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Smiltenes novadā sācies sakoptības mēnesis

Šogad Smiltenes novada paš-
valdība ir uzsākusi īstenot līdzda-
lības budžeta projektu iniciatīvu, 
kuras mērķis ir radīt publiski pie-
ejamu, radošu un atvērtu sabied-
risko vidi, kā arī pastāvīgi un mērķ-
tiecīgi veicināt Smiltenes novada 
iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību 
Smiltenes novada attīstībā un pie-
šķirto fi nanšu līdzekļu izlietošanā.

Jau iepriekš esam informējuši, 
ka Smiltenes novada iedzīvotājiem 
bija iespēja iesniegt savas projektu 
idejas, ko vēlas īstenot Smiltenes 
novadā. Tika saņemtas 10 ieceres 
un uz balsojumu tika novirzītas 9 
no tām, par kurām Smiltenes no-
vada iedzīvotāji varēja balsot. Ņe-

Līdztekus Smiltenes novada 
jaunā ģerboņa reģistrēšanas pro-
cesam, tika uzsākts darbs pie jauna 
novada karoga izstrādes. Lai izvē-
lētos novadam atbilstošāko karoga 
vizuālo noformējumu, pašvaldība 
aicina iedzīvotājus piedalīties ap-
taujā un balsot par sev tīkamāko 
karoga meta variāciju. 

Iedzīvotāju aptauja tiek orga-
nizēta no 2022. gada 3. novembra 
līdz 17. novembrim pašvaldības 
balsošanas sistēmā (aptauja.smil-
tenesnovads.lv/projekti), Valsts un 
pašvaldības klientu apkalpošanas 
centros un pagastu pārvaldēs visa 
novada administratīvajā teritorijā.

Ierasti karoga noformējumā 
tiek izmantoti ģerboņa elementi - 
tajā attēlotie simboli un izvēlētās 

1. variants
Trīs simbolu simbioze – zilais 

rudzupuķu lauks rotājies ar zelta 
saules staru. Smiltenes novada 
ģerboņa fi gūras attēlotas bez 

vairoga.

2. variants
Ceļš vērsts uz augšu (uz attīstību). 

Dzeltenā krāsa simbolizē košu 
saulainu dienu. Karogā ģerbonis 
nedominē – ir novirzīts uz sānu.

3. variants
Ierastā novada karoga kompozī-
cija. Balts ceļš, kas caurvij saules 
pielietu novadu. Vidū – novada 

ģerbonis ar zelta pēdu.

4. variants
Nestandarta karoga kompozīci-
ja. Balts ceļš, kas caurvij saules 

pielietu novadu. Karogā ģerbonis 
nedominē, novietots kreisajā 
augšējā stūrī ar zelta pēdu.

Smiltenes novada pašvaldība 
aicina balsot par jauno 
novada karogu

krāsas, tāpēc mākslinieka Edgara 
Sima piedāvātajos karoga metos 
iekļautas atsauces uz jauno Smilte-
nes novada ģerboni. 

Iedzīvotāju balsojuma rezul-
tātu kopsavilkums tiks izvērtēts 
Izglītības, kultūras un sporta pat-
stāvīgajā komitejā un saistošo no-
teikumu projekts „Par Smiltenes 
novada simboliku” tiks stiprināts 
novembra domes sēdē. Pēc lēmu-
ma pieņemšanas izvirzītais karoga 
mets kļūs par ofi ciālu novada iden-
titātes simbolu.

Aicinām iedzīvotājiem būt aktī-
viem un piedalīties balsojumā! 

Linda Beitika 
Smiltenes novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību  nodaļas 

vadītāja

Pie Bilskas ezera norit darbi pie ugunskura vietas labiekārtošanas. 

Uzsākta līdzdalības budžeta  projektu īstenošana
mot vērā pieejamo fi nansējumu 
(25 000 EUR) un saņemto iedzīvo-
tāju balsu skaitu,  tika apstiprinā-
tas 6 projektu idejas.

Smiltenes novada pašvaldības 
speciālisti  sadarbībā ar projektu 
ideju iesniedzējiem jau uzsākuši 
projektu īstenošanu:

•	 Ugunskura vietas lab-
iekārtošana pie Bilskas ezera. 
Darbi pie ugunskura vietas labie-
kārtošanas jau ir uzsākti. Plānots 
pašreizējā ugunskura vietā  izrakt 
apli, ko izklās ar ģeotekstila plēvi 
un tajā izlīdzinās oļus. Pašā centrā 
no laukakmeņiem paredzēts izmū-
rēt ugunskura vietu 1,5 metru dia-
metrā. Ap ugunskura vietu  novie-

tos stacionāru (zemē ierakts) solu, 
bet  blakus ugunskura vietai tiks 
uzstādīts galds. Plānots visus dar-
bus pabeigt līdz šā gada beigām.

•	 Estrādei Gaujienā būt! 
Estrādes grīdas atjaunošana 
Gaujienas pagasta estrādē „Eg-
ļukalni». Šobrīd tiek strādāts pie 
tehniskās dokumentācijas saga-
tavošanas, lai varētu uzsākt pro-
jekta īstenošanas darbus. Plānots 
jau šogad veikt smilts un šķembu 
klājuma ieklāšanu Gaujienas pa-
gasta estrādes „Egļukalni” grīdas 
teritorijā.
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Smiltenes novadā, atsavināšanas 
procedūru.

8. Slēgt ar G.Z. pirkuma lī-
gumu par nekustamā īpašuma 
Veldes iela 14, Smiltene, Smiltenes 
novads, kadastra numurs 9415 005 
0913, kas sastāv no zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 9415 005 
0913, ar platību 0,1629 ha, pārdo-
šanu par kopējo pirkuma summu 
6900,00 EUR (seši tūkstoši deviņi 
simti euro un 00 centi), uzreiz mak-
sājot 5100,00 EUR un atlikušo sum-
mu sadalīt uz 16  mēnešiem.

9. Atļaut atsavināt Smiltenes 
novada pašvaldības domes īpašu-
mā esošo kustamo mantu – auto-
mašīnu VW CRAFTER, valsts re-
ģistrācijas numuru zīme HP 5255, 
pirmā elektroniskā izsolē ar aug-
šupejošu soli. Apstiprināt trans-
portlīdzekļa izsoles sākuma cenu 
3000,00 EUR, ieskaitot pievienotās 
vērtības nodokli.

10. Dzēst nekustamā īpašu-
ma nodokļa parādu par kopējo 
summu 296,06 EUR, t.sk. pamat-
parāds 173,82 EUR un kavējuma 
nauda 122,24 EUR un izslēgt no de-
bitoru saraksta.

11. Dzēst nekustamā īpašu-
ma nodokļa parādu par kopējo 
58,09 EUR, t.sk. pamatparāds 40,08 
EUR un kavējuma nauda 18,01 EUR, 
un izslēgt no debitoru saraksta.

12. Izdarīt izmaiņas Smiltenes 
novada pašvaldības valdījumā eso-
šo dzīvokļu sarakstā:

−	 mainīt sarakstā ar statu-
su „Smiltenes novada pašvaldības 
dzīvokļi - palīdzība dzīvokļu jautā-
jumu risināšanā” iekļautajam dzī-
voklim Silva 10-5, Silva, Launkalnes 
pagastā, Smiltenes novadā, labie-
kārtojuma klasifikatora ierakstu uz 
„2 – daļējas ērtības”;

−	 mainīt sarakstā ar statu-
su „Smiltenes novada pašvaldības 
dzīvokļi – palīdzība dzīvokļu jautā-
jumu risināšanā” iekļautajam dzī-
voklim Silva 10-6, Silva, Launkalnes 
pagastā, Smiltenes novadā, labie-
kārtojuma klasifikatora ierakstu uz 
„2 – daļējas ērtības”;

−	 papildināt dzīvokļu sa-
rakstu „Smiltenes novada pašval-
dības dzīvokļi – palīdzība dzīvokļu 
jautājumu risināšanā”.

13. Ar 2022. gada 1. novembri 
mainīt Vidagas bibliotēkas atraša-
nās vietu un  adresi no „Cīrulīši”, 
Vidaga, Virešu pagasts, Smiltenes 
novads, LV – 4355, uz „Sikšņu sko-
la”, Vidaga, Virešu pagasts, Smilte-
nes novads, LV – 4355.

14. Ar 2022. gada 1. novembri 
mainīt Virešu pagasta pārvaldes 
struktūrvienības  „Virešu feldšeru 
punkts” atrašanās vietu un  adre-
si no „Cīrulīši”, Vidaga, Virešu pa-
gasts, Smiltenes novads, LV – 4355 
uz „Sikšņu skola”, Vidaga, Virešu 
pagasts, Smiltenes novads, LV – 
4355.

15. Piešķirt Gaujienas kapli-
čas jumta remontam nepiecieša-
mo summu līdz 4250,00 EUR.

16. Lūgt Ēku uzlabošanas 
Ukrainas civiliedzīvotāju atbals-

2022. gada 26. oktobrī noti-
ka kārtējā domes sēde, kurā tika 
pieņemti šādi lēmumi:

1. Par Smiltenes novada 
pašvaldības domes 2022. gada 
29. jūnija lēmuma Nr. 269 „Par ie-
dzīvotāju iesnieguma izskatīšanu 
par lokālplānojumu vēja parkam 
„Augstkalni”, Smiltenes novadā” 4. 
punkta atzīšanu par spēku zaudē-
jušu un tā atcelšanu.

2. Par pašvaldības līdzfinan-
sējuma piešķiršanu projekta „Dzī-
vojamo māju piesaistīto zemes-
gabalu labiekārtošanai” ieceres 
realizēšanai daudzdzīvokļu mājas 
Audēju ielā 2, Smiltenē, piesaistītā 
zemes gabala labiekārtošanai.

3. Atzīt par nenotikušu ar 
Smiltenes novada pašvaldības do-
mes 2022. gada 27. jūlija lēmumu 
Nr. 322 (protokols Nr.14, 8.§.) „Par 
nekustamā īpašuma „Ilgas 156”, 
Smiltenes pagastā, Smiltenes no-
vadā, atsavināšanu” apstiprināto 
izsoli nekustamajam īpašumam „Il-
gas 156”, Smiltenes pagastā, kadas-
tra numurs 9480 005 0406, kas sa-
stāv no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 9480 005 0406  0,1229 
ha platībā, izsoles sākuma cena 
6100,00 EUR. Rīkot atkārtotu izso-
li nekustamajam īpašumam „Ilgas 
156”, Smiltenes pagastā, Smiltenes 
novadā, atsavināšanu” apstiprinā-
to izsoli nekustamajam īpašumam 
„Ilgas 156”, Smiltenes pagastā, ka-
dastra numurs 9480 005 0406, 
kas sastāv no zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 9480 005 
0406  0,1229 ha platībā, saglabājot 
sākumcenu 6 100,00 EUR.

4. Uzsākt nekustamā īpašu-
ma „Pauzuļi 1”, Smiltenes pagastā, 
Smiltenes novadā, atsavināšanas 
procedūru un apstiprināt tā brīvo 
cenu 14 600,00 EUR. Smiltenes no-
vada pašvaldības Nekustamo īpa-
šumu nodaļai nosūtīt pirmpirkuma 
tiesīgai personai V.G. atsavināša-
nas paziņojumu par pirmpirkuma 
tiesību izmantošanu.

5. Slēgt ar A.K. pirkuma līgu-
mu par nekustamā īpašuma Kanā-
la iela 13 – 2, Smiltene, Smiltenes 
novads, īpašuma kadastra numurs 
9415 900 0492, kas sastāv no dzī-
vokļa ar platību 35,3 m² un kopīpa-
šuma domājamās daļas no mājas 
un zemes 3530/23040 (kadastra 
apzīmējums 9415 001 1404), pār-
došanu par kopējo pirkuma sum-
mu 2510,00 EUR, maksājumu sada-
lot uz 60 mēnešiem.

6. Apstiprināt nekustamā 
īpašuma Skolas iela 3, Bilskas pa-
gasts, Smiltenes novads, kadastra 
numurs 9444 003 0026, kas sastāv 
no divām zemes vienībām ar ka-
dastra apzīmējumu 9444 003 0085 
(platība 2,18 ha) ar uz tās atrodošu 
meža audzi un 9444 003 0083 (platī-
ba 0,9027 ha), brīvo cenu 17 000,00 
EUR. Atsavināt A.L. nekustamo īpa-
šumu Skolas iela 3, Bilskas pagasts, 
Smiltenes novads, īpašuma kadas-
tra numurs 9444 003 0026.

7. Uzsākt nekustamā īpašu-
ma „Skoliņas”, Trapenes pagastā, 

tam komisijai atbalstīt finansēju-
ma 5000 EUR apmērā piešķiršanu 
no valsts budžeta programmas 
02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem 
gadījumiem”  Smiltenes novada 
pašvaldībai 5 Ukrainas civiliedzīvo-
tāju papildus izmitināšanas iespē-
jām objektā „Pašvaldības māja”, 
Bilskas pagasts, Smiltenes novads, 
nosūtot pieprasījumu Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības mi-
nistrijai.

17. Apstiprināt pakalpojuma 
maksu par nakšņošanu Skolas ielas 
2, Drustos, Drustu pagastā, Smilte-
nes novadā,  telpās – 4,91 EUR bez 
pievienotās vērtības nodokļa par 
vienu personu diennaktī.

18. Apstiprināt pakalpojuma  
maksu par nakšņošanu Raunas pa-
matskolas telpās Dīķa ielā 3, Raunas 
pagastā, Smiltenes novadā – 1,23 
EUR bez pievienotās vērtības no-
dokļa par vienu personu diennaktī.

19. Apstiprināt siltumapgā-
des tarifu apkures sezonā Variņu 
pagastā:

−	 Patērētājiem, kas tiek ap-
kalpoti no katlu mājas Oktobra iela 
3A, Variņi, Variņu pagasts, Smil-
tenes novads, siltumapgāde tiek 
nodrošināta ar dabasgāzi, apkures 
maksu aprēķināt pēc faktiskā patē-
riņa, pēc faktiskā rēķina saņemša-
nas, proporcionāli sadalot izmak-
sas uz kvadratūru; 

−	 Patērētājiem, kas tiek 
apkalpoti no Variņu pamatskolas, 
Variņi, Variņu pagasts, Smiltenes 
novads – Variņu pamatskolas katlu 
māja – ēkās, kuru ievados uz piede-
rības robežas uzstādīti siltummez-
gli un karstā ūdens skaitītāji, kā 
arī dzīvojamās ēkās, kuru ievados 
uz piederības robežas uzstādīti 
siltumskaitītāji – 98,00 euro/MWh 
(bez pievienotās vērtības nodokļa); 

−	 Patērētājiem, kas tiek 
apkalpoti no Variņu pamatskolas, 
Variņi, Variņu pagasts, Smiltenes 
novads – Variņu pamatskolas katlu 
māja – ēkās, kuru ievados uz piede-
rības robežas uzstādīti siltummez-
gli un karstā ūdens skaitītāji, kā arī 
dzīvojamās ēkās, kuru ievados uz 
piederības robežas nav uzstādīti 
siltumskaitītāji – 2,42 euro/m2 (bez 
pievienotās vērtības nodokļa).

20. Apstiprināt Smiltenes no-
vada Sociālā dienesta struktūrvie-
nībā „Kārkli” Pakalpojuma «Grupu 
mājas/dzīvokļa personām ar garīga 
rakstura traucējumiem ar aprūpi» 
maksu vienam klientam diennaktī 
38,22 EUR.

21. Apstiprināt Smiltenes no-
vada Sociālā dienesta struktūrvie-
nībā „Kārkli” Pakalpojuma „Grupu 
mājas/dzīvokļa personām ar garīga 
rakstura traucējumiem bez aprū-
pes” maksu vienam klientam dien-
naktī 27,13 EUR.

22. Apstiprināt Smiltenes no-
vada Sociālā dienesta struktūrvie-
nībā „Kārkli” Pakalpojuma „Specia-
lizētās darbnīcas” maksu vienam 
klientam dienā 27,20 EUR.

23. Apstiprināt Raunas pa-
matskolas telpu nomas maksu no 

Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumi
2022. gada 1. novembra.

24. Apstiprināt Smiltenes Mū-
zikas skolas telpu nomas maksu.

25. Apstiprināt pārtikas pro-
duktu izmaksas Smiltenes novada 
pašvaldības skolās.

26. Realizēt pašvaldības in-
vestīciju projektu „Trīs konteinerti-
pa šķeldas katlu māju iegāde”. Lai 
nodrošinātu pašvaldības investī-
ciju projekta „Trīs konteinertipa 
šķeldas katlu māju iegāde” finan-
sēšanu, ņemt 2022. gadā aizņē-
mumu līdz 1 054 882 EUR (Viens 
miljons piecdesmit četri tūkstoši 
astoņi simti astoņdesmit divi euro 
un 00 centi) apmērā no Latvijas Re-
publikas Valsts kases ar atmaksas 
termiņu 10 (desmit) gadi, maksājot 
Latvijas Republikas Valsts kases 
noteikto aizdevuma procentu likmi 
un pamatsummas atmaksu uzsā-
kot ar 2023. gada martu.

27. Palielināt projekta Sociālo 
pakalpojumu infrastruktūras attīs-
tība Smiltenes novadā kopējās pro-
jekta izmaksas līdz 5 986 545,04 
EUR (pieci miljoni deviņi simti as-
toņdesmit seši tūkstoši pieci simti 
četrdesmit pieci euro un 4 centi), 
paredzot Projektā:
−	 Smiltenes novada pašvaldības 

līdzfinansējumu 3 562 250,38 
EUR;

−	 ERAF finansējumu 1 788 455,68 
EUR apmērā;

−	 valsts budžeta finansējumu 
573 483,48 EUR;

−	 valsts budžeta dotāciju pašval-
dībām 62 355,50 EUR apmērā; 

28. Lai nodrošinātu ERAF pro-
jekta (Nr. 9.3.1.1/19/I/049) Sociālo 
pakalpojumu infrastruktūras attīs-
tība Smiltenes novadā finansēša-
nu, ņemt vidēja termiņa aizņēmu-
mu līdz 4478599 EUR. 

29. Par mērķdotāciju sadali 
pašvaldības izglītības iestādēs bēr-
nu no piecu gadu vecuma izglītoša-
nā nodarbināto pedagoģisko dar-
binieku darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligāta-
jām iemaksām Smiltenes novadā.

30. Par mērķdotācijas sadali 
interešu izglītības programmām 
pedagogu daļējai darba samaksai 
un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām.

31. Par mērķdotācijas sadali 
pašvaldības pamata un vispārējās 
vidējās izglītības iestāžu, pašvaldī-
bu speciālās izglītības iestāžu un 
pašvaldību profesionālās izglītības 
iestāžu pedagogu darba samaksai 
un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām.

32. Par mērķdotācijas sada-
li pašvaldību speciālajām pirms-
skolas iestādēm, internātskolām, 
Izglītības iestāžu reģistrā reģistrē-
tajiem attīstības un rehabilitācijas 
centriem un speciālajām internāt-
skolām bērniem ar fiziskās un garī-
gās attīstības traucējumiem.

