutā nodrošina

SIA „VTU Valmiera”.
Autotransporta direkcija aicina
iedzīvotājus izmantot sabiedriskā
transporta pakalpojumus un paņemt biļeti par savu braucienu, jo
statistiku par reisa pieprasījumu
veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem

pasažieri var ziņot direkcijas kontrolieriem jebkurā diennakts laikā,
sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni
27776621.
Sanita Heinsberga,
VSIA Autotransporta direkcija
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis

2022. gada 15. septembris

Apbalvoti konkursa „Dārzu pērles Smiltenes novadā 2022” laureāti
Piektdien, 19. augustā, svētkos,
kad Rauna svin vārda dienu, tika
apbalvoti konkursa „Dārzu pērles
Smiltenes novadā 2022” laureāti.
Smiltenes novads ir bagāts ar
strādīgiem cilvēkiem, sakoptiem
dārziem, pagalmiem, uzņēmumiem, lauku sētām, to pierāda
konkursa „Dārzu pērles Smiltenes
novadā 2022” dalībnieku veikums.
Sakoptība veidojas tur, kur cilvēki
mīl savu zemi. Un konkursa dalībnieki patiesi mīl savu zemi, jo ap sevi
ir izveidojuši puķu un sakoptas vides
ieskautus īpašumus. Milzīgs paldies
Jums ikvienam, kas piedalījās šajā
konkursā un kas piekrita parādīt
savus īpašumus plašākai sabiedrībai. Konkursa dalībnieku sakoptie
īpašumi ir tie, kas iedvesmo un palīdz augt apkārtējiem cilvēkiem un
novadam kopumā! Par skaistām un
labām lietām ir jāstāsta, tās jārāda,
tāpēc, organizējot konkursu „Dārzu pērles Smiltenes novadā 2022”,
pašvaldība vēlas godināt tos, kas
mūsu apkārtni – vidi, kurā mēs dzīvojam, strādājam un atpūšamies,
veido skaistāku, sakoptāku un košāku. Konkursam pieteikto īpašumu
izvērtēšanu veica Smiltenes novada
pašvaldības domes apstiprināta komisija piecu locekļu sastāvā.
Konkursa „Dārzu pērles Smiltenes novadā 2022” 17 laureātu godināšana notika svētkos, kad Rauna
svin vārda dienu, skvērā aiz Raunas
bibliotēkas. Šogad konkursa komisija lēma, ka visi konkursa dalībnieki
ir laureāti. Ikviens dārzs un īpašums
ir īpašs, ar savu neatkārtojamo stāstu, kas Smiltenes novadu un Latviju
dara īpaši skaistu. Tādēļ noslēguma
pasākumā tika godināti visi konkursa dalībnieki ar Raunas ceplī darinātām īpaši skaistām māla bļodām,
māju plāksnītēm, atzinības rakstiem
un ziediem. Komisija katram dalībniekam izvirzīja īpašu nomināciju,
kas raksturo dārzu un īpašumu.
Konkursa noslēgumā tika godināti sekojoši īpašnieki ar neatkārtojamu stāstu un īpašu nomināciju,
kas raksturo dārzu un īpašumu.
Kaktiņu ģimene, Brīvības iela
9, Ape, Apes pagasts, Smiltenes novads.
Nominācija – Sakoptākā ģimenes māja ar burvīgiem metāla kalumiem.
Elegants un gaumīgs dārzs, kurā
atklājas daudz pārsteigumu – funkcionāls riteņu turētājs, pretvēja siena, petūniju krāšņums, skaisti metāla kalumi, kas veidoti vienādā stilā
visā pagalmā.
Veneranda Kustova, „Kalvenes”, Gaujienas pagasts, Smiltenes
novads.
Nominācija – Krāšņs un daudzveidīgs dārzs ar dzīves gudru saimnieci.
Dārzā plaukst, un zied liela augu
daudzveidība, kas veiksmīgi sadalī-

Pašvaldība saka lielu paldies ikvienam konkursa „Dārzu pērles Smiltenes novadā 2022” dalībniekam par rūpīgo,
radošo un nesavtīgo darbu, veidojot skaistu un sakoptu vidi ne tikai sev, bet novadam kopumā.
ta pa zonām. Pagalmu krāšņi rotā
rudbekiju dobe, spireju rinda, kāpelējošo pupiņu siena un saimnieces
dzīves prieks.
Larisai Tuvikenei ar ģimeni,
Smilšu iela 9, Ape, Apes pagasts,
Smiltenes novads.
Nominācija – Dārza pērle ar
saimnieces izlolotām lavandām pie
gaumīgas dzīvojamās ēkas fasādes.
Rūpīgi kopts dārzs, kas rada
prieku gan saimniekiem, gan garāmgājējiem. Kvalitatīvā koka ēkas
fasāde ar ziedošo balkonu īpaši
skaisti izceļas ielas arhitektūrā.
Priedīšu ģimene, „Čiekuri”,
Palsmane, Palsmanes pagasts,
Smiltenes novads.
Nominācija – Ģimenes mājas
pārvērtības no baltas ķieģeļu mājas
uz māksliniecisku māju ar gaumīgu
priekšdārzu!
Moderni un gaumīgi ierīkots
priekšdārzs, kas ļoti skaisti izceļas
uz melnās dzīvojamās ēkas fasādes.
Bagātīgā puķu pļava iepriecina ne
tikai ģimeni, bet arī ikvienu garām
gājēju.
Sarkaņu ģimene, Jaunā iela
20A, Smiltene, Smiltenes novads.
Nominācija – Augsta līmeņa
atpūtas vietas vieta ar baseinu un
pirts ēku pilsētas centrā.
Krāšņi un pārdomāti apstādījumi, elegants baseins ar pirts māju,
izgaismotais nakts skaistums, liek
aizmirst, ka esi pilsētas centrā. Brīnumaini skaista vieta, kurā gribas
atgriezties gan dienā, gan naktī!
Lodziņu ģimene, Lauku iela 1,
Rauna, Raunas pagasts, Smiltenes
novads.
Nominācija – Sakoptākais ģimenes dārzs, kurā ir vislielākā filadelfu
kolekcija Baltijā.
Dārzā ir attēlota katra ģimenes
cilvēka stihija. Daudzveidīgi stādījumi lielā teritorijā. Katrā dārza vietā ir
stāsts un neizmērojama saimnieku
mīlestība uz augiem un dabu.
Bērziņu ģimene, Dzirnavu iela

7, Ape, Apes pagasts, Smiltenes novads/
Nominācija – Krāšņs dārzs ar
mākslinieciskiem elementiem.
Dārzs, kurš daudz stāsta par
saimniekiem un viņu radošumu.
Augu daudzveidība un oranžas krāsas labiekārtojuma elementi veido
krāšņu un māksliniecisku un ļoti
gaumīgu dārza telpu.
SIA „Kārumu fabrika”, Vilnis
Rēpelis, Grundzāle, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads.
Nominācija – Krāšņa reprezentatīvā zona, kas skaisti papildina šosejas ainavu.
Krāšņa viengadīgo augu josla
pie kārumu fabrikas iebrauktuves
iepriecina darbiniekus, pagasta cilvēkus un garām braucējus.
Viesu nams „Donas”, Ilze Kalniņa-Dauga ar ģimeni, „Donas”,
Blomes pagasts, Smiltenes novads.
Nominācija – Sakoptākais viesu nams, kas uzplaucis gaumīgi un
krāšņi īsā laikā.
Īsā laikā tiek ierīkotas skaistas
dobes, lapene, koka terase. Visu
pārspēj latviskās krāsās ziedošā
rožu dobe, kurā lepni plīvo sarkanbaltsarkanais karogs, un blakus iekoptais mīlestības parks pie dīķa.
Sandra Lārmane ar ģimeni,
„Rožlejas”, Zvārtava, Gaujienas pagasts, Smiltenes novads.
Nominācija – Dārza pērle – gan
dārzs, gan dārza saimniece.
Katra vieta dārzā ir ar stāstu, kas
aizrauj. Pūču kolekcija krāšņi rotā
pagalma vidu. Ikviena vieta ir ar ziediem piepildīta.
Aigija Kalniņa ar ģimeni, viesu
māja „Kalnarušķi”, Apes pagasts,
Smiltenes novads.
Nominācija – Dārza pērle, ar
daudzveidīgu atpūtas piedāvājumu
visiem.
Viesu māja ar ēku kompleksu,
kuru ieskauj augu dažādība, skatu
tornis, sporta laukums, kazu saimniecība, gaumīgas un funkcionālas

trušu mājiņas.
Riekstiņu ģimene, Bērziņi 2,
Rauna, Raunas pagasts, Smiltenes
novads.
Nominācija – Sakoptākais ģimenes dārzs, kurā darbs iet roku rokā
ar vaļasprieku un viens otru papildina.
Stādaudzētava kopā ar daiļdārzu, gaumīgi iekopti kopā ar visu
ģimeni. Ar mīlestību un lielu darbu
radīts ikviens stūrītis īpašumā. Gaumīgas metāla zīmītes pie augiem
dārzā, lai ikviens apmeklētājs var
„sapazīties” ar skaistajiem dārza eksemplāriem.
Kuģu ģimene, Jasmīnu iela 15,
Blome, Blomes pagasts, Smiltenes
novads.
Nominācija – Sakoptākā ģimenes māja ar dzelteno pastkastīti.
Dārzs, kuru ieskauj rožu dobe,
ar mīlestību koptie apstādījumi, ģimenes atpūtas stūrītis un dīķītis ar
zaļo vardi.
Repuļu ģimene, Stacijas iela
49, Ape, Apes pagasts, Smiltenes
novads.
Nominācija – Dārza pērle, kuru
brīnišķīgi papildina kaimiņa savvaļas poniji un aitas.
Ļoti kopts dārzs. Veiksmīgi dārzs
sadalīts pa zonām, atdalīta saimnieciskā zonā. Saimnieku kulinārijas
brīnumi iedvesmo.
SIA „Raunas māls”, Ciņu ģimene, Ceplis, Raunas pagasts, Smiltenes novads.
Nominācija – Dārzs un keramika.
Daudzveidīgs dārzs, kas mākslinieciski papildināts ar dārza saimnieku gatavotajiem skaistajiem
māla podiem. Vēsturiskais stāsts
gaumīgi iekļaujas mūsdienīgā vidē.
Gita Miķelsone ar ģimeni,
Smilšu iela 12, Ape, Apes pagasts,
Smiltenes novads.
Nominācija – Ģimenes māja,
kuru ieskauj krāšņi un bagātīgi ziedoši augi.

