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Smiltenes novada pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums 12.01.2023.

22 notikumi 2022. gadā Smiltenes novadā
•	 Smiltenes novada pašval-

dības telpās, Dārza ielā 3, atklāta 
Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūras (LIAA) biznesa inkuba-
tora atbalsta vienība ar mērķi radīt 
pēc iespējas labāku valsts finansē-
ta atbalsta pieejamību biznesa ide-
ju autoriem un uzņēmumiem.

•	 Smiltenes novadā atklā-
ti trīs jauni Valsts un pašvaldības 
vienotie klientu apkalpošanas cen-
tri – Variņos, Drustos un Gaujienā 
–, tādējādi nodrošinot šo pagastu 
iedzīvotājiem iespēju ikdienā pie-
prasītākos pakalpojumus saņemt 
tuvāk savai dzīvesvietai.

•	 Sākoties karam Ukrai-
nā, Smiltenes novada pašvaldība, 
uzņēmumi, NVO un citas organi-
zācijas, kā arī novada iedzīvotāji 
snieguši atbalstu ukraiņiem, zie-
dojot finanšu līdzekļus un mantas, 

sniedzot pajumti, piedāvājot darba 
vietas un ikdienas vajadzību no-
drošinājumu, kā arī cita veida pa-
līdzību. Milzīgs paldies ikvienam, 
kurš nesavtīgi palīdzējis un turpina 
palīdzēt Ukrainas civiliedzīvotājiem 
pārvarēt šo traģēdiju!

•	 Lai radītu publiski pieeja-
mu, radošu un atvērtu sabiedrisko 
vidi un aktivizētu jaunu, radošu 
kopsadarbības formu attīstību, kā 
arī pastāvīgi un mērķtiecīgi veici-
not Smiltenes novada iedzīvotāju 
iesaisti un līdzdalību Smiltenes no-
vada attīstībā un piešķirto fi-
nanšu līdzekļu izlietošanā, pir-
mo reizi tika rīkots Līdzdalības 
budžeta projektu konkurss. 
Konkursa rezultātā Smiltenes 
novada teritorijā tiks sakārtoti 
vai izveidoti seši objekti. 

•	 Trīs Smiltenes nova-
dā esoši objekti saņēmuši god-
algas skatē „Gada labākā būve 
Latvijā 2021”:

- nominācijā „Pārbūve” 3. 
vieta – Smiltenes vidusskolas 
pārbūve;

- nominācijā „Labākās Inže-
nierbūve” 2. vieta – Marijas ielas 
pārbūve Smiltenē.

- nominācijā „Restaurācija” 3. 
vieta – Smiltenes evaņģēliski lute-
riskā baznīca.

•	 Divi Smiltenes novada ie-
dzīvotāji saņēmuši valsts augstā-
kos apbalvojumus – par Atzinības 
krusta kavalieriem iecelti nodibi-
nājuma „Alūksnes un Apes nova-
du fonds” valdes priekšsēdētāja, 
biedrības „Alūksnes nevalstisko or-
ganizāciju atbalsta centrs” vadītāja 
Dzintra Zvejniece un Vidzemes no-
vada pūtēju orķestru virsdiriģents, 
pūtēju orķestra „Smiltene” māksli-
nieciskais vadītājs, pedagogs Pēte-
ris Vilks. Lepojamies!

Sagaidot 2023. gadu, 
atskatāmies un iz-
vērtējam aizvadīta-
jā gadā paveikto – 
kas izdevies un kas 
ne. Analizējam un 
vērtējam, lai vēl aiz-
rautīgāk virzītos uz priek-
šu. Uz jauno gadu līdzi paņemam 
visu labo, kas noticis ar mums 
2022. gadā. 

Tas gads nav bijis viegls visai pa-
saulei. Arī ikdienā mums nav 
trūcis izaicinājumu, kas jārisina, 
piemēram, Administratīvi terito-
riālā reforma un jaunizveidotā 
novada struktūras pieslīpēšana. 
Mums bija jāmācās strādāt jaun-
izveidotajā novadā, neraugoties uz 
atšķirīgo darba pieredzi, jāattīsta 
novada teritorija, jāpilnveido pa-
kalpojumu kvalitāte un pieejamī-
ba mūsu iedzīvotajiem. Smiltenes 
novads var lepoties ar ražošanas 
uzņēmumiem, ar sakoptām vie-
tām un viesmīlību.

Mēs visi aizvien saskaramies ar 
agresiju no Krievijas Federācijas 
puses, kura uzsāka brutālu, nežēlī-
gu karu pret Ukrainu tās teritorijā. 
Paldies ikvienam novadniekam, 
kurš ir spējis iesaistīties Ukrainas 
civiliedzīvotāju vajadzību nodro-
šināšanā – gan tiem, kuri ir pie 
mums ieradušies bēgļu gaitās, un 
arī tiem, kuri ir palikuši Ukrainā. 

Karadarbības dēļ pārvaram ener-
ģētisko krīzi, kuras laikā pieaug 
energoresursu cenas. Tas viss ir 
bijis un  turpina būt liels izaicinā-
jums ikvienam no mums. Paldies 
katram, kurš nepaiet garām mūsu 
vismazāk aizsargātājiem novad-
niekiem un palīdz tiem grūtā brīdi! 

Mūsu novads būs tāds, kādu to vei-
dosim ar saviem darbiem, attiek-
smi, kultūras un tradīciju kopšanu, 
izglītību un sporta sasniegumiem. 
Man ir patiess lepnums, ka esmu 
daļa no tā. Ikviens novadnieks ir 
svarīgs – mēs katrs esam kā neliels 
zobratiņš lielā mehānismā, kurš 
virza Smiltenes novadu uz priekšu.    

Jaunajā gadā novēlu, stipru vese-
lību, mīlestību, uzstādīt augstus 
mērķus un veiksmīgi virzīties uz to 
sasniegšanu! 

Lai kopā mums
SANĀK!

•	 Klātesot Latvijas Valsts 
prezidenta kundzei Andrai Levitei, 
Trapenē atklāts Laimes koku parks. 
Bormaņmuižas parkā iestādīti 20 
sarkanie ozoli, kas priecēs pagasta 
iedzīvotājus un viesus ar krāšņi sar-
kanu lapu vainagiem. 

•	 Ar 5. de-
cembri Smiltenes 
novadam ir jauns 
ģerbonis. Tajā at-
spoguļotas apvie-
noto trīs novadu 
vērtības, kultūras 
mantojums un unikalitāte, kas sav-
starpēji veido vēsturisko elementu 
simbiozi. Rudzupuķe zelta laukā 
izcelta, kā administratīvais novada 
centrs, atrodoties vairoga vidū. Li-
lijas krusts pārstāv Raunas bijušā 
novada teritoriju. Sudraba lilija – 
bijušā Apes novada teritoriālo vie-
nību, kur tas aizgūts no pārtikušās 
fon Vulfu dzimtas ģerboņa, iemie-
sojot cēlumu, greznību un turību.

•	 Aizvadītajā gadā darba 
vizītēs Smiltenes novadu apmek-
lējušas vairākas augsta līmeņa 
amatpersonas: Ukrainas vēstnieks 
Latvijā Oleksandrs Miščenko, Ko-
rejas Republikas vēstnieks Latvijā 
Songdžins Hans, Ministru prezi-
dents Krišjānis Kariņš, zemkopī-
bas ministrs Kaspars Gerhards, 
satiksmes ministrs Tālis Linkaits 
un ārlietu ministrs Artis Pabriks. To 
laikā augstie viesi tika iepazīstināti 
ar Smiltenes novadu, tā attīstības 
rādītājiem, uzņēmumiem un citām 
organizācijām. 

•	 Pēc 2 gadu pārtraukuma 
Smiltenes kultūras centrā atkal 
sanāca novada lielāko uzņēmumu 
pārstāvji, un tika pasniegti konkur-

sa „Gada balva uzņēmējdarbībā 
2022” 14 apbalvojumi 10 nomināci-
jās. Konkursa galveno balvu nomi-
nācijā „Sociāli atbildīgs uzņēmums” 
saņēma SIA „Līvs AM”.

•	 Pirmo reizi norisinājās 
pasākums „Iedvesmas pēcpus-
diena”, uz kuru aicināja ikvienu 
komersantu, sākot no individuālā 
darba veicējiem, līdz pat lielo uz-
ņēmēmu pārstāvjiem. Tā mērķis 
bija informēt par uzņēmējdarbības 
vidi novadā, atbalsta instrumen-
tiem komercdarbības attīstīšanai, 
iedvesmot un dot iespēju satikties 
un iepazīties. Pasākumu plānots 
veidot kā jaunu tradīciju. 