33. Atbalstīt, ka Smiltenes 
novada kultūras un tūrisma pār-
valde slēdz līdzdarbības līgumu ar 
Biedrību „Sabiedrība un attīstība”, 
vienotās reģ. Nr. 50008217441, par 

šādu atsevišķu pārvaldes uzde-
vumu veikšanu Smiltenes novada 
kultūras nozares attīstībā:

−	 veicināt brīvprātīgo sav-
starpējo sadarbību un pilsonisko 
līdzdalību, nodrošinot līdzdalību 
veicinošas aktivitātes visā Smilte-
nes novadā;

−	 attīstīt Muzeju un Tautas 
lietišķās mākslas studijas „Smil-
tene” kā sabiedrībai pieejamas 
izglītojošas un pētnieciskas struk-
tūrvienības, veicinot interesi par 
latviešu tautas kultūras manto-
juma izzināšanu, saglabāšanu un 
vairošanu;

−	 veicināt jaunrades attīstī-
bu, kultūras dzīves norišu daudz-
veidību un pieejamību Smiltenes 
novadā.

34. Par termiņa pagarināša-
nu projektu līdzfinansēšanas kon-
kursa „Smiltenes novada kultūras, 
sabiedriski nozīmīgi vai izglītojošu  
aktivitāšu projekti” projektam.

35. Par grozījumiem Smilte-
nes novada pašvaldības iestādes 
„Smiltenes novada kultūras un 
tūrisma pārvalde” amatu vienību 
sarakstā.

36. Par izmaiņām Raunas pa-
matskolas  amatu vienību sarakstā.

37. Par izmaiņām Smiltenes 
novada pašvaldības Centrālās ad-
ministrācijas  amata vienību sa-
rakstā.

38. Par grozījumiem Smilte-
nes novada pašvaldības domes 
2021. gada 2. septembra nolikumā 
Nr. 35/21 „Smiltenes novada paš-
valdības iestādes  „Smiltenes nova-
da būvvalde” nolikums”.

39. Apstiprināt saistošo no-
teikumu „Kārtība, kādā Smiltenes 
novada pašvaldība kompensē vis-
pārējās pamatizglītības, vidējās 
izglītības, profesionālās ievirzes iz-
glītības iestāžu izglītojamiem izde-
vumus par sabiedriskā transporta 
izmantošanu” projektu.

40. Apstiprināt saistošo no-
teikumu „Grozījums Smiltenes 
novada pašvaldības domes 2022. 
gada 23. februāra saistošajos no-
teikumos Nr. 7/22 „Par Smiltenes 
novada pašvaldībai piederošo un 
tās nomāto dzīvojamo telpu īres 
maksas noteikšanas kārtību””  pro-
jektu.

41. Apstiprināt saistošo no-
teikumu „Grozījumi Smiltenes no-
vada domes 2022. gada 4. februāra 
saistošajos noteikumos Nr. 3/22 
„Par Smiltenes novada pašvaldības 
budžetu 2022. gadam”” projektu.

42. Par projekta iesniegšanu 
Atveseļošanas un noturības me-
hānisma plāna 3.1.2. pirmajā kārtā 
„Valsts un pašvaldību ēku vides 
pieejamības nodrošināšanas pasā-
kumi”.

43. Par izstrādāto Smiltenes 
novada karoga priekšlikumu nodo-
šanu iedzīvotāju balsojumam.

Dina Kaupe
Kancelejas un personāla 

nodaļas vadītāja

Pašvaldībā

turpinājums no 1. lpp.

Saistošie noteikumi 
Š. g. oktobrī ir stājušies spēkā 

šādi saistošie noteikumi:
1. Saistošie noteikumi Nr.  26 

/22 „Par kārtību, kādā tiek saskaņo-
ta un organizēta ielu tirdzniecība, 
iekasētas nodevas par ielu tirdznie-
cību un piešķirts tirgus statuss Smil-
tenes novadā”.

Saistošajos noteikumos tiek 
noteikts:

- ielu tirdzniecības vietās 
realizējamās preču grupas; 

- kārtība, kādā Smiltenes 
novada pašvaldība (turpmāk – Paš-
valdība) izsniedz atļauju ielu tirdz-
niecībai; 

- kārtība, kādā Pašvaldība 
izsniedz atļauju ielu tirdzniecībai, 
ielu tirdzniecības organizēšanai un 
sabiedriskās ēdināšanas pakalpoju-

mu sniegšanai pasākuma laikā; 
- kārtība, kādā Pašvaldība 

izsniedz atļauju ielu tirdzniecības 
organizēšanai; 

- kārtība, kādā Pašvaldība 
izsniedz atļauju sabiedriskās ēdinā-
šanas pakalpojumu sniegšanai; 

- alkoholisko dzērienu ma-
zumtirdzniecības kārtība izbrauku-
ma tirdzniecībā sabiedrisko pasā-

kumu norises vietās,; 
- alkoholisko dzērienu ma-

zumtirdzniecības novietnēs saska-
ņošanas kārtība; 

- nodevas par tirdzniecību 
publiskās vietās; 

- tirdzniecības dalībnieka, 
tirdzniecības organizatora un pakal-
pojuma sniedzēja pienākumi kārtī-
bas nodrošināšanā; 

- nosacījumi Pašvaldības 
izsniegto atļauju darbības apturē-
šanai uz laiku un administratīvā at-
bildība par saistošo noteikumu ne-
ievērošanu un administratīvo aktu 
apstrīdēšanas kārtība.

2. Saistošie noteikumi Nr. 22/22 
„Par augstas detalizācijas topogrā-
fiskās informācijas un citas ģeotel-
piskās informācijas aprites kārtību 

Smiltenes novadā”. Šie saistošie no-
teikumi nosaka augstas detalizētas 
topogrāfiskās informācijas iesnieg-
šanas, pieņemšanas, pārbaudes, 
izsniegšanas un atjaunināšanas 
kārtību Smiltenes novada pašvaldī-
bas administratīvajā teritorijā, kā arī 
maksas piemērošanas kārtību par 
ģeotelpiskās informācijas izsnieg-
šanu.

3. Saistošie noteikumi Nr. 27/22 
„Par pašvaldības nodevu par būv-
atļaujas izdošanu vai būvniecības 
ieceres akceptu, izdarot atzīmi 
paskaidrojuma rakstā”. Saistošie 
noteikumi nosaka, kā Smiltenes 
novada pašvaldības teritorijā tiek 
piemērota pašvaldības nodeva par 
būvatļaujas saņemšanu vai būvnie-
cības ieceres akceptu, izdarot atzīmi 

paskaidrojuma rakstā, kā arī node-
vas maksāšanas kārtību un atvieg-
lojumus.

4. Saistošie noteikumi Nr. 28/22 
„Par Smiltenes novada domes 2019. 
gada 24. aprīļa saistošo noteikumu 
Nr. 8/19 „Par licencēto makšķerēša-
nu Brutuļu dzirnavezerā” atzīšanu 
par spēku zaudējušiem”.

Saistošie noteikumi atzīst par 

spēku zaudējušiem Smiltenes no-
vada domes 2019. gada 24. aprīļa 
saistošos noteikumus Nr. 8/19 „Par 
licencēto makšķerēšanu Brutuļu 
dzirnavezerā”.

5. Saistošie noteikumi Nr. 29/22 
„Par Apes novada domes 2015. 
gada 26. marta saistošo noteiku-
mu Nr. 4/2015 „Par līdzfinansējuma 
piešķiršanu projektu realizēšanai 

Apes novadā” atzīšanu par spēku 
zaudējušiem Saistošie noteikumi 
atzīst par spēku zaudējušiem Apes 
novada domes 2015. gada 26. mar-
ta saistošos noteikumus Nr. 4/2015 
„Par līdzfinansējuma piešķiršanu 
projektu realizēšanai Apes novadā”.

Dina Kaupe
Kancelejas un personāla nodaļas 

vadītāja

•	 Aktīvās atpūtas stūrī-
tis. Ar projekta autori ir pārrunāts 
turpmākais ieviešanas process – 
rotaļu laukuma iekārtu kompleksa 
uzstādīšana Smiltenes bērnu rota-
ļu laukumā. Plānots šogad veikt ie-
pirkuma procedūru – tirgus izpēti, 
lai noskaidrotu iekārtu izgatavotā-
ju, uzstādītāju. Iekārtas uzstādī-

šanas darbus plānots veikt 2023. 
gada pavasarī, lai mazie smiltenieši 
un rotaļu laukuma apmeklētāji va-
rētu jau iemēģināt jauno iekārtu.

•	 Trotuāra izbūve Trape-
nes pagastā. Projekta ietvaros 
plānota trotuāra izbūve Borma-
ņmuižas parkā Trapenē. Šobrīd 
tiek veikta iepirkuma procedūra 
– tirgus izpēte, lai noskaidrotu ne-
pieciešamo būvnieku. Projektu 

plānots realizēt šogad, bet ja laika 
apstākļi neļaus veikt bruģa ieklāša-
nu, tad darbi tiks pārcelti uz  2023. 
gadu.

•	 Disku Golfa parks Smil-
tenē Jaunā parka teritorijā. Ok-
tobrī norisinājās tikšanās ar pro-
jekta iesniedzējiem, tika precizētas 
arī diska golfa grozu izvietošanas 
vietas Jaunā parka teritorijā.  Plā-
nots grozus izvietot pēc sportiskā 

principa, lai tie būtu interesanti 
spēlei un redzami no metiena lau-
kuma. Šobrīd tiek strādāts pie 
tehniskās specifikācijas sagata-
vošanas, lai jau šogad varētu veikt 
iepirkuma procedūru.

•	 Apes pilsētas laukumu 
labiekārtošana. Notikusi tikšanās 
ar idejas iniciatori, pārrunāta darā-
mo darbu secība, lai projektā pare-
dzētais tiktu ieviests pēc iespējas 

kvalitatīvāk un savstarpēji līdzdar-
bojoties. Jau 2022. gadā tiks veikta 
Apes pilsētas skvēra puķu dobju 
inventarizācija, šķirojot atstājamos 
un izrokamos augus un  plānojot 
stādu/ziedu grupas jaunā izskatā. 
Pārējie darbi tiks veikti 2023. gada 
agrā pavasarī.

Attīstības un plānošanas 
nodaļa

2022. gada 4. jūnijā stājušies 
spēkā Smiltenes novada pašvaldī-
bas domes saistošie noteikumi Nr. 
12/22 „Par decentralizēto kanalizā-
cijas pakalpojumu sniegšanas un 
uzskaites kārtību Smiltenes nova-
dā” (turpmāk – Saistošie noteikumi), 
kas paredz vienotu decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu reģistrēšanas 
kārtību fiziskām un juridiskām per-
sonām Smiltenes un Apes pilsētās 
un Smiltenes novadā esošajās cie-
mu teritorijās, kuru īpašumā vai 
valdījumā ir decentralizētās kanali-
zācijas sistēmas. 

No 2022. gada jūlija decentra-
lizēto kanalizācijas sistēmu reģistru 
uztur un aktualizē Smiltenes nova-
da pašvaldība. Smiltenes novada 
pašvaldība veic reģistrā iekļauto ob-
jektu kontroli un to atbilstību nor-
matīvo aktu prasībām.

Visās teritorijās, uz kurām tiek 
attiecināti Saistošie noteikumi, ie-
dzīvotājiem ir jāreģistrē īpašumā vai 
valdījumā esošās decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas. Decentralizē-
tās kanalizācijas sitēmas ir kanalizā-
cijas sistēmas, kuras nav pievieno-
tas sabiedrisko ūdenssaimniecības 

Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu
pakalpojumu sniedzēja centralizē-
tajai kanalizācijas sistēmai, t.i., krāj-
tvertnes, individuālās attīrīšanas ie-
kārtas, septiķi.

Pamatojoties uz Saistošo notei-
kumu 15. punktu, decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas īpašniekam 
jāiesniedz Smiltenes novada pašval-
dībai Apliecinājumus (Saistošo no-
teikumu 1. pielikums pieejams www.
likumi.lv) par īpašumā vai lietošanā 
esošo decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu. Ar Apliecinājuma ieniegša-
nu decentralizētā kanalizācijas sis-
tēma tiek iekļauta decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas reģistrā.

Apliecinājums jāiesniedz perso-
niski Smiltenes novada domē, pa-
gastu pārvaldēs, pašvaldības klien-
tu apkalpošanas centros, pa pastu 
vai elektroniski, ja tas sagatavots 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem 
par elektronisko dokumentu nofor-
mēšanu.

Tiem decentralizēto kanalizā-
cijas sistēmu īpašniekiem, kuri ie-
priekš ir iesnieguši Apliecinājumu 
iepriekšējam reģistra uzturētājam– 
Smiltenes pašvaldības sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 

sniedzējam SIA „Smiltenes NKUP”, 
Apliecinājums atkārtoti nav jāsniedz.

Apliecinājums atkārtoti jāie-
sniedz ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša 
laikā, ja nekustamais īpašums tiek 
atsavināts, iegādāts vai notikušas 
decentralizētās kanalizācijas sistē-
mas izmaiņas (tās pārbūve vai veida 
maiņa, īpašuma pieslēgums centra-
lizētajai kanalizācijas sistēmai, mai-
nījies notekūdeņu novadīšanas plā-
notais apjoms, deklarēto vai faktiski 
dzīvojošo personu skaits).

Saistošie noteikumi arī paredz 
decentralizēto kanalizācijas sistēmu 
apsaimniekošanu, īpašnieka pienā-
kumus un atbildību par sistēmas 
ekspluatāciju atbilstoši vides aizsar-
dzības prasībām. 

Decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas īpašnieks nodrošina:  

-   apkopi un remontu par sa-
viem līdzekļiem; 

-  individuālo attīrīšanas iekārtu 
ekspluatāciju atbilstoši tehniskajai 
dokumentācijai un atbilstoša ko-
mersanta veiktu tehnisko apkopi 
vismaz reizi gadā vai ražotāja noteik-
tajā biežumā un iesniedz informāci-
ju reģistra uzturētājam komersanta 

rakstveida apliecinājuma kopiju par 
veikto decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas tehnisko apkopi, par tās 
tehnisko stāvokli un turpmākajiem 
norādījumiem tās ekspluatācijā;

-  no septiķa notekūdeņu nova-
dīšanu vidē tikai caur speciāli ierīko-
tu tam sekojošu infiltrācijas sistēmu; 

-   krājtvertnes hermētiskumu; 
-  krājtvertnēs, septiķos uzkrāto 

notekūdeņu un nosēdumu regulāru 
nodošanu pašvaldībā reģistrētam 
asenizatoram. Pašvaldības uzturē-
tais asenizatoru reģistrs pieejams 
www.smiltenesnovads.lv/pakalpo-
jumi;

- attīrīto notekūdeņu atbilstību 
normatīvajos aktos un pašvaldību 
saistošajos noteikumos izvirzītajām 
prasībām; 

-   pēc asenizācijas pakalpojumu 
saņemšanas darījumu apliecinošo 
dokumentu uzrādīšanu; 

-  Smiltenes novada pašvaldības 
atbildīgajam darbiniekam piekļuvi 
decentralizētajai kanalizācijas sistē-
mai tās tehniskā nodrošinājuma un 
ekspluatācijas prasību ievērošanas 
kontrolei un tās darbības pārbaudei.

Saistošo noteikumu ievērošanu 

kontrolē Smiltenes novada pašval-
dības policija un Smiltenes novada 
pašvaldības atbildīgais darbinieks 
atbilstoši Saistošajos noteikumos 
noteiktai kompetencei. Par jautāju-
miem Saistošo noteikumu ievēro-
šanā un decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu reģistrēšanā sazināties ar 
vides pārvaldības speciālisti Salliju 
Lakinu, tel. Nr. 64107342. 

Par Saistošo noteikumu prasību 
neievērošanu piemēro brīdinājumu 
vai naudas sodu.

Lūgums nekavēties ar decen-
tralizēto kanalizācijas sistēmu re-
ģistrēšanu un sistēmas pārbaudi 
vai tā tiek ekspluatēta atbilstoši 
vides aizsardzības prasībām. 

2023. gada janvārī pašvaldība 
uzsāks pārbaudi par reģistra atbil-
stību esošajai situācijai katrā īpašu-
mā, kurš nav pievienots sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniedzēja centralizētajai kanalizāci-
jas sistēmai. Ja tiks konstatētas ne-
atbilstības, sākotnēji tiks piemērots 
brīdinājums.

Sallija Lakina
Vides pārvaldības speciāliste

Valsts ieņēmumu dienests 
(turpmāk – VID) informē, ka ar 
2022. gada 1. decembri tiek pār-
traukta klientu apkalpošana klā-
tienē Dārza ielā 3, Smiltenē. 

Smiltenes novada pašvaldība 
ir saņēmusi vēstuli no VID, kurā 
ir minēts, ka attīstoties iedzīvotā-
ju digitālajām prasmēm, mazāka 
kļūst nepieciešamība VID pakalpo-
jumu klātienes pieteikšanai. Ievē-
rojami VID resursi ieguldīti tieši 
informācijas tehnoloģiju attīstībā, 
kā rezultātā daudzi procesi ir auto-
matizēti un pieejami attālināti, iz-
mantojot VID Elektroniskās dekla-
rēšanas sistēmu (turpmāk – EDS), 
kā arī izvērtējot klientu plūsmu 
un aktuālo taupības pasākumu 
ieviešanas nepieciešamību, ir pie-
ņemts lēmums neturpināt klientu 
apkalpošanu klātienē.

Nodrošinot pakalpojumu 
elektronisko pieteikšanu klien-
tiem, kuriem trūkst digitālo pras-
mju vai dažādu iemeslu dēļ nav 

Valsts ieņēmumu dienests 
Smiltenē pārtrauc klientu 
apkalpošanu klātienē

pieejams internets, kopš 2022. 
gada 15. marta VID veiksmīgi iz-
manto Valsts un pašvaldības vie-
notā klientu apkalpošanas centra 
(turpmāk – VPVKAC) tīkla piedāvā-
to e-pilnvarotā pakalpojumu, kad 
VPVKAC darbinieks klienta vārdā 
EDS piesaka tādus pakalpojumus 
kā gada ienākumu deklarācijas 
iesniegšana un izmaiņu veikšana 
algas nodokļa grāmatiņas datos.

Gadījumos, ja tomēr ir nepie-
ciešama klātienes apkalpošana, 
tad turpmāk to varēs saņemt tikai 
pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot 
uz VID vienoto tālr. 67120005   

VID apkalpošanas vieta Vidze-
mē: Valmieras KAC Beātes iela 49, 
Valmiera, Valmieras novads. 