Skaists, ziedošs ģimenes dārzs
un pagalms, kuru priecīgi un draiski papildina jauns ģimenes loceklis
– kucēns.
Puntes ģimene, „Grantkalni”,
Grundzāles pagasts, Smiltenes novads.
Nominācija – Dievs. Daba. Cilvēks.
Daudzveidīgs pagalms ar stāstiem par katru vietu dārzā. Divas
milzīgas siltumnīcas, liels sakņu
dārzs, reljefaina ainava, kas attīstīta
uz grants kalna, un ieskauti ģimenes mīlestībā.
Apvienojoties trīs novadiem,
konkursam tika dots jauns nosaukums „Dārzu pērles Smiltenes novadā 2022”. Šāds konkurss ar pārtraukumiem Smiltenē un Smiltenes
novadā notika ar citu nosaukumu
gandrīz divdesmit gadus. Prieks, ka
šī tradīcija turpinās arī daudz lielākā Smiltenes novadā. Konkurss tiek
organizēts ar mērķi ieinteresēt un
veicināt Smiltenes novada iedzīvotājus un uzņēmējus radīt pievilcīgu
novada ainavisko telpu, popularizēt
sakārtotu un sakoptu apkārtējo vidi
un novērtēt iedzīvotāju un uzņēmēju veikumu.
Īpašumu dalībai konkursā varēja
pieteikt pats īpašnieks vai tā pārstāvis, kaimiņi, draugi, radi, darba kolēģi un citi novada iedzīvotāji. Kopumā
konkursā piedalījās 17 īpašumi no
Smiltenes novada pagastiem un pilsētas, kuri tika izvērtēti laika posmā
no 1. jūnija līdz 26. jūlijam. Apskatot
visus konkursam pieteiktos dalībniekus, jāpiemin, ka daudzos īpašumos mūs sagaidīja plīvojošs Latvijas
valsts karogs mastā, kas radīja ļoti
patriotiskas sajūtas. Katrs īpašums
bija īpašs un ka katrā varēja sajust
ar mīlestību veikto darbu pagalmā,
sētā, uzņēmumā, kaut īpašuma veidošana lielākoties ir papildus darbs
pamatdarbam. Patīkami bija apzināties, ka mūsu Smiltenes novads ir tik
bagāts ar sakoptiem īpašumiem.
Esam priecīgi par ilggadēju tradīciju arī ir SIA „ZAAO”, kad uzņēmums pasniedz veicināšanas balvas
atsevišķiem konkursa dalībniekiem
par veiksmīgu sadarbību ar uzņēmumu, ko šogad pasniedza piecām
ģimenēm – Lodziņu ģimenei, Kuģu
ģimenei, Priedīšu ģimenei, Sandrai Lārmanei ar ģimeni un Repuļu
ģimenei. Ģimenēm tika pasniegta
īpaša dāvana – 6 mēnešu bezmaksas atkritumu izvešana.
Pateicamies visiem par uzņēmību, darba, dārza un sakoptas vides
mīlestību. Ar savu darbu jūs vairojat
un kuplināt skaistumu ne tikai savā
sētā un īpašumā, bet arī mūsu novadā, mūsu laukos, ciemos, pilsētās, tā parādot savu stiprumu, apņēmību un varēšanu.
Agija Kukaine,
Teritorijas apsaimniekošanas
speciāliste

Smiltenes novadā norisināsies militāro mācību „NAMEJS 2022” rudens posms
No 16. līdz 18. septembrim Zemessardzes 2. Vidzemes
brigādes karavīri
un zemessargi piedalīsies Nacionālo
bruņoto
spēku
militāro
mācību
„Namejs 2022” rudens posma lauka
taktiskajā vingrinājumā,
kura mērķis ir pārbaudīt un
pilnveidot vienību gatavību izvērsties valsts aizsardzības uzdevumu

izpildei gan patstāvīgi, gan
arī kolektīvās aizsardzības sistēmas ietvaros.
Zemessardzes 31.
kājnieku
bataljons
mācību laikā pārbaudīs bataljona spēju
veikt uzdevumus hibrīdapdraudējuma gadījumā, sniedzot atbalstu
Valsts robežsardzei robežapsardzības uzdevumu veikšanā. Militāro mācību laikā Smiltenes
novada Apes pilsētas un Apes pa-

gasta, Alūksnes novada Veclaicenes, Jaunlaicenes, Ziemera pagasta
teritorijā Zemessardzes 31. kājnieku bataljona zemessargi un karavīri
veiks sekojošus mācību uzdevumus: patrulēšanu, reidus, nosacītā
pretinieka aizturēšanu, ierīkos novērošanas posteņus, uz ceļiem tiks
izveidoti kontrolposteņi transporta
pārbaudei mācību ietvaros un uzstādīti šķēršļi. Tāpat tiks trenēta arī
cietušo nogāde uz mobilo cietušo
aprūpes punktu, kas tiks izvietots
Alūksnes novada Alsviķos.

Vingrinājuma izpilde notiks sadarbībā ar Valsts robežsardzi, Valsts
policiju un AS „Latvijas valsts meži”.
Zemessargi un karavīri trenējas
pēc iespējas realitātei pietuvinātos
apstākļos, tādējādi nostiprinot savas prasmes aizsargāt savu atbildības teritoriju – savus novadus, pilsētas, pagastus, ciemus.
Zemessardzes 31. kājnieku bataljons izsaka pateicību iedzīvotājiem par līdzšinējo sadarbību un aicina nesatraukties, dzirdot mācību
troksni un redzot militārās tehnikas

un karavīru pārvietošanos.
Zemessardze pateicas darba
devējiem, kuri dod iespēju zemessargiem piedalīties mācībās trīs
dienas pēc kārtas, un privāto zemju
īpašniekiem, kuri sniedz būtisku atbalstu, piekrītot iznomāt savus īpašumus mācību vajadzībām.
Iedzīvotāju ievērībai!
Mācību cikla „NAMEJS 2022” rudens posma lauka taktiskā vingrinājuma laikā no 16. līdz 18. septembrim Vidzemē pa valsts galvenajiem
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2022. gada 15. septembris
un reģionālajiem ceļiem pārvietosies Latvijas un sabiedroto valstu
karavīri un militārā tehnika, kā arī
tiks lietota mācību munīcija un kaujas imitācijas līdzekļi, kas rada troks-
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ni, bet neapdraud cilvēku veselību
un dzīvību.
Nacionālie bruņotie spēki aicina
iedzīvotājus ar izpratni izturēties
pret militārajām mācībām valsts

teritorijā, jo tās ir vērstas uz mūsu
valsts aizsardzības spēju uzlabošanu un reģionālās drošības stiprināšanu. Lūdzam ar sapratni izturēties
pret iespējamajiem satiksmes kus-

tības īslaicīgiem apgrūtinājumiem,
kas var rasties mācību uzdevumu
izpildes un militārās tehnikas pārvietošanās laikā.

Zemessardzes 31. kājnieku
bataljona
Civilmilitārās sadarbības nodaļa
Tālr. 26584311

biedrisko apspriešanu
Paredzētā darbība: Derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguve.
Paredzētās darbības ierosinātāja: SIA „MENERGO MEŽS”, reģ. Nr.
40103867037, juridiskā adrese: Atmodas iela 9-8, Inčukalns, Siguldas
nov., tālrunis:22330885, e-pasts:
menergomezs@inbox.lv
Paredzētā darbības vieta: nekustamā īpašuma „Birztalas” (kadastra
Nr. 94580090036) zemes vienībā ar
kadastra apz. 94580090036, nekus-

tamā īpašuma „Purgaiļi” (kadastra
Nr. 94580090010) zemes vienībās
ar kadastra apz. 94580090009 un
94580090010, nekustamā īpašuma
„Jaunpurgaiļi” zemes vienībā ar kadastra apz. 94580090058, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā”.
Vides pārraudzības valsts birojs
2022. gada 26. aprīlī pieņēma lēmumu Nr. 5-02-1/14/2022 „Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu un apvienošanu”.
Sākotnējā sabiedriskā apsprie-

šana notiek laika posmā no 2022.
gada 16. septembra līdz 2022. gada
17. oktobrim.
Ar informatīvo materiālu par
paredzēto darbību var iepazīties sākotnējās sabiedriskās apspriešanas
laikā:
1) tīmekļa vietnē www.purgaili.
lv;
2) Tilta iela 5, Grundzāle, Grundzāles pagasts, LV-4713, iepriekš
piesakoties pa tālruni 64728516;
3) Smiltenes pašvaldības inter-

neta vietnē https://smiltenesnovads.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.
Sākotnējās sabiedriskās apspriešana sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti) no 2022.
gada 26. septembra līdz 30. septembrim. Tiešsaistes videokonference notiks 2022. gada 26. septembrī plkst. 17.00 (pieejas saite
tiks publicēta tīmekļa vietnē www.
purgaili.lv no 22.septembra).

PAZIŅOJUMS
Par paredzētās darbības „Derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguve
nekustamā īpašuma „Birztalas” (kadastra Nr. 94580090036) zemes vienībā ar kadastra apz. 94580090036,
nekustamā īpašuma „Purgaiļi”
(kadastra Nr. 94580090010) zemes vienībās ar kadastra apz.
94580090009 un 94580090010,
nekustamā īpašuma „Jaunpurgaiļi” zemes vienībā ar kadastra apz.
94580090058, Grundzāles pagastā,
Smiltenes novadā sākotnējo sa-

Muižas diena Palsmanē
Piedaloties Smiltenes novada kultūras, sabiedriski nozīmīgu
vai izglītojošu aktivitāšu projektu
konkursā, biedrība „Spēkavots” ar
kopienas aktīvajiem ļaudīm organizēja pasākumu „Muižas diena
Palsmanē”.
Palsmanes pagasts ir sena,
apdzīvota vieta, kura var lepoties
ar tās iedzīvotājiem vairākās paaudzēs. Vieta ir ar ļoti interesantu
kultūrvēsturisko mantojumu. Iedzīvotāji joprojām tur godā amatu
prasmes, kuras tiek pielietotas arī
mūsdienās. Pasākuma mērķis bija
popularizēt Palsmanes muižas un
tuvākās apkārtnes kultūrvēsturisko mantojumu, veicināt zināšanu
un amata prasmju apguvi, tālāk
nodošanu un pieredzes apmaiņu,
pilnveidojot izpratni par nemateriālo mantojumu.
Atsaucība bija liela. Izrādījās,
ka mūsu vidū ir grozu pinēji, koka

meistari, kuri prot pagatavot interesantas, sen aizmirstas bērnu rotaļlietas, kā arī seno laiku mēbelēm
iedot otru elpu. Ir šneiderienes,
ziepju vārītājas, sveču lējējas, vilnas
un dziju rokdarbu pratējas, sviesta
un siera meistarienes un varen iz-

darīgas krodzinieces.
Pasākumu laikā ikviens interesents varēja izzināt un apgūt dažādu amatu prasmes darbnīcās. Aktivitātes bija dažādiem vecumiem,
lai ikviens varētu apgūt ko jaunu un
iepazīt muižas amatus, uzzināt par

seno palsmaniešu dzīves veidu un
nodarbošanos.
Interesantus stāstus un prezentāciju no pagātnes par Palsmanes
muižas vēsturi, Cekelu un KālenuBēru dzimtām, viņu muižu rocību
un darbību piedāvāja LU Literatū-

ras, folkloras un mākslas institūta
pētniece Ginta Pērle-Sīle.
Lai veidotu Palsmanes vēstures
foto arhīvu, pasākuma apmeklētāji
tika aicināti līdzi ņemt fotogrāfijas,
kuras tika ieskanētas un izveidots
īss apraksts.
Paldies Palsmanes pagasta pārvaldei, Palsmanes ev. lut. draudzei,
SIA „Palsmane”, Palsmanes Kultūras namam, bibliotēkai, Smiltenes
novada speciālajai pamatskolai,
Palsmanes pamatskolai, biedrībai „Māsas Veronikas”, Palsmanes
Mednieku biedrībai, Mēru muzejam, SIA „Probild”, SIA „Ķelmēni”,
Siglindai Freimanei! Īpašs paldies
par foto mirklu iemūžināšanu E.
Podniecei! Paldies apmeklētājiem
par kopīgi radīto un izdzīvoto dienu!
Tigna Podniece,
Palsmanes pagasta pārvaldes
vadītāja