•	 2022. gadā apritēja 25 
gadi kopš nodibināta Smiltenes un 
Vācijas pilsētas Villihas sadraudzī-

Lai kopā mums
SANĀK!

ba. To atzīmējot, pašvaldības dele-
gācija devās darba vizītē uz Villihu, 
kā arī augustā uzņēma sadarbības 
partnerus Smiltenē, lai  dalītos pie-
redzē, veicinātu un stiprinātu abu 
pašvaldību sadarbību. 

•	 Raunas viduslaiku pils sa-
ņēmusi Eiropas kultūras tūrisma 
tīkla (ECTN – European Cultural 
Tourism Network) apbalvojumu 
„Ilgtspējīga kultūras tūrisma gala-
mērķis 2022” kategorijā „Viduslaiku 
mantojums un arheoloģija”.

•	 Skaistas jubile-
jas nosvinējušas vairākas 
pašvaldības struktūrvienī-
bas: Smiltenes sporta sko-
lai – 20; Smiltenes mūzi-
kas skolai – 65; Gaujienas 
tautas namam – 70; Gau-
jienas skolai – 100; Tautas 
lietišķās mākslas studijai 
„Smiltene” – 75. Savu 100. 
jubileju atzīmēja arī Smil-
tenes tehnikums. 

•	 Noslēdzies vē-
rienīgs projekts „Energo-
efektivitātes pasākumu 
īstenošana Smiltenes no-
vada Palsmanes pamat-
skolas interneta ēkā”, kā 
rezultātā veikta ēkas ārējo 
norobežojošo konstrukci-
ju siltināšana, logu, durv-
ju, jumta maiņa, izbūvēti 
jauni iekšējie inženiertīkli, 
uzstādīti saules kolektori 
siltā ūdens un apkures sistēmas 
nodrošināšanai ēkā, kā arī saules 
paneļi pašpatēriņa elektroenerģi-
jas ražošanai.

•	 Aizvadīti vairāki kultūras 
forumi – „Kalnamuiža”, „Gaujienas 
muižas ansamblis”, „Rauna” un no-

slēdzošais Mākslas un amatnie-
cības forums Smiltenes novada 
muzejā Mēru muižā –, klātesot 
augsta līmeņa jomas profesio-
nāļiem un diskutējot par no-
vada kultūrvēsturisko 
mantojumu un tā at-
tīstības perspektīvām.

•	 Smi l te-
nes Vecajā parkā izvei-
dota āra lasītava, kurā 
iespējams ievietot vai 
paņemt izlasīšanai 

kvalitatīvu literatūru, veici-
not lasītprieku un interesi 
par grāmatām visa vecu-
ma iedzīvotājiem. 

•	 Uzsākot projek-
ta „Manas saknes manā 
Apē” īstenošanu, sakusies 
gatavošanās Apes pilsētas 
simtgadei. Projekta ietva-
ros plānots apkopot 100 
novada ģimeņu un dzimtu 
stāstus. Šogad apkopoti 
jau 35.

•	 Smiltenes pilsē-
tas ielās, nereti arī citviet 
novadā, nu pārvietojas 
kāds pavisam īpašs trans-
portlīdzeklis – elektromobilis „Lī-
vens”.

•	 Smiltenes novada pilsē-

tās un pagastos visa gada garumā 
norisinājās pašvaldības pārstāvju 
tikšanās ar iedzīvotājiem. Tajās in-
formēja par aktuālo novadā, disku-
tēja par dažādiem jautājumiem, kā 
arī uzklausīja ieteikumus un kritiku 
darba uzlabošanai. 

•	 Smiltenes kultūras centra 
ēka, kā arī pilsēta kopumā, iegu-
vusi jaunu vaibstu – tagad to rotā 
mākslinieces Luīzes Rukšānes sie-
nas gleznojums jeb murālis „Par 
atcerēšanos”.

•	 Vasarā uz Smiltenes no-
vadu trauca iedzīvotāji no Latvijas 
malu malām – Smiltenes pagastā, 
pie vietējās „Stounhedžas”, uzplau-
ka elpu aizraujoša košu rudzupuķu 
pļava, bet pie A2 šosejas, pagriezie-
nā uz Mēriem, salidoja „Dusmīgie 
putni”. Paldies Bērziņu un Lucānu 
ģimenei par radošajām idejām, 
nesavtīgo ieguldījumu līdzcilvēku 
ikdienas izdaiļošanā un Smiltenes 
novada atpazīstamībā! 

Madara Mūrniece 
Sabiedrisko attiecību nodaļas 

vadītāja p.i.
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9. Piešķirt ielas posmam ar 
garumu 0,15 km, kas atrodas uz 
zemes vienības ar kadastra apzī-
mējumu 9415 001 0023, nosauku-
mu Blaumaņa iela un pievienot to 
Blaumaņa ielai.

10. Sadalīt pašvaldības auto-
ceļu „Ķekši – Ķipari – Žagatas – Pur-
veiti” divās daļās, izveidojot jaunus 
ceļus „Ķekši – Ķipari – Žagatas” ar 
garumu 4,06 km un „Purveitu ceļš” 
ar garumu 0,98 km.

11. Reģistrēt jaunu pašvaldī-
bas autoceļu „Druvu ceļš” ar garu-
mu 0,93 km.

12. Izslēgt no pašvaldības au-
toceļu saraksta pašvaldības auto-
ceļu „Kalnakubjas – Veckonzi” Gau-
jienas pagastā, Smiltenes novadā.

13. Pārdēvēt pašvaldības au-
toceļu „Veikals – Bērnudārzs” par 
pašvaldības autoceļu „Ērgļu ceļš”. 

14. Reģistrēt šādus jaunu 
pašvaldības autoceļus  Gaujienas 
pagastā Smiltenes novadā:

14.1. „Leju ceļš”, garums 0,63 
km. 

14.2. „Kļavas – Anniņas”, ga-
rums 0,47 km

14.3. „Rubeņi – Senatnes”, ga-
rums 0,37 km.

14.4. „Rīti – Stari”, garums 0,40 
km.

15. Apvienot pašvaldības au-
toceļus ārpus Trapenes ciema ro-
bežām „Apši – Alkšņupes” un „Pa-
lejas – Alkšņupes”, izveidojot jaunu 
ceļu ar nosaukumu „Palejas – Alkš-
ņupes – Apši”.

16. Reģistrēt jaunu pašval-
dības autoceļu „Annurijas – Vīto-
li” ar garumu 0,66 km, tajā skaitā 
brauktuves garums 0,11 km, ietvju 
garums 0,55 km.

17. Izslēgt no pašvaldības 
ceļu saraksta Virešu pagastā Smil-
tenes novadā šādus pašvaldības 
autoceļus, kā ceļus, kuriem zudu-
šas inženierbūves pazīmes: 

17.1. „A.c. V371 – Augšgaujas – 
Mežvidi”;

17.2. „A.c. V411 – Personīgās 
palīgsaimniecības” .

18. Pārdēvēt pašvaldības au-
toceļa „A.c. V411 – Bišusili”  posmu 
5,45 km garumā, kas robežojas ar 
valsts mežu teritoriju par „Bišusila 
ceļu”.

19. Pašvaldības autoceļa „A.c. 
V411 – Bišusili” posmu 0,68 km 
garumā un pašvaldības autoceļu 
„A.c. V411 – Rožkalni” apvienot vie-
nā ceļā un piešķirt šim ceļam jaunu 
nosaukumu „V411 – Imantas”.

20. Reģistrēt šādas jaunas 
pašvaldības ielas Smiltenes nova-
da, Palsmanes pagasta Palsmanes 
ciemā un piešķirt šīm ielā nosauku-
mus:

20.1. Dīķu iela, garums 0,298 m;
20.2. Baznīcas iela, garums 

0,328 m.
21. Reģistrēt šādas jaunas 

pašvaldības ielas Smiltenes nova-
da Bilskas pagasta Mēru ciemā un 
piešķirt šīm ielā nosaukumus:

21.1. Bērzu iela, garums 0,097 
km;

21.2. Ceriņu iela, garums 0,214 
km.

22. Reģistrēt jaunu pašvaldī-
bas ielas posmu 0,098 km garumā, 
piešķirt šim ielas posmam nosau-
kumu Egļu iela un pievienot šo ielas 
posmu esošai Egļu ielai.

23. Reģistrēt jaunu pašvaldī-
bas autoceļu „Pavasari – Lauciņi” ar 
garumu 1,11 km.

24. Launkalnes pagasta,  
Launkalnes ciema administratīvās 
robežās pārdēvēt par ielām šādus 
pašvaldības ceļa posmus:

24.1. Ceļa „Launkalne – Priedai-

Informācija par Smiltenes 
novada pašvaldības domes sē-
dēs pieņemtajiem lēmumiem

2022. gada 2. decembrī notika 
Smiltenes novada pašvaldības do-
mes ārkārtas sēde, kurā tika pie-
ņemti šādi lēmumi:

1. Par projekta  „Ielu apgais-
mojuma izbūve Drustu pagastā” 
finansēšanu.

2. Par aizņēmumu no Valsts 
kases pašvaldības prioritārā inves-
tīciju projekta „Konteinertipa šķel-
das katlu māju ar vienotu vadības 
automātiku iegāde” īstenošanai.