Klientu pieņemšana: Pirmdie-
na 9.00 – 18.00  un Ceturtdiena 
9.00 – 18.00

Evija Valaine
VPVKAC vadītāja

Kapličas jumts Gaujienas Evaņ-
ģēliski luteriskajā kapsētā bija acīm 
redzami sliktā stāvoklī, tāpēc tika 
veikta kapličas jumta apsekoša-
na, pēc kuras par remontdarbu 
veikšanu un jauna jumta seguma 
uzstādīšanu, izstrādāta tāme  12 
671,20 EUR apmērā. Draudze no 
saviem līdzekļiem finansēja pusi 
no summas un kopš Svecīšu vakara 

SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes 
slimnīca” darbu uzsākuši jauni spe-
ciālisti:

•	 Sertificēts ārsts – oftalmo-
logs (acu ārsts) Sintija Grava. Pa-
cientus pieņem katra mēneša 2. un 
4. trešdienā no plkst. 9.00 līdz 14.00;

•	 Sertificēts ārsts – trauma-
tologs - ortopēds Jurģis Zušmanis. 
Pacientus pieņem katru ceturtdienu 
no plkst. 13.00 līdz 16.00;

•	 Masieris Ilze Bormane. 
Pacientus pieņem otrdienās un 
piektdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 
un ceturtdienās no plkst. 15.00 līdz 
18.00. 

No šā gada novembra sertificē-
ta ārsta – neirologa Aigas Balodes 

SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” 
informē par aktualitātēm Smiltenes poliklīnikā

konsultācijas pieejamas katru treš-
dienu un katra mēneša 3. pirmdie-
nā no plkst. 8.40 līdz 12.00.

Pieteikties vizītēm var:
1. zvanot uz reģistratūras 

tālruņiem: 64772534, 26468349 vai 
26119020;

2. rakstot e-pastu uz regis-
tratura@smiltenesslimnica.lv;

3. smiltenes slimnīcas mājas 
lapā www.smiltenesslimnica.lv;

4. mājas lapā www.eveselī-

baspunkts.lv.
SIA „Sarkanā Krusta Smiltenes 

slimnīca’’ ir pieslēgusies „DataMed” 
sistēmai, kas nodrošina dažādu di-
agnostikas un laboratorijas izmeklē-
jumu datu pieejamību elektroniska-
jā vidē. Ar pieslēgšanos „DataMed” 
sistēmai Smiltenes poliklīnika turp-
māk spēs nodrošināt pacientiem 
un ārstiem ērtu un ātru attālināto 
pieeju iestādē veiktajiem rentge-
noloģijas izmeklējumu attēliem 
un to aprakstiem. Tuvākā nākotnē 
tiek plānots nodrošināt elektrokar-
diogrammas izmeklējumu un to ap-
rakstu pieeju „DataMed”.

SIA „Sarkanā Krusta 
Smiltenes slimnīca” 

Lūdz iedzīvotāju līdziesaisti kapličas jumta seguma 
atjaunošanai Gaujienas kapsētā

1. oktobrī uzsāka ziedojumu vāk-
šanu, kas ir vainagojusies ar lielu 
atsaucību, jo līdz šim sabiedrība ir 
saziedojusi teju 2 000,00 EUR. Pa-
matojoties uz noslēgto sadarbības 
līgumu, draudze lūdza pašvaldību 
finansēt trūkstošo summu un Smil-
tenes novada pašvaldības dome 
pagājušajā nedēļā lēma piešķirt 
Gaujienas Evaņģēliski luteriskajai 

draudzei trūkstošo finansējumu   
4 000,00 EUR apmērā no 2023. 
gada budžeta.

Līdz ar to, visa nepieciešamā 
summa ir savākta! Paldies visiem 
par labiem vārdiem, lūgšanām un 
materiālo atbalstu.

Klinta Bernarte 
Gaujienas Evaņģēliski luteris-

kās draudzes priekšniece 
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No 2022. gada 1. novembra 
(jāiesniedz rēķins par oktobri) līdz 
2023. gada 31. maijam (2023. gada 
aprīļa rēķiniem) iedzīvotājiem ir ie-
spēja pašvaldībā pieteikties atbals-
tam, ja apkures nodrošināšanā tiek 
izmantota elektrība. 

Kompensācija paredzēta tām 
mājsaimniecībām, kuru patēriņš 
mēnesī pārsniedz 500 kWh un elek-
troenerģijas cena ir virs 0,160 EUR/
kWh. Atbalstu piemēro tam patē-
riņam, kas pārsniedz 500 kWh, bet 
nepārsniedzot 2000 kWh. Kompen-
sē 50% no elektroenerģijas cenas, 
kas pārsniedz 0,160 EUR/kWh, bet 
kompensācijas elektroenerģijas 
cena nepārsniedz 0,100 EUR/kWh. 

Pietiekties pakalpojumam 
iespējams www.epakalpojumi.lv 
vai klātienē Valsts un pašvaldības 
vienotajos klientu apkalpošanas 

No 1. novembra pašvaldībās iespējams pieteikties kompensācijai 
par elektrības izmantošanu apkurei

centros.
Iesniedzmā informācija atbalsta 

pietiekumam: 
• vārds, uzvārds;
• personas kods;
• kontaktinformācija un kredīt-

iestādes vai pasta norēķinu 
sistēmas konta Nr., kurā ieskai-
tāms atbalsts mājsaimniecībai;

• papildus jāpievieno mājokļa 
īpašuma vai lietošanas tiesī-
bas apliecinošs dokuments, ja 
attiecīgās informācijas nav Ze-
mesgrāmatā, un maksājumu 
apliecinoši dokumenti (rēķins, 
maksājuma uzdevums), kā arī 
elektrības rēķins. 
Kā pamatojuma dokuments 

nepieciešams tikai rēķins par elek-
troenerģiju. Maksājuma apliecinošs 
dokuments nav jāiesniedz. 

Joprojām turpinās iesniegumu 

pieņemšana apkures izdevumu da-
ļējai kompensēšanai mājsaimniecī-
bām, kuras apkurei izmanto malku, 
koksnes granulas vai briketes. At-
balstam 60 EUR apmērā par malku 
bez čeka iespējams pieteikties līdz 
30. novembrim.

Ja vienā adresē ir vairākas māj-
saimniecības, gadījumos, kad ad-
rese nav sadalīta vairākos dzīvok-
ļos, bet reāli telpu grupas ir, kā arī 
privātīpašums, kuru dalītās daļās 
apsaimnieko vairākas mājsaimnie-
cības (kopīpašnieki) – personas var 
pieteikties atbalstam. Šādus iesnie-
gumus var iesniegt tikai klātienē un 
tiem jāpievieno dokumenti, kas ap-
liecina mājsaimniecību nošķirtību 
(līgumi par pakalpojuma pieslēgu-
mu, piemēram, elektrību, rēķini par 
komunālajiem maksājumiem, īres 
līgumi).

Zemesgrāmata viena pati kā 
nošķirtību apliecinošs dokuments 
nav pietiekams.  

Jautājumu un neskaidrību gadī-
jumā vispirms aicinām iedzīvotājus 
ar speciālistiem sazināties telefonis-
ki, nepieciešamības gadījumā pie-
teikties vizītei klātienē.

Kontaktinformācija atbalsta sa-
ņemšanai:
• Klientu apkalpošanas centrs Smil-

tenē (e-pasts:  energoatbalsts@
smiltenesnovads.lv. vai tālruņa 
numuri 64707588 vai 20022348);

• Klientu apkalpošanas centrs Apē 
(e-pasts:  ape@smiltenesnovads.
lv  vai tālruņa numuri 64307220 
vai 26180350);

• Klientu apkalpošanas centrs 
Raunā (e-pasts:  rauna@smilte-
nesnovads.lv  vai tālruņa numuri 
64107343 vai 29468871);

• Klientu apkalpošanas centrs 
Drustos (e- pasts:  drusti@smil-
tenesnovads.lv;  drusti@pakalpo-
jumucentri.lv  vai tālruņa numuri 
64129776 vai 26690882);

• Klientu apkalpošanas centrs 
Variņos (e-pasts:  varini@smilte-
nesnovads.lv;  varini@pakalpoju-
mucentri.lv  vai tālruņa numuri 
64722368 vai 29462570);

• Klientu apkalpošanas centrs 
Gaujienā (e-pasts:  gaujiena@
pakalpojumucentri.lv  vai tālruņa 
numuri 64381603 vai 25425155).

• Smiltenes novada pašvaldības 
pagastu pārvaldēs;

• Smiltenes novada Dzimtsarakstu 
nodaļā.

Vanda Jurita Markova
Digitālā mārketinga un 

komunikācijas speciāliste

Pašvaldības policija 2022. gada 
septembrī reaģēja uz 129 notiku-
miem, no kuriem 47 gadījumos 
ziņas saņemtas no iedzīvotājiem, 
44 pārkāpumi tika fi ksēti patruļas 
laikā, 24 gadījumos informācija sa-
ņemta no Valsts policijas Operatīvās 
vadības nodaļas, 1 pārkāpums tika 
fi ksēts videonovērošanas sistēmas.  
Tika veikti  13 plānotie reidi un no-
rīkojumi.

Apkalpojot notikumus konsta-
tēts, ka 46 gadījumos notikumā ie-
saistītās personas atrodas alkohola 
reibumā, no kurām 15 personas no-
gādātas dzīves vietā, 3 atskurbtuvē 
un 2 ārstniecības iestādēs.

Pret 30 personām uzsākta ad-
ministratīvo pārkāpumu lietvedība, 
20 gadījumos pieņemts lēmums, bet 
10 lietas nosūtītas kompetentām 
iestādēm lēmuma pieņemšanai:
 20 par alkoholisko dzērie-

nu vai citu apreibinošo vielu lietoša-
nu publiskā vietā vai atrašanos pub-
liskā vietā reibuma stāvoklī; 
 1  par dzīvnieku labturības 

prasību pārkāpumiem;
 1 par smēķēšanu neatļau-

tās vietās;
 3 pa alkoholisko dzērienu 

vai citu apreibinošo vielu lietošanu 
vai atrašanos alkoholisko dzērienu 
vai citu apreibinošo vielu ietekmē, ja 
to izdarījis nepilngadīgais;
 2 par apstāšanos: uz iet-

vēm, gājēju ceļiem, gājēju un velo-
sipēdu ceļiem, kopīgiem gājēju un 
velosipēdu ceļiem vai velosipēdu 
ceļiem un velojoslām vietās, kur tas 
ir aizliegts;
 1 par atkritumu apsaim-

niekošanas pārkāpumiem;
 1 sīko huligānismu (urinē-

šana);
 1, būdams nepilngadīgs, 

smēķēja
23 gadījumos personas, pama-

tojoties uz „Administratīvas atbildī-
bas likuma” 10. pantu, atbrīvotas no 
administratīvās atbildības, izsakot  
aizrādījumu.

Gājēji un velosipēdisti, ne-
aizmirstiet rūpēties par savu 
drošību diennakts tumšajā laikā, 
lietojot atstarotājus un atstarojoša 
materiāla apģērbu vai vestes, ne ti-
kai neapgaismotos ceļa posmos, bet 
arī apgaismotos ceļa posmos, kas 
nodrošinātu autovadītājam iespēju 
ātrāk pamanīt un prognozēt gājēja 
vai velosipēdista rīcību. 

Smiltenes novada Pašvaldī-
bas policijas darbinieki augstu 
novērtē iedzīvotāju iesaistīšanos 
sabiedriskās kārtības un drošības 
nodrošināšanā, ziņojot par pārkā-
pumiem NEKAVĒJOTIES!

 Pašvaldības policijas dežūr-
tālrunis: 28659933. 

Smiltenes novada 
Pašvaldības policija

 Smiltenes novada 
Pašvaldības policija informē

Nekustamo īpašumu nodaļa 
atkārtoti informē par būtiskākajām 
izmaiņām nekustamā īpašuma no-
dokļa aprēķināšanas kārtībā, kuras 
būs spēkā ar 01.01.2023. 

Smiltenes novada pašvaldība 
27.10.2021. pieņēma saistošos no-
teikumus Nr. 15 „Par nekustamā 
īpašuma nodokli un nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piemērošanu Smiltenes novadā” 
(turpmāk – Saistošie noteikumi). 
Noteikumu nodaļas par nekusta-
mā īpašuma nodokļa atviegloju-
miem stājās spēkā ar 01.01.2022.

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

Izmaiņas nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanā par 2023. gadu
draudošām būvēm piemērot likmi 
3% gadā. 

Ar 01.01.2023. spēku zaudē 
bijušo Apes, Raunas, Smiltenes 
novadu saistošie noteikumi par ne-
kustamā īpašuma nodokļa piemē-
rošanas un aprēķināšanas kārtību 
šajās novadu teritorijās, un stājas 
spēkā Saistošo noteikumu III noda-
ļa par nekustamā īpašuma nodokļa 
likmēm, kuru piemērošanā ir būtis-
kas izmaiņas.

Dzīvokļa īpašuma sastāvā 
esošai ēkas daļai, kuras lietoša-
nas veids ir dzīvošana, un šai daļai 
piekrītošajai koplietošanas telpu 
platībai un viena, divu vai vairāku 
dzīvokļu mājām, ja šie nekustamā 
īpašuma nodokļa objekti netiek 
izmantoti saimnieciskās darbības 
veikšanai (turpmāk – Objekts):
• fi ziskām personām 0,2% likmi 

piemēro, ja šādā īpašumā tak-
sācijas gada 1. janvārī plkst. 0,00 
ir deklarējusies vismaz viena 
persona;

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

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

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

Par dārza mājām un vasarnī-
cām, kuru kopējā platība ir līdz 40 
m2, nodokļa likme ir 0,2 %.

Bijušo Apes, Raunas un Smil-
tenes novadu saistošie noteikumi, 
kuri paredzēja dzīvojamo māju 
palīgēkas neaplikt ar nekustamā 
īpašuma nodokli, zaudēs spēku ar 
01.01.2023. Tātad, ar 01.01.2023. 
par visām ēkām, kuru platība pār-
sniedz 25 m2, aprēķinās nekus-
tamā īpašuma nodokli atbilstoši 
likumam „Par nekustamā īpašuma 
nodokli”, vai pašvaldības Saistoša-
jiem noteikumiem.

Ar pašvaldības Saistošajiem 
noteikumiem pilnā redakcijā var 
iepazīties interneta vietnē www.
likumi.lv un Nekustamo īpašu-
mu nodaļā, Dārza ielā 11, Smil-
tenē, Smiltenes novadā, tālrunis 
64774848, 20284499.
Informācija nekustamo 
īpašumu nomniekiem

Nekustamo īpašumu nodaļa 

ir konstatējusi, ka 109 personām 
2022. gada 31. decembrī beidzas 
zemes nomas līgumi ar Smiltenes 
novada pašvaldību.

Aicinām personas, kuras nomā 
zemi no pašvaldības, pārbaudīt ze-
mes nomas līguma beigu termiņu, 
un vajadzības gadījumā uzrakstīt 
iesniegumu līguma termiņa pagari-
nāšanai. Ja iesniegumi nomas līgu-
ma termiņu pagarināšanai netiks 
saņemti līdz 31.12.2022., šīs zemes 
tiks publicētas Smiltenes novada 
mājas lapā www.smiltenesnovads.
lv kā brīvi pieejamas nomas zemes 
platības.

Informāciju par zemes nomu 
var iegūt, sazinoties ar Nekusta-
mo īpašumu nodaļu, Dārza ielā 11, 
Smiltenē, Smiltenes novadā, tālru-
nis 64707869  vai 20284499.

Nekustamo īpašumu nodaļa

Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma 19.2 „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju”  ietvaros apstiprinātās SVVA Stratēģijas ieviešanai.

Termiņš, kad tiks uzsākta 
projektu iesnieguma 
pieņemšana

07.12.2022. – 07.01.2023.

12. kārtā pieejamais 
publiskais fi nansējums 

37246,33  EUR 
Rīcība 2.4. „Tērpu iegāde amatierkolektīviem un sporta kolektīviem”

Attiecināmo izmaksu summa 
vienam projektam 5000,00 EUR

Atbalsta intensitāte 90% 
Projektu  īstenošanas termiņš No LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu:  

1) ja tiek veikta būvniecība vai teritorijas labiekārtošana – 2 gadi 
2) ja projektu īsteno aktivitātē „Vietas potenciāla attīstība” paredzot 

projektā attiecināmo izmaksu pozīciju „Ar projektu saistītā personāla 
atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kuras nepārsniedz 
15% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām – 2 gadi 

3) pārējiem projektiem – 1 gads
Iepazīties ar Sabiedrības 
virzītu vietējās attīstības 
stratēģiju un projektu 
vērtēšanas metodiku

Biedrība „Abulas lauku partnerība”  birojā Cēsu iela 9, Blomes pagasts, 
Smiltenes novads, LV 4707 , www.lad.gov.lv ; www.abulas.lv 

Iesniegt projektu iesniegumus Lauku atbalsta dienesta ( LAD) Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS)  
Kontaktinformācija Administratīvā vadītāja:  Svetlana Rozīte 

Tel.: 28368431, e-pasts:  abulas_lp@inbox.lv

Biedrības „Abulas lauku partnerība” darbības teritorija ir  Smiltenes novada 7  pagasti (Smiltenes, Blomes, Bran-
tu, Launkalnes, Variņu, Palsmanes un Bilskas) un Smiltenes pilsēta.

Biedrības „Abulas lauku partnerība” 
IZSLUDINA ELFLA fonda atklāta konkursa 
projektu iesniegumu pieņemšanas 12. kārtu

Cienījamie Smiltenes novada 
iedzīvotāji!

Smiltenes novada pašvaldība 
ir uzsākusi Smiltenes novada 
sociālās jomas attīstības 
stratēģijas  izstrādi 2023. - 2033. 
gadam. Lūdzam Jūs piedalīties 
un izteikt viedokli par veselības 
veicināšanas pasākumu, sociālā 
atbalsta un sociālo  pakalpojumu 
pieejamību un kvalitāti Smiltenes 
novadā, kā arī veselīga dzīvesveida 
paradumiem. 

Lai iegūtu pēc iespējas 
precīzākus datus, ir ļoti svarīgi, lai 
Jūsu atbildes ir atklātas. Šī aptauja 
ir anonīma, un tās aizpildīšana 
prasīs aptuveni 10 minūtes.

Aptauja notiek līdz 2022. gada 
31. decembrim.

Jau iepriekš pateicamies, 
ka piedalāties mūsu anonīmajā 
aptaujā. Tajā iegūtā informācija 
tiks izmantota apkopotā veidā, lai 
uzlabotu Smiltenes novada Sociālā 
dienesta darbu. 