Projekta kopējās
izmaksas ir 29 456,46
EUR, no tā ELFLA fonda publiskais finansējums 26 510,81 EUR,
Smiltenes
novada
pašvaldības līdzfinansējums – 2000 EUR.
Projekta īstenošanas
laiks – līdz 2023. gada
30. novembrim. Atjaunošanas darbus veiks
SIA „METALSPECS”.
Projekta
pieteikums sagatavots un
guvis atbalstu vietējās
rīcības grupas biedrības „Abulas lauku
partnerības” sabiedrības virzītas vietējās

attīstības stratēģijas 2015.–2020.
gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 11. kārtā.
Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.
gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar
Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai finansējumu. Valsts
un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta
dienests.
Vairāk informācijas par Eiropas
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.
Ilva Pētersone
Foto – no Palsmanes evaņģēliski
luteriskās draudzes arhīva

Palsmanes baznīcai atjaunos vēsturisko sētu
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienesta

Lauku atbalsta dienests
ir
apstiprinājis Palsmanes evaņģēliski luteriskās draudzes projekta iesniegumu Nr. 22-09-AL10A019.2201-000001
„Palsmanes
baznīcas sētas atjaunošana.” Projekta rezultātā tiks atjaunoti baznīcas sētas metāla kalumi to autentiskajā izskatā.
Jau izsenis Palsmanes baznīcai piegulošo teritoriju iežogo kalta metāla sēta. Tā izveidota 1877.
gadā, par to 1930. gadā tiek minēts
izdevumā „Arhitektūra” no pieminekļu apraksta lapas. Kaltie metāla

sētas posmi un vārti ir oriģināli un
redzami arī vissenākajā pieejamajā
Palsmanes baznīcas litogrāfijā. Kā
vēsta vēstures avoti, tad par sētas
ierīkošanu kopā tērēti 3000 rubļu.
Kopējais sētas garums ir 196 metri. Šobrīd sētas metāliskie kalumi ir
aprūsējuši un apsūnojuši. Daudzviet
tie ir saliekti un izlauzti, sētas atsevišķos posmos to vispār nav vai arī
trūkst vairāku metālisku kalumu
fragmentu. Atjaunojot sētu tās vēsturiskajā izskatā, tiks saglabāts izcils
kultūrvēsturisks mantojums, kā arī
sakārtota teritorija ap baznīcu.

Vai drīkst dedzināt rudenī savāktās lapas un augu lakstus?
Rudenī daudzi iedzīvotāji, īpaši
privātmāju un mazdārziņu īpašnieki,
no kokiem nokritušās lapas, dārzos
izrautos lakstus vēlas sadedzināt.
Virspusēji raugoties uz šādu nodomu, varētu teikt – kas gan tur slikts,
ja iedzīvotājs pagalmā nodedzina
lapu kaudzi? Tomēr pilsētām un ciemu teritorijām apbūve ir ļoti blīva.
Tādēļ, ja katrs sagrābto lapu kaudzi drīkstētu nodedzināt, rezultātā
visa apkārtne būtu dūmos. Turklāt
pat tad, ja neņem vērā nepatīkamo
smaku, dedzināšana lielos apmēros
kaitē dabai. Tieši tādēļ Smiltenes novadā dedzināt lapas, nopļauto zāli
un citus atkritumus ir aizliegts.
Smiltenes novada pašvaldības
domes saistošie noteikumi Nr. 8

„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Smiltenes novadā” 24.3.
punktā nosaka, ka atkritumu radītājiem un valdītājiem Smiltenes
novada administratīvajā teritorijā
ir aizliegts jebkādā veidā dedzināt
sadzīves atkritumus. Pieļaujama
kaitēkļu bojātu zaru un augu, nekompostējamo dārzu un parku atkritumu sadedzināšana Pašvaldības
noteiktā laikā vienu mēnesi pavasarī
un rudenī, kad notiek teritoriju sakopšanas darbi, ja tas netraucē apkārtējos cilvēkus un nerada draudus
cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā
arī personas mantai.
Šādi ierobežojumi pastāv visā
Eiropā, jo starptautiskie normatīvie
akti pilsētām uzliek par pienākumu

izveidot vietējo regulējumu, lai rūpētos par dabu.
Lai gan katru rudeni policija aizvien saņem izsaukumus par lapu
dedzinātājiem, jāatzīst, ka iedzīvotāji pamazām kļūst zinošāki, un kopumā šāda veida pārkāpumu skaits
gadu no gada samazinās.
Nereti reizēs, kad policija saņem
izsaukumu par lapu dedzinātājiem,
viņi atbild, ka nezinot, ko ar lapām
iesākt. Varianti risinājuma ir vairāki
– ja lapas ir pavisam nedaudz, tās
var izmest savā atkritumu konteinerā. Ja lapu ir vairāk, tad var veidot
komposta kaudzi vai interesēties
pašvaldībā par plānotajām lapu izvešanām.
Smiltenes novada pašvaldības

domes saistošie noteikumi Nr. 8
„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Smiltenes novadā” 17.
punkts nosaka, ka bioloģiski noārdāmos atkritumus fiziskām personām
atļauts kompostēt savas mājsaimniecības teritorijā (ārpus dzīvošanai
paredzētajām telpām) gadījumā, ja
tas neapdraud cilvēku dzīvību, veselību, vidi, trešo personu mantu un ja
tas tiek veikts videi drošā un normatīvajiem aktiem atbilstošā veidā.
Jāņem vērā Smiltenes novada
2020. gada 25. marta saistošie noteikumi Nr. 7/20, 1. pielikums „Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumu” 188.punkta otrā daļa,
kur noteikts, ka, komposta vietas
atļauts ierīkot ne tuvāk kā 1,5 m at-

tālumā no blakus esošas zemes vienības robežas.
Civillikuma 1088. pants nosaka, ka ateju un samazgu bedres un
mēslu krātuves nedrīkst ierīkot pie
kopīgiem žogiem, mūriem un robežas, bet tām jāatrodas vismaz pusotra metra no kaimiņa robežas.
Smiltenes novada Pašvaldības
policijas darbinieki augstu novērtē
iedzīvotāju iesaistīšanos sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā, ziņojot par pārkāpumiem
NEKAVĒJOTIES!
Pašvaldības policijas dežūrtālrunis: 28659933.
Smiltenes novada
Pašvaldības policija
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Smiltenes novada iedzīvotājus aicina izteikt viedokli par skolu nozīmi
vads.lv. Piedalīties aicinām ikvienu
novada iedzīvotāju, kuru dzīves vieta atrodas ārpus Smiltenes pilsētas.
Skolu tīkla reforma, skolu tīkla
optimizācija – ikdienā bieži dzirdamas un arī Smiltenes novadam aktuālas frāzes. Skolu reforma satrauc
un ietekmē daudzus, turklāt netiešā
veidā pat tad, ja ģimenē nav skolas

vecuma bērnu vai tie jau pieauguši.
Skolai ārpus pilsētas ir daudz vairāk
funkciju kā pilsētā – tā nav tikai izglītības iestāde un darba vieta, bet
nereti arī kultūras un sociālās dzīves centrs, tās klātbūtne iespējams
ietekmē sabiedriskā transporta
iespējas, apkaimes kā dzīvesvietas
pievilcību un citus dzīves kvalitātes

aspektus.
Lai Smiltenes novada pašvaldība pārdomāti pieņemtu turpmākos
lēmumus par skolu tīklu, Vidzemes
Augstskolas pētījumā izzinās vietējo iedzīvotāju, tai skaitā skolēnu
vecāku, skolotāju, skolu direktoru,
uzņēmēju un nevalstisko organizāciju pārstāvju viedokļus. Pētījumā

aicinām piedalīties arī tos novada
cilvēkus, kas dzīvo nu jau slēgto
Brantu un Birzuļu pamatskolu apkaimēs. Skolēnu vecākiem aptauja pieejama arī Edurio platformā.
Drukātā formā anketu iespējams
aizpildīt ikvienā pagasta pārvaldē
un bibliotēkās.
Linda Veliverronena

Tikšanās par sadarbību ceļu būves jomā
Augusta nogalē Smiltenes
da atbalstītais projekts „Protehnikuma direktors Rolands
fesionālo izglītības iestāžu
Aģis tikās ar SIA „Binders” Meaudzēkņu dalība darba vidē
hanizācijas departamenta dibalstītās mācībās un mācību
rektoru Ornetu Āķi, lai pārrupraksēs uzņēmumos”, ko skonātu sadarbības iespējas. Abi
las īsteno sadarbībā ar Latviir vienisprātis: skolām jāiet
jas darba devēju konfederāciroku rokā ar uzņēmējiem, lai
ju un uzņēmumiem.”
jauniešus iepazīstinātu ar noSmiltenes tehnikums ceļu
zares jaunākajām tendencēm
būves nozarē ir metodiskais
un sagatavotu darba tirgum
virsvadītājs valstī. Tāpēc skozinošus jaunos speciālistus.
la arī nākamajā mācību gadā
„Ceļu būves nozarē, donoteikti organizēs tikšanās,
mājot par paaudžu maiņu
kurās izglītības iestāžu pārun pēctecību, jaunie speciāstāvji ar uzņēmējiem, nozares
listi ir ārkārtīgi nepieciešami.
pārstāvjiem pārrunās aktuāTāpat darba tirgū “uz izķerlos jautājumus, lai mācību
šanu” ir ceļu būves tehnikas
procesā nodrošinātu jaunu
vadītāji,” atzīst Ornets Āķis,
vēsmu ienākšanu, lai tas ne„tāpēc esam ļoti ieinteresēbūtu atrauts no nozares akLai jauniešus iepazīstinātu ar nozares jaunākajām
ti sadarboties ar Smiltenes
tualitātēm.
tendencēm un sagatavotu darba tirgum zinošus
tehnikumu.
Tehnoloģiskā
Tāpat Smiltenes tehnijaunos speciālistus, skolām jāiet roku rokā ar
pārtraukuma laikā, kad nokums priecājas par katru nouzņēmējiem.
tiek tehniskā diagnostika un
zares profesionāli, kurš ir ar
apkopes, mūsu darbinieki labprāt
mieru sadarboties ar skolu, dalīties
nodrošinātu kvalitatīvu izglītību,
dalītos pieredzē ar jauniešiem. Ausavās zināšanās un pieredzē ar jausvarīgi, lai viņi, aizejot profesionālās
dzēkņiem tā būtu laba iespēja noniešiem.
kvalifikācijas praksē, apgūtu to, kas
stiprināt praksē skolā iegūtās teoPaaudžu maiņa, pēctecības nopatiešām paredzēts prakses progrētiskās zināšanas. Bet laika gaitā…
drošina ļoti aktuāla arī izglītības
rammā,” saka Rolands Aģis, „tāpēc
Protams, saskatām viņos nākamos
jomā, it īpaši ceļu būves nozarē. Izesam noslēguši līgumus ar vairākolēģus un priecājamies par katru
glītības iestādes algu ziņā nav spēkiem ceļu būves uzņēmumiem, t.sk.
zinošu jauno speciālistu, kurš izvējīgas konkurēt ar privāto sektoru.
A/S „Binders”, kas apņēmušies nolas palikt nozarē.”
Skolotāju darbs lielā mērā balstās
drošināt prakses programmai atbil„Trešā un ceturtā kursa audzēkuz entuziasmu, ko skola, protams,
stošu jauno speciālistu apmācību.
ņi var būt jau labi vidējā līmeņa darļoti augstu novērtē.
Tāpat jauniešu izaugsmē ļoti vērtīgs
binieki. Taču skolai, lai jauniešiem
Baiba Vahere
ir arī Eiropas Savienības Sociālā fon-