3. Par aizņēmumu budžeta 
un finanšu vadībai projekta „Kon-
teinertipa šķeldas katlu mājas ie-
gāde Gatartas pansionātā” īsteno-
šanai.

2022. gada 13. decembrī no-
tika domes ārkārtas sēde, kurā 
tika pieņemti šādi lēmumi:

1. Piešķirt papildus līdzfi-
nansējumu 4151,75 EUR (četri tūk-
stoši viens simts piecdesmit viens 
eiro un 75 centi) apmērā projekta 
„Krogus ezera peldvietas papla-
šināšana, labiekārtošana un vi-
des pieejamības uzlabošana” Nr. 
22-09-AL18-A019.2201-000004 īs-
tenošanai.

2. Nepiešķirt papildus līdz-
finansējumu 8856,73 EUR (asto-
ņi tūkstoši astoņi simti piecdes-
mit seši eiro un 73 centi) apmērā 
projekta „Līgo kalna skatu lau-
kuma izveide” Nr. 22-09-AL10-
A019.2201-000002 īstenošanai. 
Pārtraukt projekta „Līgo kalna ska-
tu laukuma izveide” īstenošanu, 
par to informējot Lauku atbalsta 
dienestu.

Domes kārtējā sēde noti-
ka 28. decembrī. Sēdē pieņemti 
šādi lēmumi:

1. Ievēlēt Smiltenes novada 
pašvaldības domes deputāti Ilutu 
Apini Finanšu un attīstības jautāju-
mu pastāvīgajā komitejā un Kultū-
ras, izglītības un sporta jautājumu 
pastāvīgajā komitejā.

2. Nepiekrist dzēst atzīmi 
– ceļa servitūts – tiesība uz brau-
camo ceļu 0,03 ha platībā, kura 
ierakstīta Vidzemes rajona tiesas 
Launkalnes pagasta zemesgrāma-
tas nodalījumā Nr. 462.

3. Apstiprināt Smiltenes 
novada pašvaldības mežu ap-
saimniekošanas stratēģijas 1. daļu 
„Pamatprincipi”. Turpināt darbu 
pie Smiltenes novada pašvaldības 
mežu apsaimniekošanas stratē-
ģijas 2. daļas „Pašvaldības mežu 
praktiskā klasifikācija” izstrādes.

4. Pārdēvēt paralēlo Atmo-
das ielas posmu no Baznīcas lauku-
ma līdz Lejas ielai Smiltenes nova-
da Smiltenes pilsētā, piešķirot šim 
ielas posmam nosaukumu Mazā 
Atmodas iela.

5. Pārdēvēt paralēlo Gaujas 
ielas posmu no Marijas ielas līdz 
Lejas ielai Smiltenes novada Smil-
tenes pilsētā, piešķirot šim ielas 
posmam nosaukumu Mazā Gaujas 
iela.

6. Pārdēvēt Limbažu ielas 
posmu starp Rīgas ielu un Raiņa 
ielu par Pļavas ielu un pievienot to 
Pļavas ielai.

7. Piešķirt jaunizbūvētam ie-
las posmam uz pašvaldības zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 
9415 001 006, būves kadastra apzī-
mējums 9415 001 1703 001, nosau-
kumu Marijas iela, un pievienot to 
Marijas ielai.

8. Piešķirt ielas posmam 
0,060 km garumā no Daugavas ielas 
līdz Smiltenes pagasta Grotūža cie-
ma robežai nosaukumu Grotūža iela. 

ne –  Lācīši” posmu 0,587 km garu-
mā pārdēvēt par Akmens ielu; 

24.2. Ceļa „Launkalne – Kaktiņi 
– Purmaļi” posmu 0,212 km garu-
mā pārdēvēt par Dīķa ielu; 

24.3. Ceļa „Launkalne – Rauzi-
ņa” posmu 0,182 km garumā pār-
dēvēt par Ezera ielu un pievienot to 
esošai Ezera ielai.

25. Launkalnes pagasta Sil-
vas ciema administratīvās robežās 
pārdēvēt par ielām šādus pašvaldī-
bas ceļus vai to posmus: 

25.1. Ceļu „Pavāri – Rolis” 0,530 
km garumā pārdēvēt par Mazo 
Meža ielu; 

25.2. Ceļu „Pavāri – Lejas 
Mindaugi”  0,882 km garumā pār-
dēvēt par Upes ielu; 

25.3. Ceļa „a/c V255 Smiltene 
- Pavāri”  posmu 0,240 km garumā 
pārdēvēt par Saltupu ielu.

26. Launkalnes pagastā paš-
valdības autoceļu „Jautrais ods – 
Sieki – Kainaiži” sadalīt divos ceļos 
un piešķirt šiem ceļiem nosauku-
mus:

26.1. „Jautrais Ods – Kainaiži” 
ar garumu 2,26 km;

26.2. „Dāmi – Līdakas” ar garu-
mu 2,48 km.

27. Launkalnes pagastā paš-
valdības autoceļu „Vidzemes šose-
ja – Vidus Eķītes” sadalīt divos ceļos 
un piešķirt šiem ceļiem nosauku-
mus:

27.1. „Vidzemes šoseja – Vidus 
Eķītes” ar garumu 0,86 km;

27.2. „Vārpu ceļš” ar garumu 
0,18 km.

28. Launkalnes pagastā paš-
valdības autoceļus „Jaundruvas – 
Pujas” un „Gulbenes šoseja – Sku-
jiņas” apvienot vienā ceļā un pie-
šķirt nosaukumu „Gulbenes šoseja 
– Jaunķauzeri” ar garumu 1,75 km.

29. Launkalnes pagastā paš-
valdības autoceļu „Launkalne – 
Kaktiņi – Purmaļi” pārdēvēt par Og-
līšu ceļu ar garumu 0,39 km. 

30. Launkalnes pagastā paš-
valdības autoceļu „Vidzemes šose-
ja – Mežmuiža” pārdēvēt par ceļu 
„Mežmuiža – Vārtiņi” ar garumu 
0,42 km. 

31. Launkalnes pagastā paš-
valdības autoceļu „Kalna Cepļi – 
Muižnieki – Dārziņi” pārdēvēt par 
ceļu „Muižnieki – Ezernieki” ar ga-
rumu 0,94 km.

32. Reģistrēt šādus jaunus 
pašvaldības autoceļus Smiltenes 
novada Launkalnes pagastā un 
piešķirt šiem ceļiem nosaukumus:

32.1. „Jauncimdiņi – Skujiņas”, 
garums 0,38 km;

32.2. „Vidzemes šoseja – Sali-
ņas”, garums 0,62 km;

32.3. „Prāmnieku ceļš”, garums 
0,67 km;

32.4. „Puju ceļš”, garums 0,14 
km;

32.5. „Vaivariņu ceļš”, garums 
1,86 km.

33. Smiltenes pagasta Kal-
namuižas ciema administratīvās 
robežās pārdēvēt par ielām šādus 
pašvaldības ceļa posmus:

33.1. Ceļu  „Kalnamuižas ceļš” 
pārdēvēt par Kalnamuižas ielu. 

34. Reģistrēt šādu jaunu paš-
valdības autoceļu Smiltenes nova-
da Smiltenes pagastā un piešķirt 
šim ceļam nosaukumu:

34.1. „Kamaldiņas ceļš”, ga-
rums 0,33 km.

35. Smiltenes pagasta Grotū-
ža ciemā ielu Grotūzis pārdēvēt par 
Grotūža ielu.

36. Izslēgt no pašvaldības au-
toceļu saraksta  šādus ceļus:

36.1. Jāņsēta – Varicēni;
36.2. Zellītes – Lapiņas.

Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumi
37. Brantu pagasta Vidzemes 

ciema administratīvās robežās 
pārdēvēt par ielu šādu pašvaldības 
ceļa posmu:

37.1. Ceļa „Balodīšu ceļš ” pos-
mu 0,682 km garumā pārdēvēt par 
Balodīšu ielu.

38. Raunas pagastā pašvaldī-
bas autoceļu „Sileniek – Ķieģeļcep-
lis” sadalīt divos ceļos un piešķirt 
šiem ceļiem nosaukumus:

38.1. „Silenieki – Jaunmāliņi” ar 
garumu 1,47 km;

38.2. „Ķieģeļceplis – Rines” ar 
garumu 2,04 km.

39. Reģistrēt šādu jaunu paš-
valdības autoceļu Smiltenes nova-
da Raunas pagastā un piešķirt šim 
ceļam nosaukumu:

39.1. „Uz Oļiem”, garums 0,48 
km.