Lūdzu, atzīmējiet ar „X” atbildi, 
kurai piekrītat.
Vispārējas ziņas par sevi
Jūsu dzimums:
 vīrietis
 sieviete

Jūsu izglītība:
 pamata 
 vidējā/ vidējā profesionālā
 augstākā 
 mācos/ studēju

Lūdzu, norādiet savu vecumu:
 18 – 29 gadi
 30 – 39 gadi
 40 – 49 gadi
 50 - 63 gadi
 64 un vairāk gadu

Jūsu dzīvesvieta:
 pilsētā
 pagastā
 cits 
 ________________

Jūsu pašreizējais statuss:
 bezdarbnieks
 strādāju algotu darbu
 veicu gadījuma darbus
 bērna kopšanas 

atvaļinājumā
 pensionāre(s)
 persona kam noteikta 

invaliditāte
 skolnieks/students

Jūsu ģimenes sastāvs:
 viens pieaugušais
 dzīvoju kopā ar laulāto/ 

dzīves biedru/ draugu
 ģimenē ir abi vecāki 

un viens vai vairāki 
nepilngadīgi bērni

 ģimenē ir viens vecāks 
un viens vai vairāki 
nepilngadīgi bērni

 ģimenē dzīvo vairākas 
pilngadīgas personas

 cits

PAR SOCIĀLO ATBALSTU UN 
SOCIĀLIEM PAKALPOJUMIEM

1. Kāda ir  Jūsu mājsaimniecības 
ienākumi 1 mēnesī?
 nav ienākumu; 
 līdz 272,00 Euro
 līdz 327,00 Euro 
 līdz 500,00 Euro
 līdz 800,00 Euro
 līdz 1000,00 Euro
 vairāk par 1000,00 Euro
 cits_________________

2. Kāda ir  Jūsu mājsaimniecības 
izdevumu struktūra 1 mēnesī?

Kritēriji summa

Mājoklis, ūdens, 
elektroenerģija, gāze 
un cits kurināmais 
Sakari

Transports

Pārtika, dzērieni, 
ēdināšanas 
pakalpojumi

izglītība

Veselības aprūpe

Kultūra un atpūta

Mājokļa iekārta, 
mājsaimniecības 
ierīces, ikdienas 
uzturēšana, dažādas 
preces un pakalpojumi

Apģērbs un apavi

3. Cik bieži apmeklējat Sociālo 
dienestu?
 neapmeklēju
 reizi nedēļā
 reizi mēnesī
 reizi pusgadā 
 reizi gadā 
 nekad neesmu apmeklējis 

(pāriet uz 9. jautājumu)
 cits             _____________________

4. Vai zināt, kur var iegūt infor-
māciju par Sociālā dienesta pa-
kalpojumiem?
 jā
 nē
 nav bijusi vajadzība zināt

5. Vai darbinieks sniedz informā-
ciju par sociālo palīdzību/ pakal-
pojumiem, kas pienākas?
 jā, detalizēti 
 jā, bet pavirši
 nē
 cits______________________

6. Kas, Jūsuprāt, raksturo „soci-
ālo pakalpojumu” kvalitāti?
 darbinieku attieksme
 pakalpojumi atbilst manām 

vajadzībām
 ērts un vienkāršs 

pakalpojuma saņemšanas 
veids

 sajūta, ka varu uzticēties 
sociālo pakalpojumu 
sniedzējiem

 visi iepriekšminētie
 cits______________________

7. Kā saņemtie sociālie pakalpo-
jumi ir ietekmējuši Jūs?
 saņemtie sociālie 

pakalpojumi ir atbalstījuši 
mani un veicinājuši manu 
problēmu risināšanu

 esmu kļuvis aktīvāks, zinu 
savas tiesības un iespējas

 esmu kļuvis atvērtāks 
un veicu līdzdarbības 
pienākumus

 esmu informēts par 
sociālajiem pakalpojumiem 
un zinu, kur savlaicīgi 
meklēt palīdzību 

 sociālie pakalpojumi nav 
spējuši mani ietekmēt un 
palīdzēt

 cits_____________________
8. Kādus pabalstu un pakalpoju-
mu veidus vēlētos ierosināt? ___
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
9. Vai paši plānojat nākotnē iz-
mantot pansionāta pakalpoju-
mus?
 jā
 nē
 neesmu par to domājis
 cits (lūdzu precizēt atbildi) 

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
___________________________ __________
_____________________________________
_____________________________________

12. Kādu summu varat maksāt 
par pansionāta pakalpojumu?
 800,00 Euro
 900,00 Euro
 Vairāk par 1000,00 Euro
 cits ________________________

13. Kādu telpu un iekārtu aprī-
kojumu jānodrošina pansionāta 
pakalpojumā? (iespējamas vairā-
kas atbildes)
 vienvietīgas istabas
 divvietīgas istabas
 atsevišķs sanitārais mezgls 

katrā istabā
 mūsdienīgs aprīkojums /

drošības tehnoloģijas
 pozicionēšana/ 

rehabilitācijas zāle/ 
trenažieru laukums

 telpas iekārtojums atbilst 
ģimeniskai videi

 fi ziskās aktivitātes/sociālie 
pasākumi/ pastaigas

 cits ______________________
14. Kādas aktivitātes jānodroši-
na pansionāta pakalpojumā? (ie-
spējamas vairākas atbildes)
 brīvā laika saturīga 

pavadīšana 
 kultūras pasākumu 

organizēšana pansionātā 
un izbraukumā

 dienas centra aktivitātes – 
radošas nodarbības 

 pašaprūpe un līdzdarbība 
ikdienas organizēšanā; 
(telpaugu laistīšana, 
puķu dobju ierīkošana, 
uzkopšana, palīdzība 
virtuvē vai mīļākā ēdiena 
pagatavošana)

 sabiedrības līdzdalība 
(sabiedrības, vietējās 
kopienas  un nevalstisko 
organizāciju iesaistīšanās)

 cits _____________________
______________________

Iedzīvotāju viedoklis un vērtējums par Sociālā dienesta sniegtajiem pakalpojumiem un 
sociālajiem pabalstiem, veikto sociālo darbu un to kvalitāti 
SMILTENES NOVADA SOCIĀLĀS JOMAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS PLĀNA APTAUJAS ANKETA

11. Lūdzu, novērtējiet, cik lielā mērā tabulā norādītie kritēriji Jums ir nozīmīgi, saņemot sociālos pakalpo-
jumus? Lieciet “X” pie atbildes, kurai piekrītat.

Kritēriji Nozīmīgi
Daļēji 

nozīmīgi Nenozīmīgi

informācija par pakalpojumiem, to saturu, izmaksām un saņemšanas 
kārtību

pakalpojumu sniedzēja atrašanās vieta un pieejamība

pakalpojuma sniegšanas (darba, pieņemšanas) laiks

darbinieku profesionalitāte – zināšanas

darbinieku attieksme pret klientu

darbinieku pieejamība un elastīgums

sajūta, ka manā dzīvē kaut kas mainās uz labāko pusi

sniegto pakalpojumu daudzveidība un iespēja izvēlēties sev atbilstošāko

telpu atbilstība klientiem ar invaliditāti

telpu atbilstība klientiem konfi dencialitātes nodrošināšanai, 

telpu iekārtojums – ērtums

iespēja būt uzklausītam un saņemt atbalstu

konfi dencialitātes nodrošināšana, ziņu neizpaušana

savlaicīga, ātra pakalpojuma saņemšana

sociālo pakalpojumu sniedzēja reputācija (ko par to runā/stāsta citi)

materiālais labums (pabalsti, humānā palīdzība)

mana līdzdarbība situācijas uzlabošanā

10. Kādas(us) iespējas/ jautājumus risināt visbiežāk izmantojat/nepieciešams Sociālajā dienestā? (variet 
atzīmēt vairākas atbildes)

Kritēriji Izmantoju Neizmantoju Ir nepieciešams

sociālie pabalsti 

trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības statusa iegūšana

informācijas saņemšanai/konsultācijai

sociālā darba pakalpojums

aprūpe mājās

asistenta pakalpojums pilngadīgām personām ar invaliditāti

asistenta un pavadoņa pakalpojums bērniem ar invaliditāti

aprūpes pakalpojums bērniem ar invaliditāti

dienas aprūpes centra pakalpojums pilngadīgām personām ar 
garīga rakstura traucējumiem

humānās palīdzības, pārtikas paku  saņemšana, higiēnas 
pakalpojumu saņemšana

psihologa konsultācija

speciālistu nodarbības/konsultācijas, rehabilitācijas pie 
pakalpojuma sniedzējiem

asistenta pakalpojums invalīdam

aprūpe mājās

sociālā rehabilitācija institūcijā (pansionāts)

priekšlikumu iesniegšana dažādiem nepieciešamajiem 
uzlabojumiem

izziņu saņemšana

Pilnībā aizpildīta anketa iesniedzama 
kādā no Smiltenes novada Valsts 
un pašvaldības vienotajiem klientu 
apkalpošanas centriem, pagastu vai 
apvienību pārvaldēs. 

Paldies par Jūsu sniegtajām atbildēm!

15. Kādi speciālisti  jānodrošina 
pansionāta pakalpojumā? 
(iespējamas vairākas atbildes)
 fi zioterapeits
 psihologs
 dažādas nodarbības, 

mūzikas/mākslas terapija 
u.c. terapijas/nodarbības

 Sabiedrības līdzdalība, 
 cits _____________________

_________________________
______________________

16. Kādā teritorijā jānodrošina 
pansionāts?
 pilsētā
 pagasta teritorijā
 atsevišķi izveidotā vidē 

(senioru ciemats)
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Šī Publikācija ir sagatavota ar 
programmas 2014. – 2020. gadam 
finansiālu atbalstu. Par tās saturu 
pilnībā atbild biedrība „Eiroreģions 
„Pleskava, Livonija””, tā var neat-
spoguļot Programmas, Programmas 
dalībvalstu, Latvijas, kā arī Eiropas 
Savienības viedokli. Projekts „Zaļā 
palete” tiek īstenots pārrobežu sa-
darbības programmas 2014. – 2020. 
gadam ietvaros un to līdzfinansē Ei-
ropas Savienība.

2019. gada 1. augustā biedrība 
„Eiroreģions „Pleskava, Livonija”” 
uzsāka projekta „Zaļā palete” īs-
tenošanu. Projekta „Zaļā palete” 
galvenais mērķis ir paaugstināt ie-
interesēto personu un iedzīvotāju 
zināšanu līmeni par dabas resursu 
ilgtspējīgu izmantošanu, iesaistot 
dažādas mērķa grupas daudzveidī-
gās aktivitātēs. Projekta specifiskie 
mērķi, kas sasniegti īstenojot pro-
jektu: 1) pierobežas reģionu paš-
valdību kapacitātes uzlabošana 
efektīvai dabas resursu un risku 
pārvaldībai; 2) videi draudzīgas do-
māšanas veicināšana vietējo iedzī-
votāju un organizāciju vidū ener-
goefektivitātes un atjaunojamās 
enerģijas jautājumos un dabas re-
sursu ilgtspējīgā izmantošanā.

Galvenās projekta aktivitātes 
ietvēra pieredzes apmaiņas pa-
sākumu, seminārus, apaļā galda 
diskusijas, meistarklases par vides 
pārvaldības tēmām: mežu un sau-
sās zāles ugunsgrēku novēršana 
un lokalizācija, atkritumu apsaim-
niekošana un iedzīvotāju izpratnes 
veicināšana, pašvaldību sadarbība 
ārkārtas situāciju novēršanā un 

Projekta „Zaļā palete” ietvaros uzlabota vides pārvaldība pašvaldībās

reaģēšanā, energoefektivitāte un 
alternatīva zaļā enerģija, efektīva 
ezeru apsaimniekošana, kā arī pro-
jekta ietvaros tika veiktas iedzīvo-
tāju informēšanas kampaņas un 
infrastruktūras uzlabošanas darbi.  
Kopumā projekta pasākumos tika 
iesaistīti un piedalījās nedaudz vai-
rāk nekā tūkstotis personu. 

Līdztekus saturiskajām akti-
vitātēm projekta partneri – Bal-
vu novada pašvaldība, Rēzeknes 
novada pašvaldības, Viļānu ap-
vienības pārvalde un Smiltenes 
novada pašvaldība – īstenoja virk-
ni infrastruktūras uzlabošanas 
un vides  pārvaldības pasākumu. 
Balvu novada pašvaldībā tika uz-
labota infrastruktūra, kas attiecas 
uz ūdens pieejamību ugunsdrošī-
bas gadījumos – rekonstruēti 11 
hidranti Balvu pilsētā, atjaunots 
piebraucamais ceļš ūdens ņemša-
nas vietai pie Balvu ezera, veikti 
artēziskās akas remontdarbi un 
hidranta pieslēgšana Tilžā, atjau-
noti 11 dīķi ar ugunsdzēsībai pare-
dzētajām akām Viļakā un tuvējos 

bēnu pagastā,  izstrādāta digitālā 
ūdens ņemšanas vietu (hidranti un 
ūdenstilpnes) karte, kā arī tika īste-
noti dažādi pasākumi iedzīvotāju 
informēšanai par ugunsdrošību un 
videi draudzīgu ieradumu veidoša-
nu ikdienā. 

Rēzeknes novada Viļānu apvie-
nības pārvaldē visa projekta īste-
nošanas laikā tika sniegta iespēja 
iedzīvotājiem pilnveidot zināšanas 
par atkritumu apsaimniekošanas 
jautājumiem un to izmantošanu 
otrreizējā pārstrādē, par „zaļo do-
māšanu”, par iespēju atteikties no 
liekā iepakojuma un rūpnieciski ra-
žotās sadzīves ķīmijas, aizstājot to 
ar videi draudzīgiem risinājumiem, 
kā arī tika iegādāts aprīkojums, 
kas Viļānos ļauj prasmīgāk apsaim-
niekot pilsētas ielas un citas teri-
torijas, pārvēršot atkritumvielas 
(smiltis, lapas, zari, nezāles…) par 
vērtīgu atkārtoti lietojamo mate-
riālu vai izejvielu.

Smiltenes novada pašvaldībā 
tika izstrādāti 5 ezeru apsaimnie-
košanas plāni, kas ietver detalizētu 
informāciju par ūdenstilpēm, to 
ekoloģisko stāvokli un potenciālo 
attīstību, tādējādi dodot iespēju 
pašvaldībai būtiski uzlabot vietējo 
ūdenstilpju pārvaldību ilgtermiņā. 
Projekta ietvaros izbūvēta daļa no 
laipas gar Bilskas ezeru, veicinot 
ilgtspējīgu vides aizsardzības pra-
sību nodrošināšanu, ezera sagla-
bāšanu, ierobežojot tā aizaugšanu 
un nodrošinot tam publisku pie-
kļuvi. Projekta īstenošanas laikā 
organizēti semināri, pasākumi un 
veiktas vairākas aktivitātes, uzla-
bojot vietējo iedzīvotāju zināšanas 
par dabas resursu izmantošanu 
un apsaimniekošanu: uzstādītas 

Arī Vidusezeram Smiltenē projekta 
ietvaros izveidots audiogids. 

Projekta partneri tiekas Smiltenē, lai pārrunātu projekta laikā gūto pieredzi. 

divas statiskās spēles pie Bilskas 
ezera, vides objekti (zivju mērāmie 
stendi/lineāli, Āra lasītavas plaukts 
pie Vidusezera), kā arī izveidoti 
audiogidi par 5 Smiltenes novada 
ezeriem.

2022. gada 18. jūlijā notika pro-
jekta noslēguma konference, kura 
tika rīkota ar projekta asociētā 
partnera – Latvijas pašvaldību sa-
vienības atbalstu un kurā projekta 
partneri dalījās pieredzē par īste-
notajām aktivitātēm un to ietekmi 
uz vides pārvaldības jautājumu 
risināšanu pašvaldībā. Konferencē 
ar zināšanām un pieredzi dalījās 
projekta dažādās aktivitātēs iesais-
tītie eksperti: Dr. sc. ing. Jana Sima-
novska no Vidzemes Augstskolas 
un biedrības „Ekodizaina kompe-
tences centrs” sniedza ieskatu 
pētījumā „Atkritumu šķirošanas 
ieradumi mājsaimniecībās Viļānu 
novadā”, par brīvprātīgo uguns-
dzēsēju – glābēju lomu Latvijas 
valsts iekšējās drošības nodrošinā-
šanā stāstīja Latvijas Brīvprātīgo 
ugunsdzēsēju biedrību apvienības 
priekšsēdētājs Vijārs Griķis, Linda 
Fībiga no Latvijas Vides, ģeoloģijas 
un meteoroloģijas centra sniedza 
ieskatu jautājumos par ūdeņu kva-
litāti un apsaimniekošanu Latvijā. 

Projekta „Zaļā palete” īste-
nošanas laiks – no 2019. gada 1. 
augusta līdz 2022. gada 31. oktob-
rim. Projekta kopējais budžets ir 
646 735 EUR, projekta līdzfinan-
sējums no Pārrobežu sadarbības 
programmas 2014 – 2020. gadam 
ir 585 061,50 EUR (90% no projek-
ta budžeta).

Biedrība „Eiroreģions 
„Pleskava, Livonija”

pagastos, tika iegādāts aprīkojums 
brīvprātīgo ugunsdzēsēju darbības 
nodrošināšanai Balvu novada Šķil-

Smiltenieši tiekas ar pašvaldības pārstāvjiem
2022. gada 25. oktobra vakarā 

aizvadīta kārtējā Smiltenes nova-
da pašvaldības pārstāvju tikšanās 
ar iedzīvotājiem – šoreiz Smiltenē. 
Par aktualitātēm pilsētā un novadā 
informēja, kā arī uz jautājumiem 
atbildēja domes priekšsēdētājs Ed-
gars Avotiņš, izpilddirektors Andris 
Lapiņš, viņa vietnieks attīstības jau-
tājumos Mārtiņš Ulāns, kā arī vairā-
ki domes deputāti.

Iedzīvotāji tika informēti par 
atbalstu apkures izmaksu daļējai 
segšanai, plānoto pilsētas robežu 
paplašināšanu, aktuālajiem inves-
tīciju projektiem, kā Baznīcas lau-
kums, Viedrades kvartāls Pils ielā 9, 
Jāņukalna estrāde u.c., līdzdalības 
budžeta iespējām, kā arī citiem paš-

Smiltenes novada pašvaldības vadība – A. Lapiņš (no kreisās), M. Ulāns un 
E. Avotiņš -, tiekoties ar smilteniešiem, informēja par virkni aktualitāšu, kā arī 

atbildēja uz jautājumiem. 

reiz aktuāliem jautājumiem novadā 
un Smiltenes pilsētā.  

Viens no galvenajiem uzdoto 
jautājumu tematiem bija ceļu stā-
voklis un satiksmes organizācija 
pilsētas centrā. Iedzīvotāji vēlējās 
noskaidrot par drošības aspektiem 
uz pilsētas tranzītielas, plāniem 
attiecībā uz iespējamu apvedce-
ļā būvniecību, kā arī diskutēja par 
ceļu uzturēšanas kvalitāti un  ātru-
ma ierobežojumu noteikšanu. Otrs 
būtisks temats bija rekreācijas in-
frastruktūra – Jaunā parka un Cēr-
tenes pilskalna attīstības perspektī-
vas, Tepera ezera kanāla un Abula 
upes krastu (Vecajā parkā) stāvoklis. 
Iedzīvotāji izteica viedokli par jauno 
novada ģerboni, kā arī skaidroja 

pašvaldības plānus attiecība uz 
veco ugunsdzēsēju depo, būvob-
jektu Kalēju ielā 7 („peldbaseins”), 
medicīnas pakalpojumu pieejamību 
u.c.