Rolands Aģis, Jolanta Vjakse, Sandra Ģeida un Elīna Vējiņa ir vienisprātis –
jaunajiem speciālistiem mācību laikā iespējami vairāk būt darba vidē.
ciālists ir zelta vērtē, līdz ar to uzņēmēji, saskatot viņos potenciālu, jau
prakses laikā cenšas dažādi motivēt
palikt uzņēmumā. Tas viss ir apsveicami, ja vien jaunietis pabeidz skolu,
nevis secina – labi pelnīt var arī bez
izglītību apstiprinoša dokumenta.
Ja vēl kabatā traktortehnikas vadītāja apliecība, tad vispār jūra līdz
ceļiem...
Daži interesi par mācībām izrāda pēc vairākiem gadiem, apzinoties, ka bez izglītības nevarēs ieņemt
augstāku amatu vai saņemt labāku

atalgojumu. Taču tad mācības jau
nākas apvienot ar darbu un darba
devējam vai pašam jaunietim tie ir
papildu izdevumi.
„Vācijā, kur profesionālā izglītība nav iedomājama bez mācībām
darba vidē, tiek slēgts trīspusējs
līgums,” informē Rolands Aģis. „Ja
mācības tiek pārtrauktas, tad jaunietim jāatmaksā skolai un attiecīgajam uzņēmumam, kurš iesaistīts
viņa apmācībā, visi ar to saistītie
zaudējumi. Latvijā esam pieraduši –
daudz kas ir par brīvu. Negribu – ne-

Smiltenes ģimnāzijas (tagad –
Smiltenes vidusskola) absolventes
Gintas Patelas ikdiena šobrīd saistīta ar Dubaju, bet vasarās viņa kopā
ar bērniem ir Latvijā, Smiltenē. Kā
saka Ginta pati: „Mazpilsētā ir pieejams viss ērtai dzīvei nepieciešamais kopā ar lauku un miera sajūtu.”
Ginta, izaugusi piecu bērnu ģimenē,
labi zina, cik pēc skolas beigšanas,
dodoties piepildīt tālākos mērķus,
var būt nozīmīgs pat mazākais finansiālais atbalsts. Tā arī radusies
doma par stipendiju dzimtās puses
vidusskolas absolventiem, kuru šovasar par godprātīgu attieksmi pret
mācību darbu saņēma Santa Vintere un Ginters Ķelps.
Santa Vintere šobrīd jau ir Dānijā, kur Orhūsas Universitātē studē
kognitīvās zinātnes. Savukārt Ginters Ķelps ir Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātņu un informācijas tehnoloģijas fakultātes students.
Santa jau otro nedēļu ir Dānijā. „Iepriekšējā nedēļa pagāja, iepazīstot
Orhūsu un tās universitātes dzīvi.
Dānijā studijas augstskolā sākas ar
t.s. ievadnedēļu, kurā vecāko kursu
jaunieši iepazīstina pirmkursniekus
ar skolas ikdienu, iesaista dažādās
savstarpēji saliedējošās aktivitātēs.
Kopā dodamies ekskursijās pa pilsētu, kas arī ir ļoti vērtīgi, jo Orhūsa
ir otra lielākā pilsēta Dānijā. Šonedēļ jau mācāmies,” stāsta S. Vintere
Arī Ginters jau iepazinies ar nākamajiem kursabiedriem un pamazām iejūtas dzīves jaunajā posmā.
„Esmu no sirds priecīgs, ka tiku
budžeta grupā! Pagājušās nedēļas
nogalē biju RTU sporta nometnē. Iz-

Ginters Ķelps īsi pirms jaunā mācību
gada sākuma Rīgas Tehniskās
universitātes sporta pasākumā.

Santa Vintere (no kreisās puses – otrā no augšas) atpūtas brīdī kopā ar
kursabiedriem no Orhūsas Universitātes.
skatās, būsim saliedēts kurss.”
Gan Santa, gan Ginters saka
paldies Gintai Patelai par stipendiju, kas, sākot patstāvīgu dzīvi ārpus

mājām, lieti noderējusi.
Svarīgākais – lai ir mērķis, uz ko
tiekties
„Patiess prieks par Gintera un

Santas panākumiem un izvēlēm,”
atzīst Ginta Patela, „taču, domājot
par jauniešiem, kuri varētu saņemt
stipendiju, man vissvarīgākais bija
tas, lai viņi ir mērķtiecīgi, lai viņiem
būtu kāds sapnis, ko vēlas piepildīt.
Prioritāte nebija augstākā vidējā atzīme, jo ne visiem var izcili padoties
visi mācību priekšmeti. Priecātos arī
tad, ja jaunietis, kurš saņēmis manu
stipendiju, pēc vidusskolas aizietu
uz kādu profesionāli izglītojošo skolu. Zinoši un mērķtiecīgi cilvēki vajadzīgi visās jomās.”
Gintas ceļš pēc Smiltenes ģimnāzijas (tagad – Smiltenes vidusskola) aizvedis uz Latvijas Universitātes
Vēstures un filozofijas fakultāti.
„Turpat pabeidzu arī maģistrantūru.
Izvēloties studiju programmu, man

vissvarīgākais bija tas, lai ir interesanti mācīties. Toreiz nedomāju ne
par to, ko ar šo izglītību darīšu pēc
augstskolas, ne par to, cik pelnīšu.
Nekļūdījos, studiju process bija ļoti
interesants, lai gan krietni atšķīrās
no tā, ko biju iztēlojusies. Sapratu,
ka savu ikdienu ar vēsturi, filozofiju
un pētniecisko darbu saistīt nevēlos. Taču nenožēloju to, ka izvēlējos
tieši šo fakultāti. Man bija aizraujoši
pasniedzēji un kursabiedri. Studijas
attīstīja prasmi domāt plašākos mērogos, kritiski izvērtēt informāciju,
radīt konstruktīvas rīcības modeļus.
Tas noder jebkurā dzīves jomā.”
Izglītība – tas ir mans „starta kapitāls”
Šobrīd Ginta ir pilna laika mamma. „Kamēr dēls un meita paaugsies, par karjeru nedomāšu. Vīram
ir projektu darbs. Līdz ar to diezgan
bieži mainām dzīvesvietas. Bērnu
vajadzību nodrošināšana mainīgos
apstākļos prasa pilnu slodzi. Pirms
Dubajas dzīvojām Bahreinā un Kazaņā. Tas ļāvis iepazīt visdažādākos
cilvēkus, apzināties šīs dzīves patiesās vērtības un to, kas man šajā
pasaulē ir svarīgākais. Labi zinu, kā
tas ir, – sākt patstāvīgu dzīvi ārpus
mājām, citā pilsētā, esmu to darījusi
vairākkārt. Tāpēc no sirds priecājos, ja kādam savas dzimtās puses
jaunietim varu palīdzēt.”
Ginta Patela visiem skolēniem
jaunajā mācību gadā novēl atcerēties, ka izglītība, tas, ko viņi skolas
gados iegulda savā izaugsmē, ir viņiem, nevis mammai, tētim vai skolotājiem.
Baiba Vahere

Smiltenes Mākslas skolai jauns logo

Smiltenes tehnikumā diskusija par mācībām un praksi darba vidē
Šobrīd, kad sabiedrība piedzīvo
tik straujas pārmaiņas kā vēl nekad
agrāk, izvēloties profesiju, īpaši būtiski, lai skolā mācītais atbilstu darba devēju prasībām, lai jaunieši, nonākot uzņēmumā, prastu rīkoties ar
jaunajām tehnoloģijām un pārzinātu nozares aktualitātes. Smiltenes
tehnikumam šajā ziņā nu jau vairākus gadus liels atbalsts bijis Eiropas
Sociālā fonda projekts „Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība
darba vidē balstītās mācībās un mācību praksē”.
Augustā Smiltenes tehnikumā
viesojās ESF projekta vadītāja Jolanta Vjakse, Vidzemes reģiona koordinatore Sandra Ģeida un apakšprojekta vadītāja Elīna Vējiņa. Tiekoties
ar Smiltenes tehnikuma direktoru
Rolandu Aģi, tika pārrunāta turpmākā sadarbība un nākotnes stratēģija.
„Ļoti labprāt sadarbojamies ar
Smiltenes tehnikumu, jo redzam, ka
projekta aktivitātes augstu novērtē
gan skolas audzēkņi, gan viņu darba
devēji būvniecības, viesmīlības un
arī ēdināšanas pakalpojumu jomā,”
atzīst J. Vjakse.
Tikšanās laikā tika diskutēts arī
par aktuālākajām problēmām. Viena no tām – jaunieši, kas, „sajutuši
naudas garšu”, pēc prakses skolā
vairs neatgriežas. Labs jaunais spe-
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Jauna stipendija Smiltenes vidusskolas absolventiem