40. Drustu pagastā pašvaldī-
bas autoceļu „Mazvīļumi – Tulči – 
Ķirši -– Kaldavas - Mīlakšas” sadalīt 
divos ceļos un piešķirt šiem ceļiem 
nosaukumus:

40.1. „Mazvīļumi – Tulči - Ķirši” 
ar garumu 3,69 km;

40.2. „Mīlakšas – Kaldavas” ar 
garumu 2,70 km.

41. Skolas iela posmu ārpus 
Drustu ciema administratīvām ro-
bežām iekļaut pašvaldības autoce-
ļa „Drusti – Silnieki” sastāvā.

42. Noteikt pašvaldības ielas 
statusu šādām ielām un ceļiem 
Smiltenes novada lauku apdzīvo-
tās vietās: 
Bilskas pagasta Bilskā:

42.1. Jaunā iela;
42.2. Dārza iela;
42.3. Kalna iela;
42.4. Saules iela;
42.5. Zvaigžņu iela;
42.6. Lauku iela;
42.7. Parka iela;
42.8. Pumpuru iela;
42.9. Liepu iela;
42.10.  Vītolu iela;
42.11.  Ezera iela.

Bilskas pagasta Mēros:
42.12.  Kultūras iela;
42.13.  Ceriņu iela;
42.14.  Egļu iela;
42.15.  Bērzu iela;
42.16.  Lapegļu iela;
42.17.  Ābeļu iela.

Blomes pagasta Blomē:
42.18.  Ceriņu iela;
42.19.  Jasmīnu iela;
42.20.  Krasta iela;
42.21.  Dārza iela; 
42.22.  Zeltiņu iela.

Brantu pagasta Vidzemē:
42.23.  Ezera iela;
42.24.  Rīgas iela;
42.25.  Balodīšu iela.

Drustu pagasta Drustos:
42.26.  Ezera iela;
42.27.  Kalna iela;
42.28.  Ozolu iela;
42.29.  Juku iela;
42.30.  Meistaru iela;
42.31.  Dīķu iela;
42.32.  Skolas iela;
42.33.  Arodu iela.
42.34.  Meža iela.

Grundzāles pagasta Grundzālē:
42.35.  Palsas iela;
42.36.  Avotu iela;
42.37.  Smilšu iela;
42.38.  Skolas iela;
42.39.  Sporta iela;
42.40.  Mazā Tilta iela.

Launkalnes pagasta Launkalnē:
42.41.  Ezera iela; 
42.42.  Līvu iela;
42.43.  Dīķa iela;
42.44.  Akmens iela.

Launkalnes pagasta Silvā:
42.45.  Silvas iela;
42.46.  Mazā Meža iela;
42.47.  Upes iela;

42.48.  Saltupu iela.
Launkalnes pagasta Saltupos:

42.49.  Autoceļš V255;
42.50.  Pavāri – Saltupi.

Palsmanes pagasta Palsmanē:
42.51.  Strauta iela;
42.52.  Dārza iela;
42.53.  Upes iela;
42.54.  Pēteru iela;
42.55.  Ezera iela;
42.56.  Krasta  iela;
42.57.  Rūpnieku iela;
42.58.  Bērzu iela;
42.59.  Baznīcas iela;
42.60.  Dīķu iela;
42.61.  Dārzniecības  iela.

Raunas pagasta Raunā:
42.62.  Kalna iela;
42.63.  Krasta iela;
42.64.  Madaras iela;
42.65.  Tanīsa iela;
42.66.  Alejas iela;
42.67.  Priežu iela; 
42.68.  Jaunatnes iela;
42.69.  Puķu iela;
42.70.  Lejas iela;
42.71.  Parka iela;
42.72.  Dzirnavu iela;
42.73.  Dārza iela;
42.74.  Skolas iela;
42.75.  Dīķa iela;
42.76.  Lauku iela;
42.77.  Gravas iela;
42.78.  Miera iela;
42.79.  Ziedu iela;
42.80.  Jaunā iela;
42.81.  Baižkalna iela;
42.82.  Mucenieki – Labrenči (cie-

mā).
Raunas pagasta Rozēs:

42.83.  Avotu iela; 
42.84.  Kraujas iela;
42.85.  Saules iela.

Smiltenes pagasta Brutuļos:
42.86.  Brutuļu iela.

Smiltenes pagasta Kamaldiņā:
42.87.  Kamaldiņas iela.

Smiltenes pagasta Kalnamuižā:
42.88.  Līgo iela;
42.89.  Kalnamuižas iela.

Smiltenes pagasta Grotūzī:
42.90.  Grotūža iela.

Variņu pagasta Variņos:
42.91.  Oktobra iela;
42.92.  Liepziedu iela;
42.93.  Palsas iela;
42.94.  Upes iela;
42.95.  Parka iela;
42.96.  Līvānu iela;
42.97.  Krasta iela;
42.98.  Meža iela;
42.99.  Bērzu iela;

42.100.  Avotu iela;
42.101. Kalna iela;
42.102. Sējumu iela.

43. Apstiprināt Smiltenes 
novada pašvaldības ielu un ceļu 
sarakstu iesniegšanai reģistrācijai 
Valsts sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību „Latvijas Valsts ceļi”  Vi-
dzemes reģionālai nodaļai.

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

44.1. mainīt statusu no „Smil-
tenes novada pašvaldības dzīvokļi 
– neprivatizēti/neatsavināti dzīvok-
ļi, t.sk. pārslēdzamie beztermiņa 
īres līgumi” uz „Smiltenes novada 
pašvaldības dzīvokļi – palīdzība 
dzīvokļu jautājumu risināšanā” dzī-
voklim „Jaunzemi 8”, Drustu pagas-
tā, Smiltenes novadā;

44.2. mainīt statusu no „Smil-
tenes novada pašvaldības dzīvokļi 
– neprivatizēti/neatsavināti dzīvok-
ļi, t.sk., pārslēdzamie beztermiņa 
īres līgumi” uz „Smiltenes novada 
pašvaldības dzīvokļi – palīdzība 
dzīvokļu jautājumu risināšanā” dzī-
voklim „Ozoli 2”, Drustu pagastā, 
Smiltenes novadā;

44.3. precizēt sarakstā dzīvok-

2022. gada novembrī ir stājušies spēkā šādi saistošie noteikumi

lim  „Ozoli 9” ar statusu „Smiltenes 
novada pašvaldības dzīvokļi – ne-
privatizēti/neatsavināti dzīvokļi, 
t.sk., pārslēdzamie beztermiņa īres 
līgumi”  norādīto platību uz 67,20 
m2;

44.4. Izslēgt no dzīvokļu sa-
raksta „Smiltenes novada pašval-
dības dzīvokļi – palīdzība dzīvokļu 
jautājumu risināšanā”, dzīvokļus 
Mežciems – 8, Mežciems – 9, Laun-
kalnes pagastā, Jaunsmiltene – 1, 
Blomes pagastā;

44.5. Izslēgt no dzīvokļu sa-
raksta „Smiltenes novada pašvaldī-
bas dzīvokļi – neprivatizēti/neatsa-
vināti dzīvokļi, t.sk., pārslēdzamie 
beztermiņa īres līgumi”, dzīvokļus 
Lāčplēši – 1, Lāčplēši – 3, Lāčplēši 
– 4 un Lāčplēši – 7, Raunas pagastā.

45. Nodot atsavināšanai Smil-
tenes novada pašvaldībai piedero-
šo nekustamo īpašumu „Cīrulīši”, 
Virešu pagasts, Smiltenes novads, 
kadastra numurs 3690 004 0140, 
kas sastāv no zemes vienības ar ka-
dastra apzīmējumu 3690 004 0140, 
platība 0,8158 ha un uz tām esoša-
jām ēkām ar kadastra apzīmējumu 
3690 004 0140 001 (administratīvā 
ēka) un 3690 004 0140 002 (saim-
niecības ēka).

46. Uzsākt nekustamā īpa-
šuma „Jaunsmiltene” – 1, Blomes 
pagastā, Smiltenes novadā, kadas-
tra numurs 9446 900 0048, kas sa-
stāv no dzīvokļa 58,2 m² platībā un 
582/6709 kopīpašuma domājamās 
daļas no būvēm ar kadastra apzī-
mējumu 9446 002 0014 003, 9446 
002 0014 004, 9446 002 0014 005, 
9446 002 0014 006, atsavināšanas 
procedūru.

47. Apstiprināt nekustamā 
īpašuma „Kalnabrinģini”, Blomes 
pagasts, Smiltenes novads, kadas-
tra numurs 9446 003 0081, kas 
sastāv no zemes vienības ar kadas-
tra apzīmējumu 9446 003 0081 ar 
platību 2,71 ha, brīvo cenu 8000,00 
EUR (astoņi tūkstoši eiro un 00 
centi). Atsavināt I.G. un D.G. ne-
kustamo īpašumu „Kalnabrinģini”, 
Blomes pagasts, Smiltenes novads, 
kadastra numurs 9446 003 0081.