Nākamās pašvaldības pārstāvju 
tikšanās ar iedzīvotājiem plānotas:

15. novembrī 18.00 Raunas pa-
gastā, Raunas kultūras centrā, Dīķa 
ielā 6;

29. novembrī 18.00 Trapenes 
pagastā, Trapenes kultūras namā, 
„Bormaņi”;

13. decembrī 18.00 Grundzāles 
pagastā, Grundzāles kultūras namā, 
Tilta ielā 5. 

Madara Mūrniece, 
Zīmolvedības un mārketinga 

speciāliste

SIA „VTU Valmiera” informē, 
ka no 10. oktobra veiktas izmai-
ņas reģionālajos vietējās nozī-
mes autobusu maršrutos.

•	 slēgts Gaujiena – Trapene 
– Gaujiena reiss plkst. 7.20, tā vietā 
atklāts jauns reiss Vireši –Trapene – 
Vireši plkst. 7.23 (reisu izpilda darba 
dienās mācību gada laikā);

•	 slēgts Gaujiena – Trapene 
– Gaujiena reiss plkst. 15.35, tā vie-
tā atklāts jauns reiss Vireši – Trape-
ne – Vireši plkst. 15.50 (reisu izpilda 
otrdienās, trešdienās, piektdienās 
mācību gada laikā);

•	 slēgts Gaujiena – Smilte-
ne reiss plkst. 17.15, tā vietā atklāts 
jauns reiss Vireši – Smiltene plkst. 
17.23 (reisu izpilda pirmdienās, ce-
turtdienās mācību gada laikā);

•	 slēgts Smiltene – Gaujiena 
reiss plkst. 19.00, tā vietā atklāts 

Izmaiņas autobusu kustībā no 10. oktobra

jauns reiss Smiltene – Vireši plkst. 
19.00 (reisu izpilda pirmdienās, ce-
turtdienās mācību gada laikā);

•	 slēgts Gaujiena – Smilte-
ne – Trapene – Gaujiena reiss plkst. 
14.10, tā vietā atklāts jauns reiss 
Vireši – Smiltene – Trapene – Vire-
ši plkst. 14.20 (reisu izpilda pirm-
dienās, ceturtdienās mācību gada 
laikā);

•	 slēgts Smiltene – Variņi – 

Smiltene reiss plkst. 7.20, tā vietā 
atklāts jauns reiss Smiltene –Vari-
ņi – Ķempu skola – Smiltene plkst. 
7.20 (reisu izpilda darba dienās mā-
cību gada laikā);

•	 slēgts Smiltene – Variņi – 
Smiltene reiss plkst. 14.35, tā vietā 
atklāts jauns reiss Smiltene –Vari-
ņi – Ķempu skola – Smiltene plkst. 
14.35 (reisu izpilda otrdienās, treš-
dienās, piektdienās mācību gada 

laikā);
•	 slēgts Smiltene – Variņi – 

Smiltene reiss plkst. 13.26, tā vietā 
atklāts jauns reiss Smiltene –Vari-
ņi – Ķempu skola – Smiltene plkst. 
13.30 (reisu izpilda pirmdienās, ce-
turtdienās mācību gada laikā).

Saraksts skatāms uzņēmuma 
mājaslapā www.vtu-valmiera.lv. 

Tāpat:
•	 slēgts maršruta Smiltene 

– Vidaga – Smiltene reiss plkst. 6.37, 
tā vietā atklāts jauns reiss plkst. 
6.53 (reisu izpilda darba dienās mā-
cību gada laikā mācību dienās);

•	 mainīts maršruta Smil-
tene – Vidaga – Smiltene kustību 
saraksts reisam plkst. 14.55 (reisu 
izpilda darba dienās mācību gada 
laikā mācību dienās).

Saraksts skatāms uzņēmuma 

mājaslapā www.vtu-valmiera.lv.

Kā arī:
•	 slēgts maršruta Smiltene 

– Krūklanti – Launkalne – Mežciems 
– Pamatskola reiss plkst. 5.54, tā 
vietā atklāts reiss plkst. 5.46 (reisu 
izpilda darba dienās mācību gada 
laikā mācību dienās);

•	 mainīts maršruta Smil-
tene – Ķieģeļceplis – Launkalne – 
Smiltene kustību saraksts reisam 
plkst. 16.10 (reisu izpilda darba 
dienās mācību gada laikā mācību 
dienās).

Saraksts skatāms uzņēmuma 
mājaslapā www.vtu-valmiera.lv.

Zane Bulmeistare
„VTU Valmiera” sabiedrisko 

attiecību speciāliste
pr@vtu-valmiera.lv; 26443410

Par paredzētās darbības „De-
rīgo izrakteņu (dolomīta) ieguve 
nekustamā īpašuma „Birztalas” 
(kadastra Nr. 94580090036) ze-
mes vienībā ar kadastra apz. 
94580090036,  nekustamā īpa-
šuma „Purgaiļi” (kadastra Nr. 
94580090010) zemes vienībās ar 
kadastra apz. 94580090009 un 
94580090010, nekustamā īpašu-
ma „Jaunpurgaiļi” zemes vienībā 
ar kadastra apz. 94580090058, 
Grundzāles pagastā, Smiltenes 
novadā sākotnējo sabiedrisko 
apspriešanu. 

PAZIŅOJUMS Paredzētā darbība: derīgo iz-
rakteņu (dolomīta) ieguve.  

Paredzētās darbības ierosinā-
tāja: SIA „MENERGO MEŽS”, reģ. 
Nr. 40103867037, juridiskā adre-
se – Atmodas iela 9-8, Inčukalns, 
Siguldas nov., tālr. 22330885, e-
pasts menergomezs@inbox.lv.

Paredzētā darbības vieta: 
nekustamā īpašuma „Birztalas” 
(kadastra Nr. 94580090036) ze-
mes vienībā ar kadastra apz. 
94580090036,  nekustamā īpa-
šuma „Purgaiļi” (kadastra Nr. 
94580090010) zemes vienībās ar 
kadastra apz. 94580090009 un 
94580090010, nekustamā īpašu-
ma „Jaunpurgaiļi” zemes vienībā 

ar kadastra apz. 94580090058, 
Grundzāles pagastā, Smiltenes 
novadā”.

Vides pārraudzības valsts bi-
rojs 2022. gada 26. aprīlī pieņēma 
lēmumu Nr. 5-02-1/14/2022 „Par 
ietekmes uz vidi novērtējuma pro-
cedūras piemērošanu un apvieno-
šanu”. 

Sākotnējā sabiedriskā ap-
spriešana notiek laika posmā 
no 2022. gada 11. novembra līdz 
2022. gada 11. decembrim.

Ar informatīvo materiālu par 
paredzēto darbību var iepazīties 
sākotnējās sabiedriskās apsprie-
šanas laikā:

1) tīmekļa vietnē www.purgai-

li.lv;
2) Tilta iela 5, Grundzāle, Grun-

dzāles pagasts, LV-4713, iepriekš 
piesakoties pa tālruni 64728516;

3) Smiltenes pašvaldības in-
terneta vietnē www.smiltenesno-
vads.lv.

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas 
izplatības pārvaldības likuma 20. 
pantu sākotnējās sabiedriskās ap-
spriešana sanāksme notiks neklā-
tienes formā (attālināti)  no 2022. 
gada 26. novembra līdz 30. novem-
brim. Tiešsaistes videokonference 
notiks 2022. gada 29. novembrī 
plkst. 17.00 (pieejas saite tiks pub-
licēta tīmekļa vietnē www.purgaili.
lv  no 23. novembra).

Laika posmā no 2022. gada 
26. novembra līdz 5. decembrim 
www.purgaili.lv  tīmekļvietnē tiks 
publicēta prezentācija par pare-
dzēto darbību un interesentiem 
būs iespēja uzdot jautājumus un 
saņemt atbildes,  rakstot uz  e-
pasta adresi inga.gavena@gmail.
com. 

Rakstiskus priekšlikumus par 
paredzēto darbību var iesniegt 
Vides pārraudzības valsts birojā 
(Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 
1045, tālrunis: 67321173, fakss: 
67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.
gov.lv, interneta vietne  www.
vpvb.gov.lv) sabiedriskās apsprie-
šanas laikā.   

Rudens dabā un cilvēkos

„Trapene” iemītnieks Jūlijs svin 
90. jubileju. 

Nenokar galvu priekšlaikus –
Gadi plūst, upes plūst, smiltis plūst.
Kas arī nenāktu priekšā –
Horizonts vienmēr būs.
 (O. Vācietis)

Rudens pusē, kad dārzos sāka 
gatavoties āboli, šīs uzmundrinošās 
dzejas rindas izskanēja Sociālās ap-
rūpes centra „Trapene” mājas pagal-
mā pie ābeles, kas bija piebirusi ar 
bagātīgu dzejas ābolu ražu. Te bija 
noslēguma pieturvieta Trapenes pa-
gasta kluba veidotajam pasākumam 
„Uzziedi dzejā”. Aprūpes centra ie-
mītniekiem šis bija jauns un vērtīgs 
ieguvums, jo pati gatavošanās un 
piedalīšanās pasākumā, kas tika 
veidots sadarbojoties vairākām Tra-
penes pagasta iestādēm,  rosināja 
atcerēties savus mīļākos dzejniekus 
ar sev tuvu dzeju. Te bija tikšanās ar 
citiem pagasta ļaudīm, uzklausīts 
stāsts par dzejnieku, novadnieku 
Ojāru Vācieti. Katra klātesošā sirdi 
priecēja saksofona skaņas un kopīgi 

strādāšanā Sergejam!
Iestājoties rudenim, aprūpes 

centrā „Trapene” lielākā darbība 
notiek telpās. Iemītniekiem ir liela 
vēlme darboties, tādēļ palīdzam 
saimniecēm mizot un sagatavot 
dārzeņus. Iemītnieki paši un kopā ar 
darbiniekiem darbojas savā klien-
tu virtuvītē, gatavojot sev tīkamus 
našķus. Zīmējam, krāsojam, gata-
vojam dekorus, piedalāmies pasā-
kumos, nodarbībās. Paldies mūsu 
mūzikas skolotājai Inai! Ar mūziku 
dziedāšanas, vingrošanas un rotaļu 
nodarbības ir daudz skanīgākas un 
jautrākas! Ar mūziku, dziesmām, 
sirsnīgi un jautri nosvinējām mūsu 
Jūlija 90 gadu jubileju!

Vienmēr ļoti gaidīti mūsmājās ir 
Dievkalpojumi.

Šajā drēgni rudenīgajā laikā ne-
gaidīti mīļš un sirsnīgs pārsteigums 
mūsmājās bija Grundzāles pamat-
skolas bērnu un skolotāju apcie-
mojums, līdzi atvedot pašu bērnu, 
viņu vecāku un skolotāju sarūpētās 

dāvaniņas. Lieki teikt, cik priecīgi un 
saviļņoti jutās mūsmājas iemītnieki 
un darbinieki, ieraugot ciemiņus un 
vēl ar dāvanām! No sirds visu iemīt-
nieku un darbinieku vārdā sakām 
lielu paldies par sagādāto prieka 
mirkli! Īpaši mīļš paldies no tiem ie-
mītniekiem, kuri saņēma personīgi 
viņiem veltītas dāvaniņas!

Rudens ir veļu laiks, kad atce-
ramies savus tuvos cilvēkus, kuru 
vairs nav mūsu vidū. Nemanot 
piezogas skumjas, pārdomas par 
dzīvi, par mums atvēlēto laiku tajā. 
Un tad ir svarīgi, ka cilvēks nejūtas 
viens. Viņam ir, kas piezvana, uz-
raksta vēstuli, ir ko gaidīt ciemos. 
Šis ir brīdis pirms Ziemassvētkiem, 
varbūt atmetīsim laika trūkumu, 
aizmirsīsim aizvainojumus, pārino-
darījumus un atradīsim savās sir-
dīs Piedošanu. Iedosim sirds siltu-
mu saviem tuvākajiem un iegūsim 
sirdsmieru sev!

Inese Krievupe
SAC „Trapene” sociālā darbiniece

izdziedātās dziesmas.
Esam pateicīgi Trapenes pa-

gasta pārvaldei par patiesi lielisko 
iespēju piedalīties ,,Laimes koku” 
parka stādīšanas pasākumā. Aprū-
pes centra „Trapene” vadītāja Dina 
par saviem palīgiem ozola stādīša-
nā izvēlējās Aldi un Klāvu. Liels bija 
prieks, ka varējām piedalīties visi, 
kuri bijām ieradušies atbalstīt šo ak-
ciju. Lai vairāk būtu šādu vienojošu 
pasākumu!

Rudens šogad mūs pavisam ne-
gribēja lutināt, pietrūka mežos bagā-
tās sēņu un ogu ražas. Lietainā laika 
dēļ nenotika kartupeļu noslēguma 
ballīte. Tomēr dārzā tika izaudzētas 
gan puķes, gan dārzeņi, gan zaļumi. 
Novākta raža, ko varēsim izmantot 
ziemas mēnešos, pagatavojot ko in-
teresantu un garšīgu. Šogad kā paši 
čaklākie dārza darbos jāuzteic Ras-
ma, Andris, Elita, Klāvs, Irēna. Liels 
paldies, Smiltenes novada Trapenes 
pagasta sociālās darbinieces Undī-
nes atsūtītajam palīgam Aivaram 

Beļinskim,  kas centīgi un ar lielu rū-
pību palīdzēja dārza novākšanas un 
sakopšanas darbos. Sirsnīgs paldies 
mūsu ikgadējam palīgam zemes sa-

No 2023. gada  1. maija perso-
nas apliecība (eID karte) būs obligāts 
personu apliecinošs dokuments 
Latvijas pilsonim un nepilsonim, 
kurš sasniedzis 15 gadu vecumu. 

Grozījumi Personu apliecino-
šu dokumentu likumā nosaka, ka 
Latvijas iedzīvotāji, kuriem perso-
nu apliecinošu dokumentu derī-
guma termiņš ir beidzies no 2020.
gada 1.marta, varēs izmantot šos 
dokumentus savu pamattiesību 
īstenošanai valsts iekšienē vēl līdz 
pat 2023.gada 30.aprīlim. Tādējā-
di minētajā laika periodā cilvēki ar 
dokumentiem, kuriem derīguma 
termiņš beidzies ne senāk kā 2020.
gada 1.martā, varēs, piemēram, sa-
ņemt pakalpojumus veselības, lab-
klājības, sociālajā, izglītības, tiesību 
aizsardzības jomā.

Personas apliecība (eID karte) kā obligāts personu apliecinošs 
dokuments un identifikācijas rīks

eID karte ir personu apliecinošs 
dokuments jeb elektroniskās identi-
fikācijas rīks pakalpojumu saņemša-
nai digitālā un fiziskā vidē. eID karte 

2023. gadā kļūs par universālu at-
slēgu piekļuvei valsts pārvaldes un 
privātā sektora pakalpojumiem, kas 
ļauj attālināti nokārtot formalitātes, 

parakstīt līgumus, pārvaldīt savas 
finanses, apmaksāt rēķinus inter-
netbankā, izmantot savu oficiālo 
elektronisko adresi portālā Latvija.

lv, kā arī digitāli apliecināt identitāti, 
saņemot klātienes pakalpojumus, 
piemēram, sabiedriskajā transpor-
tā. Ņemot vērā, ka daudzi valsts un 
privātā sektora pakalpojumi ir ērti 
pieejami digitāli, tad ir jānodrošina 
iedzīvotājiem iespēja tiem brīvi pie-
kļūt – ar drošu digitālo risinājumu - 
eID kartes palīdzību.

Atgādinām, ka Smiltenē,  Pilso-
nības un migrācijas lietu pārvaldes 
Valkas nodaļas speciālists pieņem 
pēc iepriekšējā pieraksta, katru otr-
dienu no 9.00 līdz 16.00 Dārza ielā 
11 (1. stāvā). Tālrunis pierakstam - 
67209482

https://www.varam.gov.lv/lv/
personas-aplieciba-eid-karte-ka-
obligats-personu-apliecinoss-doku-
ments-un-identifikacijas-riks

Izglītība

2022. gada 1. novembrī nos-
lēdzies Smiltenes novada pašval-
dības teritorijā īstenots Jaunatnes 
starptautisko programmu aģen-
tūras projektu konkursa „Atbalsts 
jaunatnes politikas īstenošanai vie-
tējā līmenī” projekts „Kvalitatīvas 
un ilgtspējīgas darba ar jaunatni 
sistēmas izveide Smiltenes novada 
pašvaldībā”.

Projekts tika īstenots kopš 
2021. gada 6. decembra un tā gal-
venais mērķis bija izstrādāt Jaunat-
nes politikas attīstības plānošanas 

„Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas 
Jaunatnes politikas valsts programmas 2021. – 2023. 

gadam valsts budžeta finansējuma  ietvaros”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta īstenošana

dokumentu Smiltenes novada paš-
valdībā 2023. – 2028. gadam, kas 
palīdz stiprināt darbu ar jaunatni 
Smiltenes novada pašvaldībā, iz-
veidojot vienotu, kvalitatīvu un 

ilgtspējīgu sistēmu, pēc 
kuras strādāt darba ar 
jaunatni veicējiem, kas ie-
kļauj skolēnu pašpārvalžu 
darba attīstību, jaunatnes 
nevalstisko organizāciju 
sadarbību, mobilā darba 
ar jaunatni izveidi, jau-
niešu, īpaši, jauniešu ar 

ierobežotām iespējām iekļaušanu 
sabiedrībā.

Izstrādātajā „Smiltenes novada 
Jaunatnes politikas attīstības plā-
nošanas dokumentā 2023. – 2028. 

gadam” ir izvirzītas četras galvenās 
prioritārās jomas jauniešu, īpaši, 
jauniešu ar ierobežotām iespējām 
dzīves kvalitātes uzlabošanai:

1. mentālā un fiziskā veselība 
un veselīgs dzīvesveids;

2. līdzdalība un iniciatīvas sa-
biedriskajā dzīvē;

3. neformālās un formālās iz-
glītības mijiedarbība;

4. sociālā iekļaušana, īstenojot 
mobilo darbu ar jaunatni Smiltenes 
novada pašvaldībā.

Katras prioritārās jomas attīs-

tības veicināšanai ir izstrādāti mēr-
ķi un rīcības plāns mērķu sasnieg-
šanai, turpmākajā piecgadē.

„Smiltenes novada Jaunatnes 
politikas attīstības plānošanas 
dokuments 2023. – 2028. gadam” 
tiks virzīts apstiprināšanai uz do-
mes sēdi 2022. gada novembrī, 
pēc dokumenta apstiprināšanas, 
dokuments būs publiski pieejams 
Smiltenes novada mājas lapā www.
smiltenesnovads.lv. 