Izglītība
Vērtējot skolu tīkla attīstību
novadā, pašvaldība sadarbībā ar
Vidzemes Augstskolas pētniekiem
īsteno pētījumu „Skolu tīkla ietekme
uz sociālekonomisko un kultūras
vidi Smiltenes novadā”. Pētījuma
ietvaros novada iedzīvotāji aicināti
piedalīties aptaujā, līdz 30. septembrim aizpildot anketu smiltenesno-
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daru, un man nekas par to nebūs.”
„Daudziem jauniešiem – ne tikai profesionālo skolu audzēkņiem,
bet arī studentiem – būtu noderīgas
pamatzināšanas personisko finanšu pārvaldībā,” atzīst Elīna Vējiņa.
„Īpaši tiem, kas, sasnieguši 18 gadu
vecumu, bezatbildīgi paņem ātros
kredītus un pēc tam nonāk apburtajā lokā, no kura izkļūt vairs nespēj.
Viņiem vairs nav laika domāt par
mācībām, jo jādomā, kā atdot parādus.”
Vēl viena aktuāla problēma –
sabiedrībā diemžēl attiecībā uz vairākām profesijām joprojām valda
kļūdaini priekšstati, stereotipi, kas
izveidojušies pirms 40, 50 un vairāk gadiem. Skola ieguldījusi lielu
darbu, lai piedāvātu darba tirgū vajadzīgas profesijas, arī uzņēmēji gatavi jauniešus visos iespējamos veidos atbalstīt, bet trūkst audzēkņu.
To piedzīvojis arī Smiltenes tehnikums, redzot daudzu rezervēto attieksmi pret hidrobūvju būvtehniķa
un lopkopības tehniķa profesijām.
Kaut jaunās tehnoloģijas šajās profesijās ienesušas tik daudz pozitīvu
pārmaiņu un lopkopis modernajās
saimniecībās jau sen vairs nestaigā gumijniekos ar mēslu dakšu pār
pleciem.
„Jaunie speciālisti ir vajadzīgi un
mums visiem kopā jādomā, kā vi-

ņus nodrošināt, lai nepienāktu brīdis, kad kādas durvis jāklapē ciet, jo
visi aizgājuši pelnītā atpūtā,” saka
Rolands Aģis. „Esam pateicīgi katram uzņēmumam, kurš ir gatavs
kaut tehnoloģiskajā pārtraukumā
mūs atbalstīt arī metodiskajā jomā.
Ik dienu presē lasām ziņas par
elektroenerģijas, gāzes, apkures,
degvielas u.c. izmaksām, taču tajā
pašā laikā izglītības programmu
izmaksu minimālie koeficienti nav
pārskatīti gadiem ilgi. To izjūtam
visās mācību programmās, īpaši
būvniecības jomā. Augsto degvielas
cenu dēļ bijām spiesti pat samazināt praktisko nodarbību skaitu mācību poligonā. Taču tajā pašā laikā
labi apzināmies, cik jauniešiem tās
ir svarīgas.”
„Apzinoties, cik jaunajam speciālistam aktuāli mācību laikā iespējami vairāk būt darba vidē, nepārtraukti tiek domāts, lai projekta
iespējas varētu izmantot iespējami
vairāk audzēkņu. Tāpat regulāri
meklējam jaunus sadarbības partnerus, kas var jauniešiem pavērt
vairāk iespēju,” informē projekta
vadītāja Jolanta Vjakse. „Kas, iesaistoties projektā, tiek gaidīts no jauniešiem? – Atbildības sajūta, vēlme
mācīties un strādāt.”
Baiba Vahere

Pateicoties 6. kursa audzēknei
Emīlijai Šaumbergai, šo mācību
gadu Smiltenes Mākslas skolā varam godpilni uzsākt ar jaunizveidotu skolas logotipu. Emīlijas ideju
skici starp daudzām citām rūpīgi
izvērtēja un izvēlējās mākslas skolas
skolotāju kolektīva komisija. Datorgrafikas pasniedzējas Gintas Špates
vadībā Emīlija un vēlāk arī pedagogu kolektīvs ar lielu aizrautību šo
ideju attīstīja līdz iegūtajam galarezultātam.
Logotipā izmantotas trīs krāsas.
Zeltaini dzeltena un rudzupuķu zila,
kas jau izsenis iespiedušās mūsu
novada iedzīvotāju apziņā kā īstenas smilteniešu krāsas. Tāpat arī
sudrabpelēka, kas kopējā logotipa
krāsu paletē norāda uz lietu kārtību,
skaidrību, arī uz mācību iestādes

formālo pusi.
Saulaini dzeltenā krāsa mums
asociējas ar bērnības laiku, ar laimi,
prieku un izdošanos. Kompozicionāli šīs divas krāsas – pelēkais ar
dzeltenu, mūsu logotipā norāda arī
uz visuzskatāmākajiem pretmetiem
vizuāli plastiskās mākslas jomā, uz
gaismu un ēnu. Tāpat arī uz pretmetiem cilvēka dzīves gājumā un mācību procesos. Rudzupuķu zilā, kas ir
arī indigo krāsa, norāda uz īpašiem
talantiem, radošumu, garīgumu, uz
izaugsmi un cerību pilnu nākotni.
Logotips sevī ietver vairākus nozīmīgus simbolus. Viens no tiem – māja,
mājas. Audzēkņiem, nākot pa Vaļņu
ielu, jau iztālēm redzama Smiltenes
Mākslas skolas ēkas gala fasāde. Tā
ir saulaini dzeltena, divslīpņu jumta tipiska mājas forma. Ceram un

ticam, ka mūsu audzēkņi mākslas
skolā jūtas vienmēr gaidīti, uzklausīti, ka šī ir tā vieta, kur justies nepiespiesti un brīvi, kur realizēt savus
radošos talantus un vispārdrošākās
ieceres. Gluži kā mājās.
Tāpat ļoti skaidri nolasāma arī
zīmuļa forma. Zīmulis ir mākslinieka darbarīks. Starpnieks idejai un
tās materiālajam iemiesojumam.
Ar zīmuļa vilktu līniju aizsākušies
visiespaidīgākie kultūras pieminekļi
pasaules mākslas vēsturē.
Vēl mūsu logotipā ļoti skaidri
iezīmējas latīņu alfabēta burts „M”.
Ar šo burtu mūsu valodā aizsākas
bezgala daudz skaistu vārdu. Mājas,
miers, mīlestība, māksla, mūzika,
maigums, maģiskums, mērķtiecība
un vēl tik daudz citi.
Vērīgāks aplūkotājs mūsu logo-

tipā saskatīs arī kalnu virsotnes. Tās
simbolizē mērķi, augstāko potenciālu, uz ko mums katram tiekties, arī
virzību augšup, ceļu, kas uz to ved.
Savukārt, ja vērotājs ir pavisam
radošs cilvēks, viņš ieraudzīs arī
kosmosa kuģi! – Raķeti, kas gatava
startam. Esam pārliecināti, ka radošuma izpausmēm nav robežu.
Ikviens no mums ieradies pasaulē
ar spēju iztēloties un sapņot, kā arī
sasniegt sev izvirzītos mērķus. Vēlamies, lai mūsu audzēkņi sasniedz
visas virsotnes, zvaigznes un tiek vēl
tālāk!
Patiesi priecājamies, ka esam
ieguvuši vizuāli uztveramu logotipu, kas atspoguļo visas Smiltenes
Mākslas skolas pamatvērtības.
Aisma Valtera

Smiltenes Mākslas skolā uzsāk jauno mācību gadu
Skolēnu vasaras brīvlaika saulainās dienas plaukušas, ziedējušas un pārziedējušas kā vasaras
puķes – viena par otru krāšņāka
un aizraujošāka.
Smiltenes Mākslas skolas audzēkņiem šī vasara iesākās ar radošu darbošanos mācību plenērā.
Daļa no mācību plenēra darbiem
vēl līdz 30. septembrim ir aplūkojama Smiltenes novada bibliotēkā.
Arī vasaras plaukumā jauniešu
sasniegumi patīkami par sevi atgādināja. Audzēkņiem piedaloties
radošajos konkursos, tika iegūtas
vairākas godalgotas balvas. 5. kursa audzēkne Miranda Dārzniece
Liepas pagasta kopienas organizētajā konkursā „Jullas pēdas mālā un
Latvijā” ar savu veidoto keramikas
darbu „Baltā princese” ieguva 1. vietu un balvu – dienas garumā baudīt

īpašo atpūtas programmu „Piedzīvojums Liepā”. Savukārt 5. kursa
audzēknis Emīls Tarass Salacgrīvas
Mākslas skolas organizētajā keramikas dizaina konkursā ieguva 3. vietu
un iespēju piedalīties Salacgrīvas
Mākslas skolas direktora Imanta
Klīdzēja vadītajā keramikas meistarklasē, un vēlāk ar visu ģimeni arī
naborigama keramikas cepļa atvēršanas pasākumā. 4. kursa audzēkne
Anete Brikmane Gaujienas Mūzikas
un mākslas skolas organizētajā Jāzepam Vītolam veltītajā konkursā
„Ziemeļblāzma” ieguva 3. vietu.
4. kursa audzēkne Loreta Rubīna
Starptautiskās Aeronautikas federācijas rīkotajā konkursā „Radi savu
ideālo lidaparātu” par darbu „Lidojošais dīvāns” ieguva 3. vietu un
vēl augustā paspēja izbaudīt īpašo
lidojumu virs Rīgas. Ļoti lepojamies!

Emīls Tarass piedalās Salacgrīvas
Mākslas skolas organizētajā
keramikas dizaina konkursā.

Nosauļotiem vaigiem un apņēmības pilniem acu skatiem esam
sagaidījuši mūsu audzēkņus atpakaļ
skolas gaitās. Šogad mākslas skolā
„Vizuāli plastiskās mākslas” 7-gadīgajā programmā mācības uzsāk 25
pirmā kursa audzēkņi, bet interešu
izglītības programmā 45 audzēkņi.
Jāteic, ka radošu, zinātkāru, darbīgu bērnu mūsu skaistajā pilsētā
un plašajā novadā nudien netrūkst,
jo mācību pieteikumu šogad bija
krietni vairāk nekā spējam uzņemt.
Kopumā Zinību dienā sveicām 163
Smiltenes Mākslas skolas audzēkņus.
Jaunajā mācību gadā sirsnīgi
sveicam un skolotāju kolektīvā uzņemam arī divas jaunas kolēģes –
datorgrafikas pasniedzēju Initu Agiju Siku un gleznošanas pasniedzēju
Evitu Rauzu. Evita ir arī mūsu skolas

bijusī audzēkne un absolvente.
Arī šinī mācību gadā mākslas
skola vēl turpina pakāpenisku pāreju uz 7–gadīgo izglītības programmu, līdz ar to pirmais šīs mācību
programmas izlaidums ir sagaidāms nākamajā mācību gada pavasarī.
Lai pēdējie mācību gadi būtu
radošiem izaicinājumiem piepildītāki, ar Smiltenes pašvaldības gādīgu atbalstu Smiltenes Mākslas
skola radusi iespēju vecāko kursu
audzēkņiem nodrošināt prasmju
apgūšanu mūsu skolā vēl nebijušā
mācību priekšmetā – Metāla izstrādājumu dizainā.
Lai mums visiem darbīgs, radošs
un panākumiem bagāts 2022./23.
mācību gads!
Aisma Valtera
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Kultūra
20. augustā Smiltenes novada
Mēru muzejā pirmo reizi norisinājās
mākslas un amatniecības forums.
Tas tika organizēts Mākslas un amatniecības izstādes „Latvijas ūdeņi laika
plūdumā” atklāšanas notikuma ietvaros. Izstādes darbi tapuši, iedvesmojoties no Latvijas jūras, upēm,
ezeriem un strautiem. Izstādē ir izstādīti ap pustūkstotis darbu, un tā ir
iekārtota Smiltenes novada muzeja
ēkas trīs stāvos. Izstāde būs apskatāma līdz 14. oktobrim.
Darbs pasākumā tika organizēts
divos saturiskajos blokos – „Mākslas
un amatniecības attīstība” un noslēdzošais novada kultūrvēsturiskā
mantojuma izpētes seminārs „Kultūras mantojums un Mēru muižas
nākotne”. Foruma mērķis bija noskaidrot amatniecības attīstībai nepieciešamos nosacījumus, veicināt
amatnieku un mākslinieku radošo
sadarbību. Forumā tika diskutēts par
dzīves vidi māksliniekiem laukos, kas
ir viens no radošo ideju un iedves-
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Mākslas un amatniecības forums un izstādes „Latvijas ūdeņi
laika plūdumā” atklāšana Mēru muižā

mas avotiem. Sarunu laikā darba
grupās tika meklētas atbildes uz jautājumiem, kas ir būtiski nozares attīstībai, piemēram, kā jūtas mākslinieki
un amatnieki laukos, kāda ir mākslas
pieejamība, kā veicināt mākslas un
amatniecības attīstību un sadarbību
starp māksliniekiem un amatniekiem