48. Nodot atsavināšanai ne-
kustamo īpašumu „Lāčplēši” – 1, 
Raunas pagasts, Smiltenes novads, 
kadastra numurs 4276 900 0372, 
kas sastāv no dzīvokļa ar platību 
51,4 m² un kopīpašuma domā-
jamās daļas no būvēm 514/4527 
(būvju kadastra apzīmējumi 4276 
006 0318 001; 4276 006 0318 002; 
4276 006 0318 003; 4276 006 0318 
004), kā arī kopīpašuma domā-
jamās daļas 514/ 4527 no zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 
4276 006 0620 un apstiprināt tā 
brīvo cenu 3600,00 EUR (trīs tūk-
stoši seši simti eiro un 00 centi). 
Smiltenes novada pašvaldības Ne-
kustamo īpašumu nodaļai nosūtīt 
pirmpirkuma tiesīgai personai S.S. 
atsavināšanas paziņojumu par 
pirmpirkuma tiesību izmantošanu.

49. Nodot atsavināšanai ne-
kustamo īpašumu „Lāčplēši” – 4, 
Raunas pagasts, Smiltenes novads, 
kadastra numurs 4276 900 0373, 
kas sastāv no dzīvokļa ar platību 
52,8 m² un kopīpašuma domā-
jamās daļas no būvēm 528/4527 
(būvju kadastra apzīmējumi 4276 
006 0318 001; 4276 006 0318 002; 
4276 006 0318 003; 4276 006 0318 

004), kā arī kopīpašuma domā-
jamās daļas 528/ 4527 no zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 
4276 006 0620 un apstiprināt tā 
brīvo cenu 3000,00 EUR (trīs tūk-
stoši eiro un 00 centi). Smiltenes 
novada pašvaldības Nekustamo 
īpašumu nodaļai nosūtīt pirmpir-
kuma tiesīgai personai E.G. atsavi-
nāšanas paziņojumu par pirmpir-
kuma tiesību izmantošanu.

50. Apstiprināt nekustamā 
īpašuma „Pīlādži”, Variņu pagasts, 
Smiltenes novads, kadastra nu-
murs 9490 007 0038, kas sastāv no 
zemes vienības ar kadastra apzī-
mējumu 9490 003 0122 ar platību 
0,9 ha un zemes vienības ar ka-
dastra apzīmējumu 9490 007 0038 
ar platību 7 ha, tajā skaitā 7,19 ha 
meža zeme un mežaudze, brīvo 
cenu 49 200,00 EUR (četrdesmit 
deviņi tūkstoši divi simti euro un 00 
centi). Atsavināt E.B. nekustamo 
īpašumu „Pīlādži”, Variņu pagasts, 
Smiltenes novads, īpašuma kadas-
tra numurs 9490 007 0038. 
Smiltenes novada Centrālās admi-
nistrācijas Nekustamo īpašumu 
nodaļai nosūtīt E.B. atsavināšanas 
paziņojumu par pirmpirkuma tiesī-
bu izmantošanu.

51. Slēgt ar V.G. pirkuma līgu-
mu par nekustamā īpašuma „Pau-
zuļi 1”, Smiltenes pagasts, Smil-
tenes novads, kadastra numurs  
9480 003 0308, kas sastāv no vie-
nas zemes vienības ar kadastra ap-
zīmējumu 9480 003 0137 5,52 ha 
platībā, pārdošanu par kopējo pir-
kuma summu 14 600,00 EUR (četr-
padsmit tūkstoši seši simti euro un 
00 centi). 

52. Nodot iznomāšanai paš-
valdībai piederošo zemes vienības 
daļu ar kadastra apzīmējumu 9415 
007 0706 8002, ar kopējo platību 
0,7755 ha, kas atrodas Smiltenē, 
Limbažu ielā 8, ar mērķi – saules ba-
teriju uzstādīšana. Apstiprināt no-
mas objekta – zemes vienības daļas 
ar kadastra apzīmējumu 9415 007 
0706 8002, kopējā platība 0,7755 
ha, kas atrodas Smiltenē, Limbažu 
ielā 8, nomas izsoles sākumcenu 
1275,00 EUR (viens tūkstotis divi 
simti septiņdesmit pieci euro 00 
centi) gadā un izsoles noteikumus.

53. Nodot iznomāšanai pag-
rabstāva telpu daļu 153,6 m² pla-
tībā nekustamajā īpašumā „Mēru 
muiža”,  Bilskas pagasts, Smiltenes 
novadā, kadastra numurs 9444 010 
0264. Apstiprināt nomas objek-
ta – pagrabstāva telpu daļai 153,6 
m² platībā nekustamajā īpašumā 
„Mēru muiža”,  Bilskas pagasts, 
Smiltenes novadā, kadastra nu-
murs 9444 010 0264, nomas tiesību 
izsoles sākumcenu  par  1 m² 0,20 
EUR (nulle eiro un divdesmit centi) 
mēnesī bez pievienotās vērtības 
nodokļa un izsoles noteikumus.

54. Nodot iznomāšanai ne-
dzīvojamo ēku (saimniecības ēku) 
ar kadastra apzīmējumu 4276 006 
0562 002  221,8 m² platībā un no-
sacīti saistīto zemes vienības daļu, 
kas atrodas nekustamajā īpašumā 
„Rijkalni”, Raunas pagastā, Smil-
tenes novadā. Apstiprināt nomas 
objekta – nedzīvojamās ēkas (saim-
niecības ēkas) ar kadastra apzīmē-
jumu 4276 006 0562 002  221,8 m² 
platībā un nosacīti saistītās zemes 
vienības daļu, kas atrodas nekus-

tamajā īpašumā „Rijkalni”, Raunas 
pagastā, Smiltenes novadā, nomas 
tiesību izsoles sākumcenu 0,15 
EUR/m² (nulle euro un piecpadsmit 
centi) mēnesī bez pievienotās vērtī-
bas nodokļa un izsoles noteikumus.

55. Atļaut atsavināt Smiltenes 
novada pašvaldības domes īpa-
šumā un uzskaitē esošo kustamo 
mantu – automašīnu Peugeot Part-
ner, valsts reģistrācijas numuru 
zīme GO 2135, pirmā elektroniskā 
izsolē ar augšupejošu soli.  Apstip-
rināt transportlīdzekļa izsoles no-
sacīto cenu 500,00 EUR (pieci simti 
eiro un 00 centi), ieskaitot pievieno-
tās vērtības nodokli.

56. Atzīt par nenotikušu ar 
Smiltenes novada pašvaldības do-
mes 2022. gada 26. oktobra lēmu-
mu Nr. 493 (protokols Nr. 17, 10.§.) 
„Par Smiltenes novada pašvaldības 
domes kustamās mantas – trans-
portlīdzekļa VW CRAFTER, valsts 
reģistrācijas numuru zīme HP 
5255, izlaiduma gads 2011, atsavi-
nāšanu”, apstiprināto izsoli trans-
portlīdzeklim VW CRAFTER, valsts 
reģistrācijas numura zīme HP 5255. 
Rīkot atkārtotu izsoli Smiltenes no-
vada pašvaldības domes īpašumā 
esošajai kustamai mantai – auto-
mašīnai VW CRAFTER, valsts reģis-
trācijas numuru zīme HP 5255, sa-
glabājot sākumcenu 3000,00 EUR 
(trīs tūkstoši euro un 00 centi).

57. Nodot daudzdzīvokļu dzī-
vojamās mājas „Kraujas”, Gaujienā, 
Gaujienas pagastā, Smiltenes no-
vadā, pārvaldīšanas tiesības dzī-
vokļu īpašnieku pilnvarotajai per-
sonai A.S. un nepieciešamības ga-
dījumā izslēgt šo dzīvojamo māju 
no pašvaldības bilances.

58. Par grozījumiem 2022. 
gada 31. marta deleģēšanas līgu-
mā Nr. SND – S – DE/1-22.

59. Pagarināt patapinājuma 
līgumu ar biedrību „Tehniskais 
sporta klubs „Smiltene””, reģistrā-
cijas numurs: 40008029146, juri-
diskā adrese: Blaumaņa iela 31, 
Smiltene, Smiltenes novads, par 
bezatlīdzības lietošanā ar mērķi 
apsaimniekot autosporta attīstībai 
nodoto pašvaldības nekustamo 
mantu – zemes gabalu 57448 m2 
platībā, kas atrodas adresē „Auto-
trase”, Smiltenes pagastā, Smilte-
nes novadā (kad.nr. 94800060082) 
uz 9 (deviņiem) gadiem no vienoša-
nās noslēgšanas brīža.

60. Par sadarbību tūrisma 
maršruta Via Hanseatica uzturēša-
nā un attīstībā Smiltenes novada 
Raunas pagasta teritorijā.