Klinta Bernarte
Jaunatnes darbiniece
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Plašāk par aktualitātēm 
Smiltenes novada izglītības iestādēs, 
kā arī publicētie raksti pilnā apjomā 
www.izglitiba.smiltenesnovads.lv.

Ar apaļiem āboliem un ķirb-
jiem, ar zaļganbrūniem kastanī-
šu ezīšiem un krāsainām rudens 
lapām oktobra mēnesis iesoļojis 
Palsmanes pagasta pirmsskolā. 
Mēneša sākumā pie „Bitītes” un 
„Saulītes” grupu bērniem ciemo-
jās Smiltenes folkloras kopas „Ru-
dzupuķe” vadītāja Līga Krūmiņa-
Krīgere ar programmu „Noķersim 
Jumi”, kurā izdziedāja latviešu tau-
tas dziesmas, atcerējās zināmas un 
piemirstas rotaļas un spēles, kuras 
saistās ar rudens ieražām. 

Mēneša viducis tika veltīts 
sportiņam, jo iestādē norisinājās 
Latvijas veselības sporta nedēļa 
„Kopā jautrāk”, kuras ietvaros visu 
grupiņu bērni pildīja dažādus uz-
devumus, ieguva informāciju par 
to, ka sportošana ikdienā ir vien-
kāršākais veids, kā parūpēties par 

savu veselību. Pat mazi kustību 
ieradumi un ikdienišķa pastaiga 
uz PII var būt efektīva. Piektdienu 
veltijām veselīgam uzturam, tāpēc 

Oktobra mēnesis Palsmanes pirmsskolas saimē

Grupas „Saulītes” bērni viesojas pie Skudras Urdas Daibē.  

tika sarūpēti dārzeņi un augļi, lai 
pagatavotu sev veselīgas uzkodas. 
Bērniem ir prieks par paveikto, kā 
arī  ir gandarīti par svaigā gaisā pa-

vadītām sportiskajām aktivitātēm.
Īpaša diena bija 20. oktobris, 

kad iestādē ieradās vides sargs 
un draugs – Cūkmens, lai uzdotu 
jaunus darbiņus un pastāstītu bēr-
niem, kas jauns mežā.

Mēneša nogalē „Saulītes” gru-
pas bērni devās izpētes braucie-
nā uz Daibi, Skudras Urdas gudro 
māju, kur iepazina atkritumu ap-
saimniekošanas poligonu un  pie-
dalījās radošā aktivitātē – veidoja 
interesantas  rotaļlietas.

Viena diena iestādē tika veltī-
ta Latvijas lielākajai ogai – ķirbim, 
savedot tos izstādē  rudens ratos. 
Katrā grupiņā notika izglītojoši, 
atraktīvi un radoši darbiņi, kuros 
bērni izzināja ķirbi no sēkliņas līdz 
gardam kārumam. 

Lai visiem radošs un svētku 
gaidās piepildīts novembra mēne-
sis!

Mērija Zirģele
Palsmanes PII skolotāja

Valsts izglītības attīstī-
bas aģentūra ir apstiprinā-
jusi Smiltenes vidusskolas 
iesniegto projekta pietei-
kumu Eiropas Savienības 
„Erasmus+” programmas 
Pamatdarbības Nr. 2 (KA 2) Maza 
mēroga partnerības projekta sko-
lu sektorā Nr. 2022-1-LV01-KA210-
SCH-000082297 „SCHOOLS ADAP-
TATE: Sharing good practices for 
sustainable development” („Skolu 
adaptēšanās. Dalīšanās ar labo 

Līdzfinasē
Eiropas Savienība

Smiltenes vidusskolā apstiprināts „Erasmus+” projekts
praksi ilgtspējīgai attīstī-
bai”). 

Projekta mērķis ir 
veidot pieredzē balstītu, 
atbildīgu un saudzīgu at-
tieksmi pret vidi, uzsverot 

tīra ūdens, augsnes, tīra gaisa, kā 
arī bioloģiskās daudzveidības sa-
glabāšanas nozīmību un daloties 
pieredzē ar projekta partne-
riem – Águilas (Spānijas) skolu IES 
Rey Carlos III un Alfândega da Fé 
(Portugāles) skolu Agrupamento 

de Escolas de Alfândega da Fé.
Aktīvi īstenojot apmācības par 

vides ilgtspējību, ar projektu tiks 
akcentēta Eiropas Zaļā kursa prio-
ritāšu īstenošana, izmantojot gan 
formālās, gan neformālās mācīša-
nas un mācīšanās metodes. Īpašs 
uzsvars tiks likts uz izvēlētajām 
apmācību metodēm, tām caurvijot 
STEAM pieeju. Balstoties uz projek-
ta aktivitātēm, visu partneru skolas 
radīs kopīgu digitālo spēli par vides 
jautājumiem. Galvenie projekta 

rezultāti: pilnveidota skolotāju kva-
lifikācija un skolēnu zināšanas un 
attieksmes, kā arī aktualizēti vides 
jautājumi ilgtspējīgai attīstībai, 
uzlaboti akadēmiskie sasniegumi 
STEAM priekšmetos, paaugstinā-
tas digitālās un svešvalodu kom-
petences, palielināta interese, indi-
viduālā motivācija un pašiniciatīva 
attiecībā uz darbībām, kas skar vidi 
un klimatu, veicināts starpkultūru 
dialogs, daudzvalodība, veicināta 
iekļaušanu skolēnu vidū. Pilnveido-

tas 21. gadsimtam nepieciešamās 
prasmes, tostarp, prasme izdarīt 
atbilstošus secinājumus, mācīties 
kopā vienam no otra, prasme defi-
nēt problēmas un tās risināt.

Projektā paredzētas gan vietē-
jās aktivitātes par ilgtspējīgu vidi, 
gan starptautiskās mobilitātes. Pir-
mā mobilitāte norisināsies Latvijā, 
Smiltenes vidusskolā sagaidot pro-
jekta partnerus novembra beigās.

Aiga Sorokina
Projekta koordinatore

Karjeras nedēļa Ojāra Vācieša 
Gaujienas pamatskolā  bija bagāta 
ar dažādām aktivitātēm  gan skolā, 
gan ārpus tās.

1. – 3. klases skolēni klātienē ie-
pazina dažādas profesijas – redzēja, 
kā strādā ekskavatora vadītājs, lielo 
kravas automašīnu šoferi un trak-
toru vadītāji, atkritumu šķirošanas 
poligona darbinieki. Mācījās izprast, 
ko nozīmē vārdi „karjera, bizness”.  
Iepazina uzņēmējdarbības dažā-
dus veidus, kurā notiek ražošana 
– dolomītu karjerā „Dārzciems – 2”,  
izklaides organizēšanu „Brīnumu 

Karjeras nedēļa  Ojāra Vācieša 
Gaujienas pamatskolā

O. Vācieša Gaujienas pamatskolas audzēkņi tiekas ar Smiltenes novada 
Pašvaldības policijas pārstāvjiem. 

mežā”, atkritumu apsaimniekošana 
SIA „ZAAO „Daibe”” poligonā. Mācī-
jās saprast, ko nozīmē vārdi „uzņē-
mējs, uzņēmējdarbība”.

9. klases skolēni kopā ar audzi-
nātāju Vizbulīti devās mācību eks-
kursijā uz Tartu: Apgāzto māju un 
AHHAA zinātnes centru. 

4. – 9. klases skolēni tikās ar 
Smiltenes novada Pašvaldības po-
licijas pārstāvjiem

4., 7. un 8. klases skolēni devās 
uz VUGD Apes posteni, lai iepazītu 
ugunsdzēsēja un glābēja profesiju. 

Gunita Ķelpa

Oktobrī bērnudārzā noritēja 
Karjeras dienas, kurās bērni runāja 
un stāstīja par savu vecāku profe-
sijām, iepazinās ar dažādu darbu 
pienākumiem, nepieciešamajiem 
darba rīkiem un instrumentiem, 
devās ekskursijās uz  iestādēm un 
uzņēmumiem, tikās klātienē ar da-
žādu profesiju pārstāvjiem, bet, 
galvenais, saprata, ka katrs darbs ir 
vajadzīgs, svarīgs un godājams. Kat-
ru darbu darot, ir vajadzīgas zināša-
nas, prasmes un patika to veikt. 

•	 „Cālēni” un „Lapsēni” vē-
roja, klausījās  sētnieka stāstījumā, 
tad arī paši piedalījās lapu grābša-
nā bērnudārza teritorijā. 

•	 Bērnudārza virtuvi ap-
meklēja „Kaķēni”, „Vāverēni’, „Ezē-
ni”, „Bitītes”, „Mārītes” un „Pelēni”. 

•	 „Taurenīši” mielojās ar 
saldo medutiņu, klausījās omītes 
stāstījumā par bitenieka profesiju. 

•	 Ekskursijā uz ugunsdzēsē-
ju depo devās 4 grupu bērni.

•	 „Zilonēni”, „Lācēni” ap-
meklēja bibliotēku, kur uzzināja 
visu par bitēm. 

•	 „Bitītes” un „Pelītes” svē-
rās, mērījās, aplūkoja medmāsiņas 
darba lietas, saprata, ka par savu 
veselību ir jārūpējas. 

•	 „Rūķi” veica īpašu izzino-
šu darbu – apsekoja visus iestādē 
strādājošos, konkretizēja profesi-

„Pīlādzīša” bērni iepazīst profesiju daudzveidību

jas nosaukumus, pierakstīja katra 
darba pienākumus un noskaidroto.

•	 Pateicoties audzēkņu ve-
cākiem, „Vardītes” devās ekskursi-
jās uz metālspstrādes uzņēmumu, 
uz Mūzikas skolu, „Rūķi” – uz šū-
šanas firmu „Artex”. Bērnudārzā 
ciemojās:  „Zilonīšos” – vetārste, 
„Mārītēs” – friziere, „Rūķos” – fol-
kloras skolotāja. „Lācēnu” grupā 
bērni izmēģināja dizainera – šūvēja 
prasmes. „Vardītes” un „Zilonēni” 
ar vecākiem gatavoja grāmatiņas 
par profesijām. Kates tētis, kurš ir 

Latvijas armijas seržants, ieradies 
formas tērpā, lika mums visiem 
justies drošībā, būt vēl patriotiskā-
kiem. Bet Roja mamma latviskumu 
muzikālās nodarbības laikā burtis-
ki iedejoja. Braiena tētis vada lielo 
baļķu vedamo mašīnu – tas grūti 
un sarezģīti.

•	 Vislielākais notikums Kar-
jeras mēneša ietvaros bija iespēja 
viesoties Smiltenes novada pašval-
dībā, kur strādā Amēlijas mamma.

Gunta Mežule
Smiltenes PII „Pīlādzītis” skolotāja

Smiltenes pašvaldības PII „Pīlādzītis” audzēkņi iepazīst ugunsdzēsēju – 
glābēju darbu. 

•	 Smiltenes tehnikuma 
komanda – Reinis Drozds, Artūrs 
Karlijčuks un Matīss Āboliņš – pro-
fesionālās meistarības konkur-
sa „SkillsLatvia 2022” nominācijā 
„Ceļu būve” izcīnīja pirmo vietu 
Latvijā. Skolotājs – Aivars Birkenš-
teins. 

•	 Oktobra nogalē Smiltenes 
tehnikuma komanda – Paula  Up-
mane, Anna Pankova, Renāte Bēr-
ziņa, Paula Krūze, Elīza Bērziņa, 
Nikija Paula Lauberte un Valdis 
Golubevs – uzvarēja Latvijas Brī-
vo arodbiedrību savienības rīkotā 
konkursa „PROFS 2022” Vidzemes 
pusfinālā. Skolotājs – Gunārs Au-
ders.

•	 3. pavāru – konditoru kur-
sa audzēknei Samantai Elizabetei 

Smiltenes tehnikumā panākumiem bagāts mēnesis

3. transportbūvju būvtehniķu kursa audzēkņi Reinis Drozds, Artūrs Karlijčuks 
un Matīss Āboliņš (vidū) izcīnīja pirmo vietu Latvijā profesionālās meistarības 

konkursa „SkillsLatvia 2022” nominācijā „Ceļu būve”. 

Frīdenšteinai Atzinība jauno profe-
sionāļu konkursā „Konditors”.

•	 No 15. līdz 19. oktobrim Pa-
langā norisinājās ikgadējā „BSSSC” 
(The Baltic Sea States Subregional 
Co – operation – Baltijas jūras valstu 
reģionālā kooperācija) konference. 
Tajā pirmoreiz piedalījās arī tehni-
kuma audzēkņi: Elizabete Gulbe, 
Irbe Strūģe un Eduards Sarma. 

•	 6. oktobrī Smiltenes tehni-
kumā sadarbībā ar biedrību „Siera 
klubs” notika Meistara diena. Pal-
dies biedrības „Siera klubs” valdes 
priekšsēdētājai Vandai Davidano-
vai, ar kuras atbalstu jaunieši varēja 
papildināt zināšanas viņu izvēlētajā 
profesijā! Paldies visiem dāsnajiem 
Latvijas uzņēmējiem, kuri jaunie-
šiem uzdāvināja iespēju degustēt 

savu jaunāko produkciju.
•	 Darbu atsācis skolas mācī-

bu restorāns. Tajā trešdienās tehni-
kuma skolotājiem un darbiniekiem  
ēdienu gatavo un pasniedz skolas 
tūrisma mācību programmu au-
dzēkņi. 

•	 Smiltenes tehnikuma 
jaunieši – Markuss Čeksters, Artis 
Zlemets, Lauris Krankovskis, Rei-
nis Kalinks, Aleksandrs Stepanovs, 
Toms Maskavičs, Kristaps Riekstiņš, 
Ričards Čavars, Marks Oskars Ļavs 
– 25. oktobrī pārstāvēja skolu Vidze-
mes reģiona profesionāli izglītojošo 
skolu basketbola sacensībās, kas 
notika Vidzemes tehnoloģiju un di-
zaina tehnikuma sporta hallē Prie-
kuļos. Mājās atvesta otrā vieta.

Baiba Vahere

•	 Smiltenes vidusskolas 
12. klašu skolēni, kuri padziļināti 
apgūst bioloģiju, pirms brīvlaika 
devās uz mācību nodarbībām Lat-
vijas Nacionālajā dabas muzejā. 
Nodarbību temats – suga kā da-
biskās izlases rezultāts.

•	 Smiltenes vidusskolā Sko-
lotāju dienu tradicionāli organizē-
ja 12. klašu skolēni, kuri jau agri 
no rīta ar dziesmām un mīļiem 
sveicieniem sagaidīja skolotājus 
pie visām trim skolas ēkām. 4. – 6. 
klašu skolēni, kuri ikdienā mācās 
Dārza ielā 17, skolotājiem dāvināja 
romantisku dzejas rītu. 

•	 10. oktobrī – Starptautis-
kajā Putras dienā – arī Smiltenes 
vidusskolas sākumskolas skolēni 

Smiltenes vidusskolā mācības mijas ar dzeju, deju un mūziku

12. klašu sveiciens skolotājiem viņu profesijass svētkos – Skolotāju dienā. 

savās klasēs pārrunāja par graud-
augu ēdienu nozīmi uzturā, popu-
larizēja putru kā mūsdienīgu un 
veselīgu ēdienu.

•	 Smiltenes vidusskolas 
skolēni, kuri mācās Dārza ielā 17, 
jau sen sapņoja par savu īpašo 
eglīti, kuru Ziemassvētkos ietērpt 
svētku rotā, pasaudzējot mežā au-
gošos kociņus. Rudens saulgriežos 
šis sapnis piepildījās, un nu eglī-
te kopā ar daudziem laba vēlēju-
miem jau aug un kuplo pie ieejas 
skolā. 

Baiba Vahere, Aiga Sorokina
Foto: no personīgā arhīva

Oktobra simfonijai skanot, 
22. oktobrī dzimst jauns stāsts 
par mūziku, jo Smiltenes Mūzikas 
skola svin 65 gadu jubileju!

1957. gada 1. oktobrī durvis 
pirmo reizi ver smilteniešu izsap-
ņotā un izlolotā mūzikas skola 
bērniem un tobrīd – arī pieauguša-
jiem, ne tikai bagātinot brīvā laika 
pavadīšanas iespējas, bet pilnībā 
mainot pilsētas kultūras dzīvi. 
Mainot uz košāku, skanīgāku, vēr-
tīgāku.

Visam pamatā šo 65 gadu lai-
kā vienmēr ir bijis cilvēks. Mūziku 
līdz matu galiņiem mīlošs cilvēks: 
katrs skolēns, kurš apņēmies ap-
gūt nošu mākslu, katrs skolotājs, 
kurš kā nedziestoša bāka rāda 
ceļu pretim mūzikai, katrs absol-
vents, kurš glabā un tālāk nodod 
mūzikas mīlestību, katrs, kurš ie-
liek savas sirds gabaliņu, lai viss 
sanāktu.

Smiltenes mūzikas skolas 65 
gadu jubilejas koncertu atklāja 
mūsu jaunākie audzēkņi, kas, ne-
skatoties uz tikko aizvadīto vasa-
ru, bija gatavi kāpt uz skatuves. 
Koncertu iesāka klavieru skolotā-
jas Zaigas Petrovskas audzēkne 
Meivisa Supe, tad skanēja Guntas 
Druskas audzēkņa Rodrigo Bu-
kavas klavieru solo un Aijas Krū-
zes audzēknes, vairāku konkursu 
laureātes, Paulas Šūteles flautas 
solo, kur pavadījumu spēlēja Ingu-
na Balode. Koncertā piedalījās arī      
I. Balodes audzēkne – 12 Starptau-
tisku konkursu laureāte Tīna Riek-
sta un Ingas Strazdiņas audzēkne 
Selīna Dorše.

Koncerta turpinājumā skatītā-
jus priecēja skolotājas Ingas Sīma-
nes skolnieču Katrīnas Rozītes un 
Alīnas Maijas vijoļu duets. Skolo-

Smiltenes mūzikas skolai – 65

Skolotāja Dzidra Jēkabsone saņēma Smiltenes novada pašvaldības 
Pateicības rakstu par mūža ieguldījumu Smiltenes mūzikas skolā, kur 

nostrādājusi 63 gadus. 

tājas gandarījums un piepildījums 
ir vijolnieku ansamblis, koncertā 
skolotāja muzicēja kopā ar savām 
meitenēm un kolēģi Jāni Žagariņu 
ar saviem audzēkņiem kopīgi at-
skaņojot U. Stabulnieka sen zinā-
mo un sirdi sildošo „Nāk rudens”. 
Ģitāru trio – Andris Skujiņš, Rū-
dolfs Indrēvics un skolotājs Jānis 
Žagariņš – priecēja arī ar savu 
priekšnesumu.