ārpus lielajām pilsētām un kultūras
metropolēm.
Pasākumā kā eksperti piedalījās
Latvijas nacionālā kultūras centra
pārstāve Linda Rubena, Lauku atbalsta dienesta pārstāve Baiba Kiršblate, Mākslas akadēmijas pārstāve
Dr. art. Inese Sirica, Tautas mākslas

savienības pārstāve Dace Jurka, Valkas mākslas skolas pārstāve Sniedze Ragže, Valmieras kultūras un
mākslas fonda valdes locekle Karlīne
Cercina, Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece
kultūras un sociālajos jautājumos,
Latvijas mākslinieku savienības pārstāve Astrīda Harju, Doktora studiju
programmas direktors, profesors,
mākslas vēsturnieks, LMA doktora
programmas vadītājs, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Dr.
habil. art. Ojārs Spārītis, Nacionālās
arhitektūras padomes sastāva locekle, Būvvaldes vadītājas vietniece
Cēsu novada pašvaldībā Irēna Suipe,
Kuldīgas novada domes galvenais
eksperts darbam ar sabiedrību un
valsts institūcijām, inovāciju un tūrisma projektu vadītājs Artis Gustovskis.
Foruma moderators Ansis Bogustovs (Biznesa augstskolas „Turība „lektors, Rīga TV24 programmas
„Top 5” un „Globuss” producents/

vadītājs) lieliski veicināja domu apmaiņu un kopīgi ar ekspertiem,
apkopoja izvirzītās galvenās tēzes.
Šis forums ir pirmais posms. Galvenais darbs turpinās pēc foruma, apkopojot idejas un ierosinājumus, tiks
meklēti risinājumi atklātajām problēmām un vajadzībām.
Dienu noslēdzot, Mēru muižu satricināja klasiskās mūzikas huligāni –
grupa DAGAMBA, kuru koncertā tika
atskaņoti skaņdarbi no koncertprogrammām „DAGAMBA feat TCHAIKOVSKY”, Ludwig Van Rammstein, kā
arī jauni, vēl nedzirdēti skaņdarbi.
Organizatori – Smiltenes novada pašvaldība, Smiltenes novada
Kultūras un tūrisma pārvalde, TLMS
„Smiltene”, biedrība „Sabiedrība un
attīstība”.
Zane Ērgle- Mežule,
Smiltenes novada Kultūras un
tūrisma pārvaldes
Mārketinga un komunikācijas
speciālists
Foto: Baiba Jansone

slēpuma izzināšanā un paši
izgatavot savu kaiju. Noslēguma tapa izstāde ar pašu
radītajiem darbiņiem.
Literārajā meistardarbnīcā dalībnieki rakstnieces Luīzes Pastores
vadībā devās aizraujošā detektīvpiedzīvojumā un paši radīja savu detektīvgrāmatu.
Zero Waste rotaļlietu darbnīcā
dalībnieki mākslinieces Māras Uzuliņas vadībā uzzināja, kā radoši izmantot materiālus, ko mēs bieži izmetam
un radīt pašiem savas rotaļlietas, vēlāk – arī izstāstīt savu stāstu.
Laikmetīgās dejas vai kustību
situāciju meistarklasē jauniešiem

kopā ar horeogrāfiem Elīnu un Rūdolfu Gediņiem bija izaicinājums pārbaudīt sava ķermeņa spēju pielāgoties neparedzētu apstākļu izmaiņām,
kas prasīja spēku, izturību, veiklību,
asprātību. Viņi iepazina vingrinājumus, kas spēj padarīt ķermeni gudrāku, ilgtspējīgāku un piemērotāku
dinamiskai dzīvei.
Visas nodarbības dalībniekiem,
viņu vecākiem un vecvecākiem piedāvāja jaunas zināšanas par mākslu
un literatūru, pašiem par sevi. Tās
mācīja atraisīties, uzdrīkstēties, darboties individuāli un kopā.
Paldies nodarbību vadītājiem un
Smiltenes Kultūras centra, un Smil-

tenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas un Kultūras un
tūrisma pārvaldes darbiniekiem par
aizrautīgu līdzdarbošanos projekta
īstenošanā!
Uz tikšanos radošās aktivitātēs
Smiltenē 2023. gadā!
Projektu atbalsta Vidzemes plānošanas reģions, AS „Latvijas Valsts
meži”, Valsts Kultūrkapitāla fonds,
Smiltenes Kultūras centrs, Smiltenes
novada Bibliotēka un Smiltenes novada Kultūras un tūrisma pārvalde.
Velga Mālkalne,
projekta koordinatore,
Smiltenes novada Kultūras un
tūrisma pārvaldes vadītāja

Smiltenes Radošās piektdienas
2022. gada vasaras brīvlaiks Smiltenē noteikti bija
daudz
savādāks
daudziem bērniem un jauniešiem.
Viņiem bija Smiltenē nebijusi iespēja
piedalīties interesantās meistardarbnīcās, ko vadīja Latvijā un pasaulē atzīti mākslinieki, rakstnieki un horeogrāfi. Šāda iespēja bija, pateicoties
saņemtajam finansiālajam atbalstam no Valsts Kultūrkapitāla fonda,
AS “Latvijas Valsts meži”, Vidzemes
plānošanas reģiona un Smiltenes novada pašvaldības.
Smiltenes novada kultūras pārvalde sadarbībā ar Smiltenes kultū-

Novada
seniori dosies
ekskursijā uz
Sēliju
15. septembrī Smiltenes novada
seniori dosies ekskursijā uz Sēliju.
Izbraukšana no Rīgas ielas plkst.
6.50 un plkst. 7.00 no Baznīcas laukuma. Dosimies nelielā ekskursijā
aplūkot Skrīverus, Ērberģes muižu, viesosimies uzņēmumā „Kafeja
Alīda” un dosimies iepazīt Viesītes
bānīti. Pieteikšanās pie Smiltenes
pensionāru apvienības vadītājas
Ritas Bormanes, zvanot pa tālruni
26514012.
Pateicamies Smiltenes novada
pašvaldībai par atbalstu, lai dotos
braucienā uz Liepāju!
Rita Bormane

ras centru un Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļu
īstenoja projektu “Smiltenes Radošās
piektdienas”. Četrās piektdienās jūlijā un augustā Smiltenes Kultūras
centra ēku un teritoriju piepildīja
pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu un jauniešu darbošanās.
Kopā meistardarbnīcās iesaistījās ap
90 dalībniekiem.
Ilustrācijas meistardarbnīcā kopā
ar mākslinieci Rūtu Briedi dalībnieki
varēja iesaistīties Kaiju karalienes no-

Velobrauciens „Ieriteņo rudenī” 2022
24. septembrī Smiltenes Tūrisma informācijas centrs aicina piedalīties velobraucienā „Ieriteņo rudenī!”, lai atzīmētu aktīvās tūrisma
sezonas noslēgumu. Šajā braucienā
dalībnieki varēs iepazīt Raunas pagasta un apkārtnes ainaviskās un
kultūrvēsturiskās vietas. Velobrauciena sākums un beigas – Raunas
pilsdrupu estrādē. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10.00, starts braucieniem plkst. 10.30.

Dalībniekiem tiks piedāvāti divi
velo maršruti – 14 km un 43 km
garumā, lai katrs pasākuma dalībnieks varētu izvēlēties saviem
spēkiem atbilstošāko. Maršrutiem
būs sagatavoti gpx digitālie navigācijas faili (tiks publicēti pasākumam
tuvojoties). Maršruti būs marķēti
dabā gan pasākuma dienā, gan papildus divas nedēļas pēc pasākuma
norises, līdz 8. oktobrim, lai ikviens
interesents tos varētu izbraukt sev

vēlamā laikā.
Iepriekšēja pieteikšanās līdz
22. septembrim elektroniski https://ieej.lv/ctfjE, zvanot uz +371
29395200 vai klātienē Smiltenes TIC
(Dārza iela 3, Smiltene).
Dalība pasākumā ir bez maksas.
Atgādinām, ka atrodoties uz ceļa
un kustībā, obligāti jāievēro ceļu satiksmes noteikumi, kā arī aicinām
lietot aizsargķiveres (bērniem līdz
12 gadiem tās ir obligātas).