61. Slēgt līgumu par sadarbī-
bu ar Latvijas Kultūras akadēmiju.

62. Konceptuāli atbalstīt fi-
nansējuma piešķiršanu projekta 
„Piemiņas vieta pie Amatas staci-
jas 1949. gada 25. martā uz Sibīriju 
deportētajiem 1318 cilvēkiem” īste-
nošanai. Smiltenes novada pašval-
dības 2023. gada budžetā plānot 
finansējumu 1900 EUR apmērā.

63. Apstiprināt projektu līdz-
finansēšanas konkursa „Smiltenes 
novada kultūras, sabiedriski nozī-
mīgi vai izglītojošu aktivitāšu pro-
jekti” 2022. gada 3. kārtas rezultā-
tus un slēgt vienošanos par līdz-
finansējuma piešķiršanu ar šāda 
projekta pieteikuma iesniedzēju: 
projektam „Erudīcijas un jautro 
mirkļu spēle „Apslēptās zināša-

nas””, iesniedzējs S.K., piešķirt līdz-
finansējumu 1970,00 EUR apmērā.

64. Par grozījumu veikšanu 
Smiltenes novada Kultūras un Tū-
risma pārvaldes struktūrvienības 
„Smiltenes novada muzejs” noliku-
mā Nr. 19/22.

65. Apstiprināt Smiltenes no-
vadpētniecības muzeja darbības 
un attīstības stratēģiju 2023. – 
2027. gadam.

66. Pagarināt „Smiltenes no-
vada pašvaldības izglītības nozares 
attīstības stratēģijas 2023. – 2028. 
gadam” izstrādes termiņu līdz 10 
mēnešiem no Smiltenes novada 
pašvaldības domes 2022. gada 27. 
aprīļa lēmuma Nr. 204 (protokols 
Nr. 10, 34.§.) par „Par Smiltenes 
novada pašvaldības izglītības no-
zares attīstības stratēģijas 2023. – 
2028. gadam izstrādi”.

67. Piešķirt papildus līdzfi-
nansējumu 200,00 EUR (divi simti 
euro un 00 centi) apmērā zupas 
virtuves darbības nodrošināšanai.

68. Apstiprināt suvenīru un 
citu tirdzniecībai paredzēto priekš-
metu pārdošanu Smiltenes novada 
pašvaldībā.

69. Apstiprināt pakalpojuma  
maksu (cenrādi) par nakšņošanu 
Oktobra iela 3A - 4b, Variņi, Variņu 
pagasts, Smiltenes novads, telpās  
5,25 EUR bez pievienotās vērtības 
nodokļa par vienu personu dien-
naktī.

70. Nepiemērot līdzfinansē-
juma apmēru par profesionālās 
ievirzes izglītības un interešu izglī-
tības programmu apguvi Smilte-
nes novada profesionālās ievirzes 
izglītības un interešu izglītības ies-
tādēs Ukrainas civiliedzīvotājiem 
no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. 
gada 31. maijam.

71. Veikt izmaiņas Smiltenes 
novada pirmsskolas izglītības ies-
tāžu pedagogu amatu vienību sa-
rakstos.

72. Par izmaiņām D. Ozoliņa 
Apes pamatskolas amata vienību 
sarakstā.

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

74. Atbrīvot L. Beitiku no Smil-
tenes novada pašvaldības Publisku 
izklaides un svētku pasākumu ie-
sniegumu izskatīšanas komisijas 
locekļa amata.

75. Ievēlēt Smiltenes novada 
pašvaldības Publisku izklaides un 
svētku pasākumu iesniegumu iz-
skatīšanas komisijas locekļa amatā 
priekšsēdētāja vietnieci kultūras 
un sociālajos jautājumos Astrīdu 
Harju.

76. Par izmaiņu apstiprinā-
šanu Smiltenes sadarbības terito-
rijas Civilās aizsardzības komisijas 
sastāvā un grozījumiem Smiltenes 
sadarbības teritorijas civilās aizsar-
dzības komisijas nolikumā.

77. Par atsevišķu valsts amat-
personas funkciju izpildes uzdoša-
nu citai valsts amatpersonai.

78. Atļaut I. Avotai savienot 
Smiltenes novada Gaujienas pa-
gasta pārvaldes amata pienākumu 
veikšanu ar darbu uz Uzņēmuma 
līguma pamata biedrībā „Lauku 
partnerība ZIEMEĻGAUJA” (turp-
māk tekstā – Biedrība), reģistrāci-
jas numurs: 40008107864, juridis-
kā adrese: Valkas iela 16, Strenči, 
Valmieras novads.

79. Atbrīvot M. Treijeri no 
Brantu un Smiltenes pagastu pār-
valdes vadītājas amata ar 2022. 
gada 31. decembri.

80. Par nolikuma „Smiltenes 
novada pašvaldības grāmatvedī-
bas organizācijas un kārtošanas 
nolikums” apstiprināšanu.

81. Par iekšējo noteikumu 
„Smiltenes novada pašvaldības 
kapitālsabiedrību un kapitāla  daļu 
pārvaldības noteikumi” projekta 
apstiprināšanu.

82. Par Smiltenes novada 
pašvaldības Nolikuma „Grozīju-
mi Smiltenes novada pašvaldības 
2021. gada 29. decembra Nolikumā 
Nr. 68/21 „Dāvinājumu (ziedojumu) 
pieņemšanas un izlietošanas komi-
sijas nolikums”” projekta apstipri-
nāšanu.

83. Par Smiltenes novada 
pašvaldības noteikumu „Grozījums 
Smiltenes novada pašvaldības 
2021. gada 29. decembra noteiku-
mos Nr. 8/21 „Dāvinājumu (ziedo-
jumu) pieņemšanas, izlietošanas 
un uzskaites kārtība Smiltenes no-
vada pašvaldībā”” projekta apstip-
rināšanu.

84. Par pašvaldības apbalvo-
jumu nolikuma izstrādi.

85. Atlikt saistošo noteikumu 
„Par Smiltenes novada simboliku” 
projekta apstiprināšanu.

86. Atlikt saistošo noteikumu  
„Par reklāmas izvietošanu publis-
kās vietās un vietās, kas vērstas 
pret publisku vietu Smiltenes nova-
dā” projekta apstiprināšanu.

87. Apstiprināt saistošo no-
teikumu „Par Smiltenes novada 
pašvaldības stipendiju piešķirša-
nas kārtību” projektu.

88. Apstiprināt saistošo no-
teikumu „Kārtība, kādā Smiltenes 
novada pašvaldība kompensē vis-
pārējās pamatizglītības, vidējās 
izglītības, profesionālās ievirzes 
izglītības iestāžu izglītojamiem un 
Smiltenes novada izglītības iestā-
žu pedagogiem braukšanas izde-
vumus par sabiedriskā transporta 
izmantošanu”  projektu.

89. Atlikt saistošo noteiku-
mu „Grozījumi Smiltenes novada 
pašvaldības domes 2021. gada 27. 
oktobra saistošajos noteikums Nr. 
14 „Par brīvprātīgās iniciatīvas pa-
balstiem Smiltenes novada pašval-
dībā”  projekta apstiprināšanu.

90. 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.

91. Konceptuāli apstiprināt 
Noteikumus Nr. 11/22  „Grozījumi 
Smiltenes novada pašvaldības do-
mes 2021. gada 29. decembra no-
teikumos Nr. 11/21 „Noteikumi par 
vienotu atlīdzības sistēmu Smilte-
nes novada pašvaldības budžeta 
iestādēs”.

92. Apstiprināt Smiltenes no-
vada pašvaldības Amatu katalogu.

93. Par projekta „Elektroauto-
busa un tā uzlādes iekārtas iegāde 
Smiltenes novada skolēnu pārva-
dāšanai” iesniegšanu.

Dina Kaupe
Kancelejas un personāla 

nodaļas vadītāja

Smiltenes novada pašvaldī-
bas domes saistošie noteikumi Nr. 
30/22 „Kārtība, kādā Smiltenes 
novada pašvaldība kompensē 
vispārējās pamatizglītības, vidē-
jās izglītības, profesionālās ie-

virzes izglītības iestāžu izglītoja-
miem izdevumus par sabiedriskā 
transporta izmantošanu”.

Saistošie noteikumi nosaka kār-
tību, kādā pašvaldības vai valsts di-
bināto un Smiltenes novada admi-

nistratīvajā teritorijā esošo izglītības 
iestāžu izglītojamie (un viņus pava-
došās personas), lai iegūtu izglītību 
Smiltenes novada administratīvajā 
teritorijā esošā pirmsskolas, pa-
mata vai vispārējās, profesionālajā 

vai profesionālās ievirzes izglītības 
iestādē, var saņemt braukšanas 
maksas atvieglojumus sabiedriskā 
transporta maršrutā.