Jubilejas koncertu caurvija 
stāsts, kur tika pieminēts ik katrs 
šodien skolā strādājošais peda-
gogs, arī kolēģi no Apes, kas skolai 
pievienojušies novadu reformas 
rezultātā.  Īpaši godināti tika tie, 
kam Smiltenes Mūzikas skola ir bi-
jusi sirdij tuva un mīļa lielāko mūža 
daļu. Koncertu baudīja un sirdi sil-
došus vārdus teica Smiltenes no-

vada pašvaldības domes priekšsē-
dētājs Edgars Avotiņš un Izglītības 
pārvaldes vadītājs Edgars Roslovs, 
kurš pats līdz šā gada 3. janvārim 
bijis skolas direktors. Skolas kolek-
tīvs pateicās par dāvāto Raunas 
cepļa darināto vāzi un novērtēju-
mu par skolas sniegumu kultūriz-
glītībā, jo patiešām daudzi mūsu 
skolas audzēkņi ir izvēlējušies tur-
pināt ceļu kultūrā, mūzikā. Smil-
tenes novada pašvaldības domes 
goda rakstus saņēma – Inguna Ba-
lode, Aija Krūze, Gunta Pētersone, 
Zinta Kokare, Inga Rācene, Valda 
Sedola, Inga Sīmane, Baiba Žēbi-
na, Pēteris Vilks, Velta Ispravņiko-
va un Dzidra Jēkabsone, kurai šis 
jau ir 63. darba gads skolā.

Paldies absolventiem – Ingū-
nai Grīnbergai, Samantai Rauzai, 
Madarai Kalniņai, Ancei Anitai Mo-
ruzai, Alisei Dreimanei, Leldei Mūr-
manei, Oskaram Celmam, Uģim 
Upeniekam un Mārtiņam Koka-
ram! Jūsu skolotāji ar Jums lepojās, 
jo caur Jums var sajust, izdzīvot 
sava darba augļus.

Rudens ievieš arī savas korek-
cijas, bet prieks par 7. – 8. klašu 
zvanu ansambli un vecāko klašu 
kori, kas tika galā bez skolotājas 
Baibas Žēbinas klātbūtnes un, diri-
ģējot Valteram Kveldem, noslēdza 
koncertu. Izskanot kopīgi nodzie-
dātai himnai, esam gatavi turpināt 
iesākto un jau laicīgi gatavoties 
lielajam jubilejas koncertam, kur 
tiks aicināti visi bijuši skolotāji, di-
rektori, absolventi un visi tie, kam 
sirdij tuva mūsu skola!

Cieņā un pateicībā par 
uzticēto pienākumu,

direktore Gunita Grīnberga

Smiltenes mūzikas skolas skolēni, skolotāji un absolventi sanāca kopā, radot brīnišķīgu svētku koncertu.

25. oktobrī no plkst. 10.00 līdz 
13.00 Smiltenē, Dārza ielā 3, sēžu 
zālē norisinājās pieaugušo izglītī-
bas pilnveides apmācības „Mācies 
digitāli”.  Šīs apmācības organizē-
ja Smiltenes novada bibliotēka un 
Smiltenes novada Izglītības pārval-
de, piedāvājot iedzīvotājiem digitā-
lās kompetences paaugstināšanas 
iespējas. Nodarbību vadīja digitālo 
prasmju eksperte Ieva Vītoliņa, zi-

Interesenti satiekas pieaugušo izglītības pilnveides apmācībās „Mācies digitāli”
nātņu doktore (Ph. D) elektroteh-
nikā, elektronikā, informācijas un 
komunikāciju tehnoloģijās.

Pieaugušo izglītība ir neatņe-
mama mūžizglītības sastāvdaļa, 
kas saistīta ar personas motivāciju 
atgriezties izglītības procesā, lai ie-
gūtu jaunas vai pilnveidotu esošās 
zināšanas un prasmes. 

Uz apmācībām ieradās 17 da-
lībnieki, kuri vēlējās iemācīties 

lietot digitālos rīkus un apgūt pa-
matus digitālo prasmju izmanto-
šanai savai izaugsmei. Apmācību 
laikā dalībnieki apguva zināšanas 
Google vidē, uzzinot, kā pareizi 
izmantot un meklēt informāciju 
Google meklētājprogrammā un 
pārlūkprogrammā, kā izveidot 
maršrutu Google kartēs, kā lietot 
Google tulkotāju u.c. 

Apmācību mērķis ir izglītoties, 

socializēties, gūt jaunas un inovatī-
vas zināšanas, smelties iedvesmu, 
gūt motivāciju kopīgās apmācībās. 

Mēs priecājamies par senioru 
interesi un entuziasmu apgūt digi-
tālās prasmes un šīs grupas dalīb-
nieki arī izteica vēlēšanos piedalī-
ties Izglītības pārvaldes pieaugušo 
izglītības nodarbību ciklā ,,Senioru 
akadēmija”. Nodarbībās apgūsim: 
viedtālruņa ABC, datorprasmju 

ABC un tēmas par garīgo, emocio-
nālo un fizisko veselību  u.c. 

Pirmā nodarbība plānota 29. 
novembrī.

Sandra Marķitāne
Smiltenes novada bibliotēkas 

informācijas speciāliste 
Gunta Grigore 

Smiltenes novada pašvaldības 
izglītības pārvaldes vadītāja 

vietniece
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Raunas viduslaiku pils saņems augstu apbalvojumu

Strauji nobeigumam tuvojas 
labiekārtošanas darbi 
daudzfunkcionālajā sporta 
kompleksā „Teperis”

Visas nodarbības tiek īstenotas darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeja-
mību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem ie-
dzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros, realizējot projektus:

„Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā (9.2.4.2/16/I/052)”. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā 
fonda un valsts budžeta līdzekļiem un tiek īstenots līdz 01.09.2023. Kopējais finansējums 253592,00 EUR.

“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Apes pilsētā, Apes, Gaujienas, Trapenes un Virešu pa-
gastos (9.2.4.2/16/I/057)”. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem un tiek īstenots līdz 31.08.2023. 
Kopējais finansējums 75 389.00 EUR.

“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi Raunas un Drustu pagastos (9.2.4.2/16/I/043)”. Projekts tiek finan-
sēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem un tiek īstenots līdz 09.12.2022. Kopējais finansējums 69 490.00 EUR.

Attīstības un plānošanas nodaļa

EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Sociālais
fonds

Jau labu laiku smiltenieši un tās 
viesi ir pamanījuši darbošanos ap 
stadionu, kurš atrodas pie Tepera 
ezera. Šīs rudens dienas ieies vēs-
turē kā stadiona labiekārtošanas 
noslēgums, jo norit pēdējie darbi 
pie apgaismes stabu uzstādīša-
nas. Šie apgaismes ķermeņi ir īpaši 
nozīmīgi gada tumšajā periodā, jo 
tumsas iestāšanās ir samērā agra 
un sportot gribētājiem tādējādi ir 
grūtības izpildīt savu treniņu plā-
nu. Agrajos, tumšajos rītos šīs gais-
mas var izmantot izglītības iestā-
des, kuras stadionā aizvada sporta 
stundas, bet pēcpusdienās un va-
karos tās noderēs Smiltenes BJSS 
audzēkņiem un viņu treneriem, kā 
arī citiem sportot gribētājiem. 

Apgaismes ķermeņi nebūt nav 
vienīgais, kas ir izmainījies stadio-
na apkārtnē. Pie stadiona tribīņu 
servisa ēkas ir izveidots asfaltēts 
stāvlaukums, kurš tiek izmantots 
sacensību laikā komandu, tiesne-
šu un tehniskā personāla trans-
portam. Ir labiekārtota pieguļošā 
teritorija, izbruģēti gājēju celiņi, 
uzstādīti soliņi, velo novietnes un 
atkritumu urnas, veikta teritorijas 
apzaļumošana. Jebkuram sportot 
gribētājam ir pieejami ārā trena-
žieri ar maināmu pretestības sva-
ru visām muskuļu grupām, kuri 

lieti noder gan iesācējiem, gan arī 
nopietniem smagatlētikas piekri-
tējiem. Tāpat ir uzstādīts āra bas-
ketbola grozs, kuru var izmantot 
jebkurš spēlēt gribētājs. Ir pado-
māts arī par vismazākajiem stadio-
na apmeklētājiem, jo uz viena no 
izbruģētajiem laukumiem ir izvei-
dots raksts, kurš veido labirintu, lai 
bērni varētu jautri pavadīt laiku un 
attīstīt savu domāšanu. 

Ne mazāk svarīgs objekts ir 
jaunizveidotais gājēju celiņš, kurš 
ved gar ezera krastu. Šis celiņš sā-
kās pie Tepera kanāla sākuma un 
ved gar tā krastu līdz pat slēpoša-
nas trases sākumam. Šajā veidā 
visiem sportot gribētājiem ir at-
vieglota nokļūšana uz un no slē-
pošanas trases līdz Tepera stadio-
nam/Vecajam parkam, kā arī ir ērta 
piekļūšana diviem stāvlaukumiem, 
kur iespējams atstāt savu auto. 

Visi šie infrastruktūras uzla-
bojumi daudzfunkcionālo sporta 
kompleksā „Teperis” ir padarījuši 
sporta nodarbības pieejamākas 
un patīkamākas, tāpēc nesēdi mā-
jās – ej un kusties daudzfunkcio-
nālajā sporta kompleksā „Teperis” 
vai arī jebkur citur!   

Matīss Mežulis
Smiltenes novada pašvaldības 

Sporta pārvaldes vadītājs 

11.11. plkst. 20.00, 13. un 15.11. 
plkst. 18.00 Janvāris 1 h 37 min, 
vēsturiski biogrāfiska drāma, 12+. 
Režisors: Viesturs Kairišs Lomās: 
Kārlis Arnolds Avots, Alise Dze-
ne, Sandis Runge, Alekss Kazana-
vičs, Baiba Broka, Artūrs Skras-
tiņš, Imants Strads, Lauris Dzelzītis, 
Kaspars Dumburs, Juhan Ulfsak.
Filma latviešu valodā ar subtitriem 
angļu valodā.
16. un 17.11. plkst. 18.00 Māsas 1h 
44 min drāma, ģimenes filma, 12+. 
Režisore: Linda Olte Lomās: Emma 
Skirmante, Gerda Aljēna, Katrīna 
Krēsliņa, Iveta Pole, Elita Kļaviņa. 
Filma latviešu valodā ar subtitriem 
angļu valodā.

SMILTENES KULTŪRAS CENTRA KINOZĀLĒ
KINO REPERTUĀRS

20. un 22.11. plkst. 18.00 Lils, Lils, 
Krokodils!/ Lyle, lyle Crocodile! 1 h 
46 min, piedzīvojumu komēdija, ģi-
menes. Režisori: Josh Gordon, Will 
Speck. Lomās: Javier Bardem, Con-
stance Wu, Winslow Fegley, Scoot 
McNairy, Brett Gelman, Shawn 
Mendes. Filma dublēta latviešu va-
lodā.
23. un 24.11. plkst. 18.00 Lēmums 
aiziet / Decision to leave, 2 h 18 
min, drāma, mistisks detektīvs, 16+. 
Režisors: Park Chan-wook Lomās: 
Tang Wei, Park Hae-il Filma korejiešu 
valodā ar subtitriem latviešu un krie-
vu valodā.
25. un 27.11. plkst. 18.00 Mīlestī-
bas spēles / Game of love, 1 h 31 

min, romantiska drāma 16+. Reži-
sore: Elisa Amoruso. Lomās: Bella 
Thorne, Benjamin Mascolo, Alma 
Noce. Filma angļu valodā ar subtit-
riem latviešu un krievu valodā.
27.11. plkst. 16.00, 29.11. plkst. 
18.00 Savādā pasaule / Strange 
world, piedzīvojumu, animācijas, U. 
Režisors: Don Hall. Animācijas filma 
dublēta latviešu valodā.
30.11. plkst. 18.00 Moonage dyd-
ream 2  h 15 min, dokumentāls mū-
zikls, biogrāfija, 12+.
Režisors: Brett Morgen. Lomās: Da-
vid Bowie. Filma angļu valodā.
www.smiltenesnovads.lv/kino/
www.facebook.com/smilteneskino-
zale/

•	 Šā gada decembrī Smiltenes pensionāru apvienība organizēs 2 braucienus uz 
zemnieku saimniecību „Zutiņi” Krimuldas novadā.

•	 Smiltenes pensionāru apvienība aicina pulkā jaunus biedrus no visa novada, 
lai aktīvi iesaistītos vietējās norisēs, uzzinātu daudz jauna, brauktu kopīgos 
braucienos un vēl, un vēl!

Informācija, zvanot Smiltenes pensionāru apvienības vadītājai Ritai Bormanei pa 
tālruņa numuru 26514012.

UzmanībU, 
seniori!

Sports

Kultūra

Kuras grāmatas ir nozīmīgas 
latviešiem? Piedalies akcijā!

Latvieši ir ne tikai lieli dejotā-
ji un dziedātāji, bet arī grāmatu 
lasītāji. Sagaidot Latvijas Repub-
likas Proklamēšanas 104. gada-
dienu, Smiltenes bibliotēka vēlas 
noskaidrot, kuras latviešu autoru 
grāmatas mums ir nozīmīgas, tā-
pēc aicina ikvienu piedalīties ak-
cijā „104 grāmatas Latvijai un lat-
viešiem”.

Akcijas laikā no 1. līdz 20. no-
vembrim aicinām atsūtīt bibliotē-
kai informāciju (grāmatas autora 
vārds, uzvārds un grāmatas no-
saukums) par latviešu autoru grā-
matām, kuras jums ir nozīmīgas un 
kuras jūs ieteiktu izlasīt ikvienam 
latvietim. Var sūtīt informāciju gan 
par pieaugušo, gan bērnu grāma-

•	 Līdz 25. novembrim ap-
skatāma Smiltenes kokaudzētavā 
darināto dekoru izstāde „Gaismas 
pieskāriens”, kur dabas materiālu 
pinumus papildina burvīga sveču 
dažādība no SIA „Baltic Candles 
Ltd” (Dobeles sveces).

•	 Aldim Štelcam veltītā iz-
stāde „Dzeju es gribu uzgleznot” 
stāsta par mākslinieka, pedago-
ga, novadnieka Alda Štelca dzeju, 
mākslu un dzīvi. 

•	 Atsevišķa telpa atvēlēta 
LU Akadēmiskās bibliotēkas ceļo-
jošajai izstādei  „Johana Kristofa 
Broces (1742 – 1823) devums Lat-
vijas novadpētniecībā: Livonijas zī-
mējumu un aprakstu kolekcija LU 
Akadēmiskajā bibliotēkā”.

Vita Blate
Izglītojošā darba un darba ar 

apmeklētājiem vadītāja
Smiltenes novada muzejs

Novembrī 
Mēru muižā 
aicinām baudīt 
gan vēstures, 
gan mākslas 
poēziju 
vienlaikus!

Tautas lietišķās mākslas studi-
ja „Smiltene” savu 75 gadu jubileju 
29. oktobrī nosvin Tirdzniecības 
centrā „Centrs”, Baznīcas laukumā 
2, Smiltenē, ar izstādi „Dziesmu 
raksti” un krāšņu ballīti boulinga 
zālē. Izstāde būs apskatām līdz  
27. novembrim. 

Ir teiciens – ja vēlies iepazīt 
cilvēku, tad apskaties, kādas grā-
matas viņš lasa. Mēs piedāvājam 
iepazīt studiju caur dziesmu. Katra 
dalībniece izvēlējās savas mīļākās 
dziesmas un radīja tām darbus. Tā 
kā studijas dalībniecēm visvairāk 
patīk aust lakatus, tad arī izstādē 
savu solo gājienu iet lakati, vis-
krāšņāk parādot to, kāda šobrīd ir 
TLMS „Smiltene”. Lai pilnvērtīgāk 
varētu izbaudīt izstādi, aicinām ap-
meklētājus jau laicīgi mājās sagata-
voties, lejupielādējot telefonā QR 
koda lasītāju. Ļoti ērta aplikācija ir 
QR Code Scanner – Barcode reader 

Trapenes bibliotēkas informā-
cijas stenda info grafika ir aktuali-
zēta un atjaunota.

Priecājamies, saudzējam un 
atceramies, ka stenda veidošanā  
ieguldīts vairāku cilvēku darbs un 
pašvaldības finansējums!

Dzidra Zariņa 
Trapenes bibliotēkas vadītāja 

Trapenes 
bibliotēkas 
informācijas  
stends 
aktualizēts

No 1. novembra palielināta 
Blomes bibliotēkas pieejamība, no-
drošinot darbiniekam lielāku ama-
ta slodzi. Vidagas bibliotēkai mainī-
ta atrašanās vieta un adrese, kā arī 
darba laiks.

Smiltenes novada pašvaldības 
domes oktobra mēneša sēdē tika 
apstiprinātas izmaiņas Kultūras un 
tūrisma pārvaldes amata vienību 
sarakstā, izmainot Blomes biblio-
tēkas vadītāja amata slodzi. Līdz ar 
to turpmāk bibliotēka Blomes pa-
gastā apmeklētājiem būs atvērta 
biežāk. Blomes bibliotēkas darba 
laiks no 1. novembra: 

•	 pirmdiena 8.30 – 18.00, pār-
traukums no plkst. 12.30 līdz 13.00;

•	 otrdiena – ceturtdiena 
plkst. 8.30 – 17.00, pārtraukums no 
plkst. 12.30 līdz 13.00;

•	 piektdiena plkst. 8.30 – 
11.30.

Sēdē tika apstiprināta arī Vi-
dagas bibliotēkas jaunā adrese 
– „Sikšņu skola”, Vidaga, Virešu 
pagasts. Oktobrī bibliotēka ar Vi-
rešu pagasta pārvaldes aktīvu 
atbalstu tika pārvietota uz Sikšņu 
skolu, iegūstot plašākas, gaišākas, 
pieejamākas telpas. Adrese ir mai-
nījusies, taču telefona numurs ir 
līdzšinējais – 68610677 (Tele2), bet 
ir izmaiņas darba laikā.

Vidagas bibliotēkas darba laiks 
no 1.novembra:

•	 pirmdiena 8.30 – 18.00, 
pārtraukums no plkst. 12.30 līdz 
13.00;

•	 otrdiena – slēgts;
•	 trešdiena – piektdiena 

plkst. 8.30 – 17.00, pārtraukums no 
plkst. 12.30 līdz 13.00.

Virešu pagasta pārvalde, Vire-
šu kultūras nams un Vidagas bib-
liotēka 11. novembrī aicina Virešu 
pagasta iedzīvotājus un viesus uz 
Atvērto durvju dienu Sikšņu skolā, 
lai iepazītos ar iestāžu izvietojumu, 
iekārtojumu, ar piedāvātajiem pa-
kalpojumiem un saturīga brīvā lai-
ka pavadīšanas iespējām. Sekojiet 
Virešu pagasta informācijai!

Kā mēdz teikt – nekas nav tik 
stabils, kā pārmaiņas. Dzīve notiek 
kustībā. Lai mums ir stipras biblio-
tēkas, zinoši bibliotekāri un gudra 
vietējā kopiena!