Pasākuma laikā tiks uzņemtas
fotogrāfijas, kas tiks izmantotas
publicitātes vajadzībām
Pasākums tiek rīkots projekta
„Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā” (9.2.4.2/16/I/052) ietvaros.
Marta Vika,
Smiltenes novada Kultūras un
tūrisma pārvaldes tūrisma jomas
vadītāja

Tūrisma akcija „Noķer vasaru aiz bizēm”
Lai vai kā negribētos atzīt un ticēt, bet saulainā un siltā vasara iet
uz beigām. Tomēr par to nav jābēdājas un ir jādodas jaunos rudens
piedzīvojumos.
Visu septembri Virešu tūrisma informācijas centrā „Mājvieta” (Vecvireši, Virešu pag., +371
29615699) norisināsies septembra

tūrisma akcija „Noķer vasaru aiz
bizēm”.
Lai piedalītos balvu izlozē, Tev
ir jāapmeklē vismaz divas dabas
takas Smiltenes novada ZA daļā un
jāuzņem norādītajā vietā foto, kurā
esi redzams arī Tu.
Apmeklējamās vietas:
•
Vizlas dabas taka – foto

uz Žākļu (Vizlas) dižakmens;
•
Tilderu dabas taka –
foto uz trepēm pie Gaujas;
•
Randatu dabas taka –
foto uz skatu laukuma platformas;
•
Vaidavas dabas taka –
foto Zaķīšu pirtiņā.
Kad darbiņš izdarīts, dodies uz

Virešu tūrisma informācijas centru,
uzrādi foto, aizpildi mazu viktorīnu
un piedalies balvu izlozē, kura notiks mēneša beigās.
Lai veicās noķert vasaru aiz bizēm!
Alīna Dzenīte,
Virešu tūrisma informācijas
centra „Mājvieta” vadītāja

Kultūras un tūrisma pārvalde organizē semināru
2022. gada 19. septembrī no
10.00 līdz 15.00 Smiltenes novada
Kultūras un tūrisma pārvalde organizē semināru novada kultūras
iestāžu vadītājiem, pagastu pārvaldniekiem, biedrībām, neformālu
iedzīvotāju grupu pārstāvjiem, jauniešu organizāciju vadītājiem, ikvienam interesentam, kuru darbība
saistīta ar pasākumu organizēšanu,
iedzīvotāju iesaistīšanu, jaunu vietu
atklāšanu utt.
9.30 – 10.00 reģistrēšanās;
10.00 – 12.00 semināra 1. daļa

„Iespēja darīt OMAJĒPSEIEN
(NEIESPĒJAMO) ir dota katram –
par radošām pieejām un iespēju
izmantošanu kultūrvietu attīstībai
un kopienu radošuma potenciāla
realizācijai”,
Jolanta Borīte – Siguldas novada
Kultūras centra un Siguldas kultūras
centra „Devons” direktore, Latvijas
Kultūras akadēmijas Tālākizglītības
kursa vadītāja, ilggadēja pieredze
liela mēroga pasākumu („Cēsis 800”
un „Sigulda 800” svinības, Latvijas
simtgades programma) plānošanā

un organizēšanā;
12.00 – 13.00 pusdienu pārtraukums;
13.00 – 15.00 semināra 2. daļa
„Cilvēkvide, kultūrainava un vietrade”,
Jānis Ķīnasts – pilsētvides plānotājs un dizainers, Cēsu Pluriversitātes kurators un oficiālais „New Bauhaus” vēstnieks. Ar bakalaura grādu
vides zinātnē un maģistra grādu
mākslā, ar specialitāti dizainā. Pēdējo desmit gadu laikā strādājis un
studējis ne tikai Latvijā, bet arī Grie-

ķijā, Eģiptē, Tasmānijā un īsu brīdi
arī Honkongā. 2013. gadā iesaistījies „Urmadic University” projektā
un mācījies pie dizaina filozofa Tony
Fry. Ar publikācijām un darbnīcām
piedalījies konferencēs Polijā, Francijā, Velsā un Vācijā. Raksti publicēti žurnālos „Latvijas Architektūra”,
„Modernists” un interneta medijā
„Satori”. Kā lektors strādājis Latvijas Universitātē un Ekonomikas un
Kultūras augstskolā, kur izstrādājis
studiju kursus „Ievads dizaina studijās” un „Inovācijas arhitektūrā un

dizainā”. Latvijā ieviesis jēdzienu
„vietrade”. Cēsu Pluriversitātes kurators un SIA „nēbetjā” vadītājs.
Semināra noslēgumā – diskusijas.
Pieteikšanās līdz 14. septembrim, rakstot uz e-pastu: iveta.kovtunenko@smiltenesnovads.lv (norādot vārdu, uzvārdu, darba vietu,
kontakttālruni).
Būsiet mīļi gaidīti!
Iveta Kovtuņenko,
Kultūras un tūrisma pārvaldes
Kultūras jomas speciāliste

Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis

2022. gada 15. septembris

11

Sports

Sporta
skolai 20
Šī gada 1. septembris Smiltenes
Bērnu un jaunatnes sporta skolai ir
ļoti īpašs. Šogad svinam skaistus 20
darba gadus. Jau 20 gadi kustībā.
Mūsu ceļš ir bijis kalnains, bet
katrā kalnā esam uzkāpuši, pateicoties mūsu raibajam un mērķtiecīgajam kolektīvam. Esam tik dažādi un
tieši tāpēc tik spēcīgi kopā. Visa pamatā ir cilvēks. Tāpēc 2. septembrī
mēs svinējām savu skaisto jubileju,
kurā kā sasniegumu pamatvērtību
uzsvērām cilvēku – skolas darbiniekus un izglītojamos. Caur ikvienu,
kurš piedalījies skolas izaugsmē,
kurš ieguldījis daļiņu sevis, lai mēs
būtu tur, kur esam tagad. Esam pateicīgi ikvienam par kopā pavadīto
laiku, par ieguldīto darbu un sniegto ieguldījumu skolas attīstībā! Paldies ikvienam, kurš svinēja kopā ar
mums!
3. septembrī Smiltenes pilsētas
BJSS treneri, audzēkņi un viņu ve-

cāki atzīmēja skolas 20 gadus, piedaloties sportiskās aktivitātēs, ko
rīkojām sadarbībā ar Jaunsardzes

instruktoru Mārtiņu Latveru. Izvērtās ļoti aktīva un piedzīvojumiem
pilna diena. Un uzvarētāji bija visi.

Smiltenes Bērnu un
jaunatnes sporta skola

Par gardo spēku atjaunošanu sakām lielu paldies Inesei Brakmanei
un viņas komandai.

Gaujienieši veiksmīgi startē Smiltenes novada Smiltenē aizvadīts Latvijas
sporta spēlēs
čempionāts autokrosā
Launkalnes pagasta
Silmaču atpūtas bāzē
27. augustā norisinājās
2022. gada Smiltenes
novada sporta spēles.
Šogad sacensību formāts bija mainīts un nebija ierastā pagastu komandu kopvērtējuma.
Pludmales volejbolā
sīvā cīņā izcīnīta 1. vieta. Komandā startēja
Ričards Krauze, Ronalds
Zvackis, Monta Melne
un Zanda Beitika (vairākas 3 setu cīņas, kur viss
izšķīrās dažos punktos).
Biatlona stafetē godam izcīnīta 1. vieta.
Komandā startēja Raivis Kalniņš, Austris Kalniņš, Marta
Kalniņa un Tīna Deina Kukurīte.
Komandai kopumā vismazāk soda
apļu.
Futbolā izcīnīta 4. vieta. Koman-

dā startēja Daniels Auziņš, Kristers Lārmanis, Oskars Ameļčenko,
Roberts Gurovs, Emīls Jāņkalns,
Džeims Bukoveckis, Austris Kalniņš,
Ričards Krauze un Raivis Kalniņš.

Cīņa notika par katru bumbu. Pietrūka nedaudz pieredzes un saspēles.
Individuālajās vieglatlētikas sacensībās 1. vieta tāllēkšanā Danielam Auziņam
ar rezultātu 5,74 m un 3. vieta Ronaldam Zvackim.
Vēl godalgotas vietas
augstlēkšanā,
basketbola
soda metienos un lodes
grūšanā Martai Kalniņai un
Tīnai Deinai Kukurītei.
Paldies visiem Gaujienas
komandu un individuālo
sporta veidu dalībniekiem,
kas atrada laiku un pārstāvēja mūsu pagastu Smiltenes novada sporta spēlēs.
Pulkā i lāci var veikt! Turpinām sportot, lai nākošgad esam vēl
stiprāki!!!
Raivis Kalniņš,
Gaujienas pagasta sporta
organizators

OK „Azimuts” sportists Ilgvars Caune –
Latvijas čempions vidējā distancē
titulu vidējā distancē izcīnīja
Latvijas čempionāts
Sandra Grosberga (CPSS),
vidējā distancē 3. sepkamēr sudrabs un pirmā
tembrī vairāk kā 600
godalga elitē jelgavniecei
dalībniekus pulcēja diElzai Ķuzei, bet bronza Aijai
namiskās un ātrās disSkrastiņai no OK „Briksnis”.
tancēs pie Īles, Dobeles
OK „Azimuts” sportistes
novadā.
Zanda Stabiņa un Laura SaAbās elites grupās
vicka ieņēma attiecīgi 7. un
rezultāti šoreiz bija ļoti
13. vietu 18 dalībnieču konblīvi. Vīru konkurencē
kurencē.
zelta medaļas liktenis
No OK „Azimuts – Sm
izšķīrās vien pirmspēBJSS” komandas Lč godaldējā punktā, kur pregas vēl izcīnīja: Videga Liecīzāks bija „Azimuts
piņa – W-55 un Aldis Lapiņš
OK-Sm BJSS” sportists
M-70. Otrās vietas: Ieva
Ilgvars Caune, izcīnot
Godiņa W-45, Māris Vabulsavu karjerā pirmo Latvijas čempiona titulu. OK „Azimuts” sportisti veiksmīgi startē Latvijas čempionātā. nieks M-55, Līga Vēja Āboliņa
Foto – Jānis Ukass.
W-21A. Trešās vietas: Agnese
Sudrabs Lauri Sildam
Jaunmuktāne W-18, Rubens
(OK „Alūksne”), bet
Pāvils Šulcs M-21A, Austris Kalniņš
bronza cēsiniekam Aināram DrozSlikšjānim un Artūram Pauliņam atM-20 un Pēteris Kokarēvičs M-60.
dam, kam šī arī ir pirmā individutiecīgi 11. un 13. vieta 29 dalībnieku
Sveicam visus ar panākumiem!
ālā Latvijas čempionātu godalga.
konkurencē.
Māris Stabiņš
OK „Azimuts” sportistiem Matīsam
Dāmu elitē ceturto čempiones

Svētdien, 28. augustā, daudzfunkcionālajā sporta kompleksa
„Teperis” autokrosa trasē tika aizvadīts šīs sezonas 5. un noslēdzošais posms Latvijas čempionātā
un kausa izcīņā autokrosā, kā arī
Igaunijas čempionāta posms autokrosā smagajām automašīnām.
Šajās sacensībās bija pieteikts
rekordliels dalībnieku skaits, kas
kombinācijā ar vasarīgajiem laikapstākļiem un sezonas noslēgumu
trases malā pulcēja lielu skatītāju
un atbalstītāju pūli. Cīņa pavisam
notika 11 ieskaites grupās – Xtreme bagiji, MINI bagiji, B1600 bagiji, Junior Xtreme bagiji, VAZ Klasika, 1600 salonauto, OPEN 2500,
B600, 2000 Super, bet divas no 11
klasēm smagajām automašīnām
D12 un D13 klasēs iekļaujas Igaunijas čempionātā. Starp autokrosa dalībniekiem bija gan pavisam
jauni sportisti, kuri startēja MINI
bagiju konkurencē, gan pieredzes
bagāti vīri, kuri ne pirmo gadu atrodas autokrosa apritē. Ilgstošais
sausais un karstais laiks bija grūts

pārbaudījums treses sagatavošanas procesā, taču gan sportisti,
gan arī sanākušie līdzjutēji atzinīgi
atsaucās gan par trases stāvokli,
gan sacensību organizētību. Trases kondīcija un siltie laikapstākļi
lika organizatoriem samērā bieži
laistīt trasi, jo pretējā gadījumā
spēkratu saceltie putekļi traucētu
kā sportistiem, tā arī sanākušajiem līdzjutējiem.
Motoru rūkoņa visas dienas garumā skanēja Tepera ezera krastos,
bet visu laureātu apbalvošana beidzēs tikai jau dienai satumstot. Katram šī diena bija savādāka, citam
ar spožiem sasniegumiem, citam
ar lieliem pārdzīvojumiem saistīta,
bet viennozīmīgi atmiņā paliekoša. Informāciju par dalībniekiem,
sacensību nolikumu un rezultātus
iespējams meklēt – www.teperis.
lv, www.autocross.lv un www.sportacentrs.com
Matīss Mežulis
Smiltenes novada pašvaldības
Sporta pārvaldes vadītājs