Saistošajos noteikumos no-
teikts, ka:

•	 Braukšanas maksas at-
vieglojumi tiks piešķirti nevis uz visu 
maršrutu, bet katrai personai atse-
višķi, ņemot vērā viņu dzīves vietu 
un izglītības iestādi.

turpinājums 4. lpp.
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•	 Norēķini tiks veikti nevis 
par piešķirtajiem braukšanas mak-
sas atvieglojumiem, bet par faktiski 
izmantotajiem braucieniem, ievēro-
jot piešķirtos braukšanas maksas 
atvieglojuma nosacījumus.

•	 Ievērojot atšķirīgos attālu-
mus starp dzīves vietu un izglītības 
iestādi pilsētas un pagasta teritori-
jās, Smiltenes novada pašvaldība, 
pieņemot šos saistošos noteikumus 
nodrošinās izglītības pakalpojumu 
pieejamību izglītojamajiem Smilte-

nes novada administratīvajā terito-
rijā un veicinās vecākus izvēlēties iz-
glītojamiem iegūt izglītību izglītības 
iestādēs ārpus Smiltenes pilsētas, 
attiecīgi atbalstot vecāku izvēli.

Smiltenes novada pašvaldī-
bas domes saistošie noteikumi Nr. 
31/22 „Grozījums Smiltenes no-
vada 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””.

Sagatavoto saistošo noteiku-
mu „Grozījums Smiltenes novada 
pašvaldības domes 2022. gada 23. 
februāra saistošajos noteikumos 
Nr. 7/22 „Par Smiltenes novada 
pašvaldībai piederošo un tās no-
māto dzīvojamo telpu īres maksas 
noteikšanas kārtību”” projekts pa-
redz papildināt Saistošo noteikumu 
12. punktu ar 12.3. apakšpunktu, 
paredzot dzīvojamās telpas īres 
maksas apmēru par pašvaldībai 
piederošās vai tās nomātas dzī-
vojamās telpu Trapenes pagasta 

teritorijā, ja dzīvojamā telpa ir bez 
ērtībām.

Smiltenes novada pašvaldī-
bas domes saistošie noteikumi Nr. 
34/22 „Par atbalsta pasākumiem 
mājokļa vides pielāgošanai per-
sonām ar funkcionēšanas ierobe-
žojumiem Smiltenes novadā”.

Saistošie noteikumi paredz 
noteikt atbalsta pasākumu vides 
pieejamības nodrošināšanai perso-
nām ar kustību traucējumiem vei-
dus, apmērus, to pieprasīšanas, sa-
ņemšanas un finansēšanas kārtību 

Smiltenes novada pašvaldībā. Sais-
tošajos noteikumos ir paredzēts, ka 
persona ar kustību traucējumiem, 
kura pārvietojas ratiņkrēslā, varēs 
pretendēt uz pabalstu izdevumu 
segšanai, kas saistīti ar dokumen-
tu noformēšanu un uz kādu no 
šādiem atbalsta pasākumiem: pa-
balsts vides pielāgošanai, pabalsts 
pandusa ierīkošanai, pabalsts pacē-
lāja iegādei un uzstādīšanai.

Dina Kaupe
Kancelejas un personāla 

nodaļas vadītāja

13. decembrī Grundzālē norisi-
nājās pašvaldības pārstāvju un ie-
dzīvotāju tikšanās. Ar iedzīvotājiem 
tikties bija ieradusies Smiltenes 
novada pašvaldības domes priekš-
sēdētāja vietniece kultūras un so-
ciālajos jautājumos Astrīda Harju, 
izpilddirektora vietniece teritorijas 
pārvaldības un sadarbības jautāju-
mos Evija Zurģe un Sociālā dienes-
ta vadītāja Inta Siliņa.

Grundzāles iedzīvotājiem bū-
tiskākā aktualitāte ir dolomīta ie-
guve atradnē „Dzeņi”, kur diskusi-
jas laikā tika risināti jautājumi par 

Grundzālē norisinājusies pašvaldības pārstāvju un iedzīvotāju tikšanās

tā ieguves ietekmi uz apkārtējo 
vidi. Grundzālē svarīgi ir arī sociāla 
rakstura jautājumi, kur iedzīvotāji 
labprāt redzētu starpdisciplināru 
sadarbību Sociālajam dienestam ar 

izglītības iestādi, lai risinātu dažā-
dus sadzīves jautājumus. 

Tikšanās laikā pašvaldības 
pārstāvji saņēma norādījumus par 
informācijas pieejamības prob-

lemātiku novada mājaslapā, kas 
nešķiet ērti atrodama un dažkārt 
sagādā neērtības tehnisku iemeslu 
dēļ. Pašvaldības atbildīgās struk-
tūrvienības ir informētas par no-
rādījumiem un risinās informācijas 
piekļūstamības jautājumus pašval-
dības elektroniskajos saziņas kanā-
los. 

No iedzīvotājiem tika saņem-
ti vairāki priekšlikumi, kā uzlabot 
līdzcilvēku dzīves kvalitāti pagasta 
teritorijā: izvietot videonovēroša-
nas kameras, kas radītu papildus 
drošības sajūtu un risinātu kārtības 

uzraudzību, izvietot saules enerģi-
jas kolektorus uz pašvaldības iestā-
žu ēkām, lai risinātu energoresursu 
jautājumus, kā arī lūgts izveidot ce-
liņu  Avotu ielā, lai  uzlabotu gājēju 
drošības jautājumus. 

Informē
Alda Zvejniece

Grundzāles pagasta pārvaldes 
vadītāja

Informāciju publicēšanai 
sagatavoja

Linda Beitika 
Sabiedrisko attiecību nodaļas 

vadītāja 

2022. gada 28. decembrī, ņemot vērā, ka 
savas pilnvaras nolikusi deputāte Ilze Ver-
gina, Smiltenes novada pašvaldības domē 
darbu uzsāki Iluta Apine, kura pēc vēlēšanu 
rezultātiem ir nākamā kandidāte no partijas  
„Jaunā vienotība”. 

Ikdienā I. Apine vada Apes pirmskolas iz-
glītības iestādi „Vāverīte”. Pieņemot deputātes 
mandātu Smiltenes novada pašvaldības domē, viņa 
darbosies arī Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgajā komitejā un Izglī-
tības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgajā komitejā.

Vēlam sekmīgu darbu, pieņemot atbildīgus, vērienīgus un novada lab-
klājību veicinošus lēmumus! Lai sanāk! 

Informācijai:
Darbu Smiltenes novada pašvaldības domē pārtraukusi ilggadējā deputāte 

Ilze Vergina, jo šī gada 15. decembrī pieņēmusi deputātes mandātu 14. Saeimā.
Madara Mūrniece 

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.

Izmaiņas Smiltenes novada 
pašvaldības domes deputātu 
sastāvā

SIA „VTU Valmiera” 
informē, ka no 1. jan-
vāra būs izmaiņas 
autobusu kustības 
sarakstos: 

•	 slēgs marš-
ruta Valka – Valmiera 
– Rīga reisu plkst. 4.50 
no Valkas AO (izpilda 
katru dienu);

•	 slēgs maršruta Rīga – Val-
miera – Valka reisu plkst. 10.05 no 
Rīgas SAO (izpilda katru dienu);

•	 maršrutā Rīga – Valmiera 
reisam plkst. 10.50 no Rīgas SAO 
iekļaus papildu pieturu „Stacija” (iz-
pilda katru dienu);

•	 maršruta Valmiera – Ren-

Izmaiņas autobusu kustībā 
no 1. janvāra

cēni – Rūjiena reiss plkst. 
7.20 (skolēnu brīvlaikā) ne-

kursēs līdz Naukšēniem, 
bet kursēs līdz Rūjienas 
AO;

•	 slēgs reisu Smil-
tene – Vireši plkst.19.00 

un reisu Vireši – Smiltene 
plkst. 17.23 (izpilda pirmdie-

nās, ceturtdienās mācību gada 
laikā mācību dienās);

•	 atklās jaunu reisu maršru-
tā Valmiera – Valka plkst. 13.15 no 
Valmieras AO (izpilda katru dienu).

Zane Bulmeistare
SIA „VTU Valmiera” 

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Ar dažādiem notikumiem un 
iespaidiem atmiņā paliks 2022. 
gads Gaujienas pagasta dzīvē. At-
skatījāmies uz paveikto un sasnieg-
to, piedzīvoto un pārdzīvoto.

Gads iesākās ar būtiskām pār-
maiņām Gaujienas pagasta pārval-
dē. Darbu par pārvaldes vadītāju 
uzsāka Inguna Avota. Darbinieku 
maiņa notika arī lietvedes un saim-
nieka amatos.