Inta Mežule
Smiltenes novada bibliotēkas 

vadītāja

Apstiprinātas 
izmaiņas 
Blomes un 
Vidagas 
bibliotēkās

20. oktobrī Raunas vidus-
laiku pils (Smiltenes novads) 
saņēma Eiropas kultūras tū-
risma tīkla (ECTN – European 
Cultural Tourism Network) 
apbalvojumu par pieteikumu 
kategorijā „Viduslaiku manto-
jums un arheoloģija”. Uzvarē-
tāji tika paziņoti piecās kate-
gorijās, un Raunas viduslaiku 
pils bija vienīgais finālists savā 
kategorijā un vienīgais dalīb-
nieks no Latvijas starp kon-
kursa finālistiem.

Apbalvošanas ceremoni-
ja norisinājās Horvātijā, Krkas 
pilsētā, kur tika organizēta 15. 
Starptautiskā tūrisma konference 
ar galveno tēmu „Eiropas tūrisma 
restarts, izmantojot kultūras man-

Raunas viduslaiku pilsdrupām starptautiska tūrisma balva

tojumu un digitalizāciju”. Uz konfe-
renci un pēc balvas devās pieteiku-
ma iesniedzējas – Raunas muzeja 

vadītāja Ieva Plētiena un 
Smiltenes novada tūrisma 
jomas vadītāja Marta Vika. 

Pēdējo divdesmit gadu 
laikā Raunas viduslaiku 
pils piedzīvojusi vērienīgas 
pārmaiņas. No nezināmas 
vietas, kas ieaugusi kokos 
un paslēpusies no apkār-
tējo acīm, tā kļuvusi par 
vienu no Vidzemes reģiona 
un Latvijas tūrisma gala-
mērķiem un Raunas kul-
tūrvēsturiskā mantojuma 

centrālo elementu. Pēdējo 
trīs gadu laikā, neskatoties 
uz Covid-19 radītajiem ie-

robežojumiem, Raunas viduslaiku 
pilī īstenotas un uzsāktas īstenot 
vairākas aktivitātes, kas veicināju-

šas Raunas viduslaiku pils kā labās 
prakses piemēra attīstību vidus-
laiku mantojuma saglabāšanas, 
pētniecības un popularizēšanas 
aspektos. 

Eiropas kultūras tūrisma tīkls 
(ECTN) ir vienīgais Eiropas tīkls 
kultūrtūrisma attīstībai un veici-
nāšanai. Mērķis ir panākt augstu 
sadarbības līmeni starp biedriem 
kultūrtūrisma jomā un izveidot 
ciešu sadarbību ar Eiropas Savienī-
bas institūcijām un citām starptau-
tiskām organizācijām, tīkliem un 
valsts iestādēm visā pasaulē.

Zane Ērgle-Mežule
Smiltenes novada Kultūras un 

tūrisma pārvaldes
Mārketinga un komunikācijas 

speciāliste

M. Vika (no kreisās) un I. Plētiena saņem 
starptautisku tūrisma balvu. 

Tikšanās vieta „Centrā”

MicroSingle. Noteikti ir vērts pa-
ņemt līdzi arī „austiņas”, lai netrau-
cēti varētu baudīt mūziku un izjust 
autora ieaustos ritmus, krāsas, un 
pārejas, kas ieausti darbos. 

Jubilejas svinīgā daļa ar bagātī-
gi klātu galdu, daudz pateicībām un 
laba vēlējumiem tika svinēta Tirdz-
niecības centra otrajā stāvā. Savu 
izvēli svinēt tirdzniecības centrā 

studijas meitenes skaidro ar pie-
dzīvojumu. Izstādes un svinības 
kultūras centrā jau ir piedzīvotas. 
Gribas piedzīvot ko jaunu un tajā 
pat laikā gribas būt tuvāk cilvē-
kiem. Tirdzniecības centri ir vieta, 
kurā pulcējas visdažādākie cilvēki 
un tāpēc ir jauki tajos ienest arī 
kultūru un sarunāt tikšanās vietas 
arī izstāžu veidā. 

Paldies Smiltenes novada 
pašvaldībai un tās iestādēm, 
Tirdzniecības centram „Centrs”, 
Nacionālajam kultūras centram 
un uzņēmējiem, kas ar mums sa-
darbojas! Paldies arī ikvienam, kas 
iegriežas Tautas lietišķās mākslas 
studijā „Smiltene” Atmodas ielā 2, 
Smiltenē, kā arī viesiem, kas bija 
kopā ar mums mūsu ballītē!

  
Liene Strazdiņa 

Tautas lietišķās mākslas 
studijas vadītāja

 TLMS „Smiltene” 75. jubilejas izstādei izvēlēta pavisam neierasta vieta – 
tirdzniecības centra „Centrs” telpas. 

2022. gada 17. oktobrī norisi-
nājās Smiltenes novada tūrisma 
uzņēmēju pieredzes apmaiņas 
brauciens Apes, Trapenes un Gau-
jienas pagastos.

Dienas pirmajā daļā, viesu 
mājā „Kalnarušķi” (Apes pagastā), 
notika informatīvs seminārs, kur 
tūrisma jomu speciālisti dalījās ar 
informāciju par paveiktajiem dar-
biem, notiekošo un plānoto tūris-
ma jomā Smiltenes novadā. Pēc 
prezentācijas sekoja grupu uzde-

Tūrisma uzņēmēju pieredzes apmaiņas brauciens
vumi darba stacijās, kur tūrisma 
uzņēmējiem bija iespēja iepazīties 
vienam ar otru, tīkloties, iegūt ne-
pieciešamos kontaktus, kā arī tika 
sagatavoti vienas dienas piedā-
vājumi, kas tika prezentēti visiem 
klātesošajiem. 

Dienas otrajā daļā devāmies uz 
Senlietu muzeju „Fazāni”, kur saim-
nieks dalījās ar interesantiem stās-
tiem par sava piedāvājuma speci-
fiku. Ar pieredzi par savu darbību 
dalījās uzņēmums „Very Berry”, 

kas ikdienā piedāvā produkciju no 
augļiem un ogām. Diena noslēdzās 
skaistajā Zvārtavas pilī, kur gida 
pavadībā tika šķetināti pils stāsti 
un redzējums par pils dzīvi šodien.

Lielu paldies sakām mūsu lie-
liskajiem tūrisma uzņēmējiem, kuri 
piedalījās šajā braucienā un tiem, 
kuri dalījās ar saviem stāstiem!

Smiltenes novadā sanāk! 
Una Kasparinska
Smiltenes Tūrisma 

informācijas centra vadītāja

tām, tās var būt dažāda žanra grā-
matas. Katrs akcijas dalībnieks ai-
cināts iesūtīt informāciju ne vairāk 
kā par desmit grāmatām.

Kur sūtīt:
- e-pasta vēstulē uz bernu-

biblioteka@smiltenesnovads.lv; 
- sms vai WhatsApp ziņā uz 

telefona numuru 20047831;
- messenger ziņā @face-

book.com/bibliosmiltene.
Kuras grāmatas ir nozīmīgas 

latviešiem? Un vai mums visiem 
kopā izdosies nosaukt 104 grāma-
tas? Apkopojums par iesūtītajām 
latviešiem nozīmīgajām grāma-
tām tiks publicēts 21. novembrī 
mājaslapā www.smiltenesnovads.
lv un Smiltenes novada bibliotēkas 
Facebook lapā. 

Sanita Lārmane
Smiltenes bibliotēkas vecākā 

bibliotekāre
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Plānoto pasākumu kalendārs
Apes pilsēta un pagasts

15. decembrī Smiltenes mūzikas skolas Apes 
mācību punkta audzēkņu Ziemassvētku kon-
certs.
23. decembrī Apes Kopienas Ziemassvētku 
svinības  „Ziemassvētku ielejā”. 

Apes bibliotēkas 
Bērnu literatūras nodaļa

14 . – 17. novembrī tiešsaistes viktorīna „Ko 
Tu zini par Latviju?”.
16. novembrī plkst. 10.00 nodarbība ar PII 
„Vāverīte” – „Mana mīļā Latvija”.
22. novembrī bibliotekārā stunda 3. klasei 
„Vai Tu jau esi BJVŽ eksperts?”. 
24. novembrī bibliotekārā stunda 1. klasei 
„Gribu būt liels lasītājs!”. 

Bilskas bibliotēka
Valsts svētkiem veltīta nodarbība Bilskas pa-
matskolas skolēniem „Mana Latvija”.

Lobērģu bibliotēka
8. novembrī plkst. 12.00 Ppasākums „Kas pie-
stāv Mārtiņdienai?”.

Drustu pagasts
4. decembrī plkst. 17.00 amatierkopas ,,Dari 
pats” radošā darbnīca „Ziemassvētku rotājumi”.
17. decembrī plkst. 16.00 Ziemas tirdziņš un 
Ziemassvētku egles iedegšana. 
17. decembrī plkst. 19.00 spēle „Apslēptās zi-
nāšanas” un balle. Ieejas maksa 5,00 EUR.

Drustu bibliotēka
1. – 30. novembrī  koka un mālu darinājumu 
izstāde.
1. – 30. novembrī Anitas Plakanes vaska sveču 
izstāde.
1. – 30. novembrī individuālas konsultācijas e-
paraksta izmantošanā.

Gaujienas pagasts
Līdz 14. novembrim Gaujienas tautas nama 
mazajā zālē Vijas Meisteres darbu izstāde „Re-
dzēsim krāsaini” (apskatāma katru darba die-
nu un pasākuma laikā).
26. novembrī plkst. 14.00 Gaujienas tautas 
namā Baibas Jukņevičas  sadzīviska luga  pie-
augušiem vairākās ainās „Par diviem zaķiem 
un pelēm uz galda” –  Zilākalna amatierteātris. 
Ieejas  maksa  2,50 EUR.
3. decembrī plkst. 18.00 Gaujienas tautas 
namā grupas „Rumbas kvartets” solista Arta 
Šimpermaņa koncerts „Nepārstāj  sapņot”. Ie-
ejas  maksa 5,00 EUR.
17. decembrī plkst. 19.00 Gaujienas tautas nama 
amatiermākslas kolektīvu koncerts  „Brīnumai-
nais ziemas stāsts”. Ieejas  maksa 1,00 EUR.
17. decembrī plkst. 21.00 līdz 02.00 Gaujienas 
tautas namā „Ziemas balle”, spēlē grupa „Vēja 
muzikanti” no  Valmieras. Galdiņu rezervācija 
pa tālr. 26179320. Ieejas  maksa 5,00 EUR. 
26. decembrī plkst. 11.00 Gaujienas tautas 
namā  koncertuzvedums bērniem „Tava zvaig-
zne”. Ieeja – bez maksas.

Grundzāles pagasts
12. novembrī plkst. 22.00 Grundzāles kultū-
ras nama lielajā zālē balle/groziņvakars. Muzi-
cēs Jānis Krūmiņš un Inga Lazdiņa.
26. novembrī plkst. 15.00 Grundzāles kultū-
ras nama lielajā zālē Erudīcijas turnīra „Prāto 
Grundzālē!” VII kārta.
8. decembrī plkst. 19.00 Grundzāles kultūras 
nama lielajā zālē koncerts Marikas Svīķes pie-
miņai „Mēs katrs piedzimstam ar spārniem”. 
Ieejas maksa – ziedojums M. Svīķes piemiņas 
vietas izveidei Smiltenes Vecajā parkā.
10. decembrī 15.00 Grundzāles kultūras 
nama lielajā zālē Erudīcijas turnīra „Prāto 
Grundzālē!” VIII kārta.
11. decembrī 13.00 Grundzāles kultūras 
nama lielajā zālē Jauniešu kora „Gaismas ceļā” 
garīgās mūzikas koncerts. 
11. decembrī 14.00 Grundzāles kultūras 
nama lielajā zālē Ziemassvētku pasākums 
Grundzāles pagasta senioriem. Pusdienu tējas 
brītiņš Ziemassvētku noskaņās kopā ar radošo 
apvienību „Vienkārši prieks”.
22. decembrī 18.00 Grundzāles kultūras 
nama lielajā zālē Ziemassvētku vakara pasaka 
„Vecīša cimdiņš” Grundzāles pagasta pirmsko-
las vecuma bērniem. Muzikāla leļļu teātra izrā-

de un ielūkošanās Ziemassvētku vecīša maisā. 
Laipni aicināts ikviens mazais grundzālietis ar 
vecākiem!

Launkalnes pagasts
25. novembrī plkst. 20.00 Launkalnes kultūras 
namā izklaidējošs un muzikāls vakars pie galdi-
ņiem. Spēlē grupa „Zeļļi”. Ieeja 5,00 EUR.

Launkalnes bibliotēka
1. – 30. novembrī Vinetas Pogules gleznu iz-
stāde.

Raunas pagasts
3. decembrī plkst. 18.00  egles iedegšana Rau-
nas centrā kopā ar Aināru Ančevki un Kristiānu 
Stirāni. Ziemassvētku tirdziņš.
16. decembrī plkst. 18.00 Raunas kultūras cen-
trā, Dīķa iela 6, atpūtas pasākums senioriem 
„Ziemassvētku miers”. Koncertā priecēs Inga 
Ruka-Lazdiņa. Balli spēlēs Harijs Joniškāns no 
grupas „Kantoris 04”, Jānis Vībants un Ilze Vī-
bante no grupas „Vēja runa”. Ieejas maksa 7,00 
EUR.
25. decembrī plkst. 22.00 Raunas pagasta Ro-
zes ciema klubā Ziemassvētku balle kopā ar 
grupu ,,Džentelmeņu špagats”. Ieejas maksa 
7,00 EUR.

Raunas bibliotēka
1. – 30. novembrī izstāde par godu Latvijas 
Valsts svētkiem „Rauna Latvijai”.
14. novembrī Ziemeļvalstu literatūras nedēļas 
ietvaros skaļā lasīšana skolēniem un pieaugu-
šajiem.
26. novembrī plkst. 16.00 ārsta – kardiologa 
Andreja Ērgļa lekcija „Par sirds veselību un dzī-
votprieku jeb kā nodzīvot kvalitatīvi līdz 120”.
Līdz 30. novembrim izstāde „Pēteris Šmits no 
Raunas līdz Pekinai”.

Palsmanes pagasts
11. decembrī plkst. 16.00 Palsmanes kultū-
ras namā Adeventes laikam veltīts koncerts. 
Uzstājas Septītās dienas Adeventistu draudžu 
jauniešu koris „Gaismas ceļā”, vadītāja –  Elīna 
Sprance, diriģents – Mārtiņš Subatovičs. Ieeja 
pasākumā – bez maksas.
17. decembrī plkst. 21.00 Palsmanes kultūras 
namā atpūtas vakars „Ziemassvētku noskaņai”. 
Deju mūziku spēlēs grupa „Propelleris”.  Dalī-
bas maksa 5,00 EUR. Galdiņu rezervācija. 

Palsmanes bibliotēka
24. novembrī plkst. 15.00 Spēļu pēcpusdiena. 
Pirmais „Novusa” turnīrs. 

Smiltenes pilsēta un pagasts 
10., 15. un 29. novembrī plkst. 19.00 Smilte-
nes kultūras centra teātra zālē Smiltenes Tau-
tas teātra izrāde „Dīvainais pāris”.
13. novembrī Smiltenē, sporta kompleksā „Te-
peris”, riteņbraukšanas sacensības „Velo aplis 
2022”.
19. novembrī plkst. 10.00 Smiltenes sporta 
hallē  „Rudens Kauss 2022” volejbolā sieviešu 
komandām. 
3. decembrī plkst. 19.00 Smiltenes Kultūras 
centra lielajā zālē Smiltenes deju kolektīvu kon-
certs. Biļetes iepriekšpārdošanā Kultūras cen-
tra kasē  2,00 EUR.
4. decembrī Smiltenes pilsētas egles iedeg-
šana.
15. decembrī plkst. 19.30 Smiltenes skolu 
9. – 12. klašu jauniešu ziemas balle. Biļetes 
iepriekšpārdošanā bezrindas.lv un Kultūras 
centra kasē 2,00 EUR. Pasākuma dienā pie 
ieejas 5,00 EUR.
16. decembrī plkst. 19.00 Smiltenes kultūras 
centra lielā zāle kantrī un šlāgermūzikas svētki. 
Mārim Slokam 60 kopā ar grupu Klaidonis un 
draugiem. Biļetes iepriekšpārdošanā bilesupa-
radize.lv 12,00 – 18,00 EUR. 

Smiltenes bibliotēkā
Līdz 11. novembrim Ievas Sunepes fotogrāfiju 
izstāde „Laimes mirkļu galerija”. 
12. novembrī plkst. 12.00 Aleksandra Luhaera 
gleznu izstādes „Dvēseles mūzikai” atklāšana. 
Skatāma līdz 30. decembrim.
29. novembrī plkst. 11.00 saruna ar AS „Swed-
bank” konsultantu „Digitālā drošība bankas 
vidē”.
29. novembrī no plkst. 12.00 AS „Swedbank” 

mobilā konsultanta individuālas konsultācijas 
iedzīvotājiem (iepriekš pieteikties). 
Līdz 30. novembrim novadnieces Laimas Klā-
vas seno avīžu, žurnālu, grāmatu kolekcijas iz-
stāde „Tā rakstīja senāk”.
Līdz 30. decembrim foto izstāde „Mūsu ielas 
foto stāsts”. 

Smiltenes bibliotēkas 
Bērnu apkalpošanas nodaļā

1. – 20. novembrī akcija „104 grāmatas Latvijai 
un latviešiem”.
2., 9., 16., 23. un 30. novembrī „Skanīgais bēr-
nu rīts”.
2. novembrī no plkst. 10.00 līdz 17.00 radošā 
darbnīca „Palīdzi izdekorēt bibliotēku svēt-
kiem”.
7. – 30. novembrī PII „Pīlādzītis” „Zaķēnu” gru-
piņas audzēkņu darbu izstāde „Latvijai dzimša-
nas dienā”.
14. novembrī plkst. 13.00 Ziemeļvalstu litera-
tūras nedēļas pasākums „Ja tu satiec lāci”.
21. novembrī – 18. decembrī radošo darbu 

konkurss bērniem „Piparkūku vīriņš ciemos 
nāk”.

Variņu bibliotēkā
17. novembrī plkst. 15.00 novadpētniecības 
materiāla demonstrācija „Kolhoza arhitekts”.
No 28. novembra ikgadējā izstāde un tirdziņš 
„Baltākos svētkus gaidot”.

Trapenes pagasts
1. – 30. novembrī Trapenes kultūras nama 
mazajā zālē Alūksnes novada Mālupes saieta 
nama rokdarbu pulciņa „Annele” musturdeķu 
izstāde.
27. novembrī plkst. 16.00  I adventes koncerts.

Trapenes bibliotēka
1. – 30. novembrī ceļojošā izstāde „Draule. 
Velniņi. Blaumanis”.
14. – 17. novembrī Ziemeļvalstu literatūras 
nedēļas lasījumi.
14. – 20. novembrī zīmējumu konkurss pusau-
džiem „ Mans sapņu dzīvnieks”.