Gaujienas TAKU
skrējiens 2022
Finišējis Gaujienas TAKU skrējiens 2022. Skrējiena 5 posmos iesaistījās 218 dalībnieki. Kopvērtējumā balvas ieguva 34 dalībnieki,
kas bija piedalījušies vairāk nekā
3 posmos. 3. posmā skrējienam
pievienojās radošās nometnes
„Vītolēni” dalībnieki, 4. posmā nometnes „Darām kopā” un 5. posmā – „Skrienam kopā” nometnes
dalībnieki.
Piecos posmos kopā noskrieti
1017 km. Skrējiena vecākajam dalībniekam Andrim 62 gadi, bet pašam jaunākajam – Ernestam – tikai
1 gadiņš, viņš distanci veica ar māmiņas palīdzību. Poļaku ģimene
bija viskuplāk pārstāvētā skrējienā
un piedalījās visos posmos.
Uzvarētāji balvās saņēma medaļas un veselīgos „Very Berry”

dzērienus, visi dalībnieki cienājās
ar gardo z/s „Mietaine” cepto kliņģeri.
Paldies visiem skrējējiem par
aktivitāti, izturību un enerģiju! Paldies tiesnešu komandai par apļu
skaitīšanu un laika fiksēšanu, fotogrāfiem par skrējiena labāko mirkļu tveršanu!
Lai aktīvs un sportisks rudens!
Tiekamies Gaujienā no 23. septembra līdz 30. septembrim Eiropas sporta nedēļas „BeActive”
sportiskajās aktivitātēs, no kuriem
lielākie: 24. septembrī pārgājiens
gar Gauju un 30. septembrī velo
brauciens apkārt Zvārtavas ezeram.
Raivis Kalniņš,
Gaujienas pagasta sporta
organizators

12 Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis

2022. gada 15. septembris

Plānoto pasākumu kalendārs
Apes pilsēta un pagasts
1. – 30. septembrī Apes tautas namā Sandras
Semenkovičas gleznu izstāde „Ieelpo laimi un
mīlestību”.
1. – 30. septembrī Apes tautas namā Gaujienas mūzikas un mākslas skolas Apes audzēkņu
darbu izstāde.
25. septembrī Apes pilsētā Rudens gadatirgus.
21. oktobrī Mārtiņa Kantera TRIO koncerts
„Valodiņa”.

Apes bibliotēka,
Bērnu literatūras nodaļa
2. – 30. septembrī Dārtas Elīzas Bērziņas dzejoļu izstāde „Mazās laimītes. Taureņi lido”.

Bilskas pagasts
10. septembrī plkst. 10.00 Tēvu dienas sporta
aktivitātes Bilskas pamatskolas sporta laukumā.
16. septembrī plkst. 19.00 pie Birzuļu tautas
nama Elita un Viktors Tilčiki dzejas dienām veltītā noskaņu koncertā „Ar kastani kabatā”.
17. septembrī plkst. 22.00 Birzuļu tautas
namā balle, spēlēs „Vidroks”. Ieeja 5,00 EUR.

Blomes pagasts
7. oktobrī plkst. 19.00 Blomes Tautas namā
„Pašdarbnieku modināšanas koncerts”.
9. oktobrī plkst. 15.00 J. Ziemeļnieka Strenču tautas teātra izrāde „Krauklis’’.

Drustu pagasts
17. septembrī „Buļbu svēki” – selekcionāru
kartupeļu izstāde, amatnieku un mājražotāju
tirgus, amatierkolektīva izrāde ,,Kāzas bazūnēs”, balle.
23. septembrī Dzejas dienas Drustos.
24. septembrī plkst. 19.00 Drustu tautas namā
atjautības spēle „Apslēptās zināšanas”.

Drustu bibliotēka
19. – 30. septembrī bibliotēkas Facebook lapā
konkurss „Atrodi pazudušos vārdus dzejolī!”.
23. septembrī plkst. 17.00 Dzejas dienas Drustos „Sajūti dvēseli!”.

Gaujienas pagasts
1. – 30. septembrī Gaujienas tautas nama mazajā zālē Gaujienas mūzikas un mākslas skolas
absolventu Karīnas Zariņas, Nadīnas Miezes
un Raula Pakalna nobeigumu darbu izstāde
(apskatāma katru darba dienu un pasākumu
laikā).
24. septembrī plkst. 19.00 Gaujienas tautas
nama 70 gadu jubilejas pasākums „Laika lidojumā” īpašais viesis akordeonists Kaspars Gulbis.
4. – 28. oktobrī Gaujienas tautas nama mazajā
zālē Vijas Meisteres darbu izstāde (apskatāma
katru darba dienu un pasākumu laikā).
8. oktobrī plkst. 16.00 Gaujienas tautas nama
70 gadu jubilejas pasākums „Laika lidojumā”
kopā ar draugiem no Igaunijas – Harglas, Misso,
Pilvas.

Grundzāles pagasts
17. septembrī plkst. 15.00 Grundzāles Kultūras
nama lielajā zālē Erudīcijas turnīra „Prāto Grundzālē!” 5. kārta.
2. oktobrī plkst. 18.00 Grundzāles Kultūras
nama lielajā zālē Cēsu tautas teātra viesizrāde
„Kompanjoni”.

Raunas bibliotēka
16. septembrī plkst. 17.00 tikšanās ar rakstnieci Zani Nuts. Ieeja bez maksas.
Līdz 9. oktobrim Dinas Dubiņas izstādes „Zīmīga satikšanās Raunā”.

Palsmanes pagasts
1. oktobrī Palsmanē Latvijas čempionāts disku
golfā.

Palsmanes bibliotēka
26. – 30. septembrī kopā ar iedzīvotājiem tiks
veidots Dzejas koks rudens lapu krāsās.

Smiltenes pilsēta un pagasts
Smiltenes Kultūras centrs
12. – 30. septembrī „Smiltenes dzejas herbārijs”. Dzejas dienām veltīts maršruts Vecajā parkā. Dalība bez maksas.

17. septembrī plkst. 18.00 Smiltenes Kultūras centra lielajā zālē koncertuzvedums
„Paradokss”. Ieejas maksa 7,00 EUR iepriekšpārdošanā bilesuparadize.lv un pasākuma dienā 8,00 EUR KC kasē.
18. septembrī plkst. 14.00 daudzfunkcionālā sporta kompleksa „Teperis” stadionā
Nākotnes līgas spēle futbolā FK Smiltene/
BJSS – RFS 2.
22. septembrī plkst. 19.30 Kultūras centra
mazajā zālē „Jauniešu vakars”. Ieeja 2,00
EUR KC kasē.
23. septembrī plkst. 14.00 Smiltenes Kultūras centra mazajā zālē Smiltenes novada
muzeja izstādes atklāšana un lekcijas. Ieeja
bez maksas.
23. septembrī plkst. 22.00 pie Smiltenes
vidusskolas (Dakteru iela 27) Latvijas orientēšanās nakts 2022.
24., 25. septembrī Silvas BMX trasē Latvijas kausa BMX 9. posms.
6. oktobrī plkst. 19.00 Smiltenes Kultūras
centra lielajā zālē Grupas „Ducele” koncerttūre „Monika”. Ieejas maksa no 12,00 līdz
18,00 EUR bilesuparadize.lv.
8. oktobrī plkst. 14.00 Smiltenes Kultūras
centra lielajā zālē Senioru dienai veltīts
Kaspara Gulbja koncerts. Ieeja bez maksas.
8. oktobrī plkst. 19.00 Smiltenes Kultūras
centra teātra zālē Smiltenes Tautas teātra
izrāde „Dīvainais pāris”. Ieejas maksa 5,00
EUR KC kasē.
9. oktobrī Smiltenē Tautas skrējiens „Smiltenes apļi”.
9. oktobrī plkst. 15.00 daudzfunkcionālā
sporta kompleksa „Teperis” stadionā Nākotnes līgas spēle futbolā FK Smiltene/
BJSS – FS Jelgava.
12. oktobrī plkst. 20.00 Smiltenes kino zālē
„Comedy Latvia” ar tūres komēdiju „Neatšķaidīts”. Ieejas maksa 15,00 EUR bezrindas.lv.

Smiltenes bibliotēka
Līdz 18. septembrim konkurss „Radi dzeju
no dzejoļiem”.
5. – 30. septembrī PII „Pīlādzītis” audzēkņu
darbu izstāde „Ceļojums dzejā” bibliotēkas
logos.
5. – 30. septembrī Evitas Zālītes auduma
leļļu kolekcijas izstāde.
5. – 30. septembrī „Dzeja šūpojas vējā” pie
bibliotēkas, Baznīcas laukumā 13, un parkā, pie Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcas.
No 5. septembra līdz 28. oktobrim Ievas
Sunepes fotogrāfiju izstāde „Laimes mirkļu
galerija”.
30. septembrī plkst. 16.00 Radošā darbnīca „Mezglota lellīte – atslēgas piekariņš”.
Līdz 30. septembrim Smiltenes Mākslas
skolas audzēkņu mācību prakses – plenēra
darbu izstāde „Vasaru sagaidot…”.

Smiltenes bibliotēkas Bērnu
apkalpošanas nodaļā
Līdz 30. septembrim Dzejas dienu akcija
„Lai plaukst Dzejas koks”.
7., 14., 21., 28. septembrī plkst. 10.00
„Skanīgais bērnu rīts”.
No 12. septembra līdz 14. oktobrim Dzejas dienu izlaušanās spēle sākumskolas
klašu grupām „Ojāra Vācieša dzejas labirintos” (ar iepriekšēju pieteikšanos).
20., 27. septembrī plkst. 10.00 „Pūčulēnu
skoliņa”.

Virešu pagasts
16. septembrī plkst. 18.00 Dārza svētki „Pie Kornēlijas” pie Virešu pagasta pārvaldes. Sliktu laikapstākļu gadījumā Virešu kultūras namā.
24. septembrī no plkst. 21.00 līdz
2.00 Rudens balle, kopā ar Andri Ābelīti un Arni Grāpu. Galdiņu rezervācija pa tālr. 28397575. Ieejas maksa 5,00 EUR.

Vidagas bibliotēka
5. – 30. septembrī Apgleznoto audumu
maisiņu izstāde „Ziedu laiks”.

Trapenes pagasts
Līdz 30. septembrim Bormaņmuižas
parka teritorijā un tuvākajā apkārtnē foto
orientēšanās.
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