Kultūras dzīve pagastā bija 
piepildīta lielākiem un mazākiem 
pasākumiem. Janvārī iededzām at-
miņu ugunskuru, atceroties 1991. 
gada Barikāžu notikumus Latvijā. 
Barikāžu dalībnieki dalījās savos 
atmiņu stāstos par laiku, kad no-
sargāja mūsu valsts neatkarību 
un brīvību. Igaunijas valsts neat-
karības dienā 24. februārī, kopā 
ar igauņu draugiem, uz abu valstu 
robežas notika draudzības pasā-
kums. Šajā dienā pasauli pāršalca 
ziņa, ka Ukrainā sācies karš. Snie-
dzām savu atbalstu, iesaistoties 
akcijā „Atbalsts Ukrainas tautai”, 
ziedojot naudas līdzekļus, sadzīves 
priekšmetus, kā arī dodot Gaujienā 
pagaidu mājas ukraiņu ģimenēm.

2. aprīlī Gaujienas iedzīvotāju 
forumā gaujienieši izteica priekšli-
kumus, kādu vēlas redzēt Gaujienu 
tuvākajā nākotnē un lēma, kā to iz-

2022. gads Gaujienā

darīt pašu spēkiem. 28. jūlijā notika 
Kultūras forums „Gaujienas muižas 
ansamblis”, kurā izskanēja dažā-
di viedokļi par turpmāko darbību. 
Vasarā īstenots LEADER projekts 
„Kultūrvides pilnveidošana Gaujie-
nas muižas parkā”. Uzstādīta ino-
vatīvā tiešas skaņas audiosistēma, 
kas nodrošina komponista Jāzepa 
Vītola radīto muzikālo skaņdarbu 
atskaņošanu mūzikas pieturvietā 
uz terasēm pie „Anniņu” muzeja. 
Gaujienas parka teritorijā izvietoti 
vienota stila informatīvi izglītojoši 
stendi, soliņi un stilizētas pietur-
vietas, lai vērotu ainavu un iepazītu 
komponista Jāzepa Vītola daiļradi.

Aktīva un radoša darbošanās 
notika Lieldienās – gan tika meklēti 
un atpazīti putni, gan nagloti putnu 
būrīši, gan krāsotas Lieldienu olas. 
4. maijā tika klāts Baltais galdauts, 
goda vietā celta pašcepta maize 
un godināti Gaujienas atsaucīgā-
kie uzņēmēji. Jūnijā nosvinējām 
līnijdeju kolektīvam „Stand Up” 20 
gadu jubileju. Līgo svētkos devā-
mies ciemos pie pagasta Jāņiem 
un Līgām, lai viņus apsveiktu un 
pieskandinātu katru sētu ar Līgo 
dziesmām. Jūlijā muižas parkā no-
tika Teātra dienas, kad vienkopus 
pulcējās tuvāku un tālāku pagastu 
amatierteātri, lai rādītu iestudētos 

skečus un izrādes. Jūlijā notika ilgi 
gaidītā bērnu un jauniešu radoša 
nometne „Vītolēni”. Ar brīnišķīgu 
nakts koncertu 22. jūlijā mūs prie-
cēja nometnes dalībnieki un pe-
dagogi. Savukārt, 23. jūlijā Jāzepa 
Vītola muzeja apkārtni pieskandi-
nāja Vītolsvētku koncerts ar koru 
dziesmām un orķestra skaņdar-
biem. Ar patiesi sirsnīgu un mīļu 
koncertu „Es vienmēt Tev būšu 
klāt” iesākās augusts. Šajā koncer-
tā nebijušas sajūtas piedzīvojām 
klausoties dziesmas, ko dziedāja 
Dagnija un Ance Pakalnes. Citādā-
ki šogad augustā bija Muižas svēt-
ki. Piektdiena savā ziņā bija svētki 
bērniem – ar konkursu, ar koncer-
tu, ar radošām darbnīcām un putu 
ballīti. Sestdien baudījām Mājas 
kafejnīcu dienu Gaujienā, klausī-
jāmies „Ziņģes brāļu” koncertu un 
skatījāmies izrādi „Limuzīns Jānu 
nakts krāsā”. Septembrī ar vērie-
nu tika nosvinēta Gaujienas skolas 
simtgade un Tautas nama 70 gadu 
jubileja. Neizpalika visa gada garu-
mā dažādas izstādes, teātra izrā-
des, koncerti, tikšanās un filmas. 

Šovasar neierasta rosība notika 
Zvārtavas pilī, kur uzņēma Vācijas 
televīzijas daudzsēriju mākslas fil-
mas „Sisi” otrās sezonas ainas.

2022. gada vasarā tika piedzī-

vots vesels nometņu maratons da-
žādu interešu un vecuma bērniem, 
ko organizēja biedrība „Vītolēni” – 
„Runcis kedās”, „Mūsmājas”, „Vītolē-
ni”, „Darām kopā”, „Skrienam kopā”. 
Noslēgumā septembrī organizējot 
Ģimenes dienu „Šeit un tagad”.

Aktīvie un sportiskie iedzīvotāji 
iesaistījās sporta pasākumos – Liel-
dienu mini rogainingā, Gaujienas 
taku skrējienā, Senioru sporta die-
nā, Veselības sporta nedēļā un Foto 
orientēšanās sacensībās.

Gaujienas pils telpās aktīvu 
rosību uzsāka Rosāmkambara da-
lībnieces, organizējot tematiskus 
pasākumus un radošas darbnīcas. 
Ceru, katram no mums kāds no-
tikums ir palicis atmiņā ar labām 
emocijām un siltu smaidu!

Lai paliek viss, kas šajā 2022. 
gadā bijis labs! Lai aizejošā gada 
labākais, kas ar mums ir noticis, ir 
pamats Jaunā 2023. gada laimes 
mirkļiem! Jaunajā gadā lai daudz 
gaišu domu, labu darbu un sirdi 
pilnu mīlestības! 

Sanita Sproģe
Jāzepa Vītola muzeja „Anniņas” 

krājuma glabātāja,
biedrības „Ravels “ pārstāve

Gaujienā aizvadītas vairākas nometnes, ko organizēja biedrība „Vītolēni”. 

2023. gadā Smiltenes novada 
aktualitātes skanēs „Radio TEV”

2023. gadā par Smiltenes no-
vada aktualitātēm varēs dzirdēt 
„Radio TEV”. Raidlaiks paredzēts 

katru trešdienu plkst. 10.48 „Radio 
TEV” ēterā. 

„Radio TEV” frekvence Smilte-
nē FM 99,6.

Vanda Jurita Markova
Digitālā mārketinga un 

komunikācijas speciāliste

Smiltenes novada paš-
valdība īsteno projektu Nr. 
9.3.1.1/19/I/049 „Sociālo pa-
kalpojumu infrastruktūras 
attīstība Smiltenes novadā”. 
Projekta mērķis ir attīstīt 
jaunus infrastruktūras risi-
nājumus sabiedrībā balstītu 
sociālo pakalpojumu snieg-
šanai Smiltenes novadā. 
Projekta ietvaros Dakteru 
ielā 14A, Smiltenē, plānots 
pārbūvēt neizmantotas un 
pārbūvējamas būves par 
daudzfunkcionālu sociālo 
pakalpojumu centru, kurā 
būs iekļauts: dienas aprūpes 
centrs pilngadīgām perso-
nām ar garīga rakstura trau-
cējumiem (turpmāk – GRT), 
specializētas darbnīcas piln-
gadīgām personām ar GRT, 
dienas aprūpes centrs bērniem un 
sociālās rehabilitācijas centrs, kur 
bērni ar funkciju traucējumiem 
saņems sociālās rehabilitācijas pa-
kalpojumus. Savukārt Dakteru ielā 
14B, Smiltenē esošo  māju plānots 
pārbūvēt par grupu dzīvokļu ēku 
personām ar GRT.

Šobrīd jau daudzfunkcionāla-
jam sociālo pakalpojumu centram 

Turpinās darbi projektā „Sociālo pakalpojumu 
infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā”

izbūvētas cokolstāva nesošās un 
norobežojošās konstrukcijas un 
tiek turpināti darbi pie pirmā stāva 
nesošo konstrukciju, sienu un pār-
seguma paneļu montāžas, kā arī 
plānots uzsākt darbus pie jumta 
kopņu montāžas. Ēkā uzsākti darbi 
pie iekšējo inženiertīklu ierīkošanas 
un veikta daļēja teritorijas labiekār-
tošana ar nepieciešamo inženiertīk-

lu ierīkošanu. Grupu ēkai 
izbūvētas nesošās noro-
bežojošās konstrukcijas, 
sienas un pārsegums visā 
ēkas apjomā un uzsākti 
darbi pie ēkas jumta kopņu 
montāžas, kā arī tiek plāno-
ti darbi ēkas iekšējo inže-
niertīklu ierīkošanai. 

Projekts tiek īstenots 
darbības programmas „Iz-
augsme un nodarbinātība” 
9.3.1. specifiskā atbalsta 
mērķa „Attīstīt pakalpoju-
mu infrastruktūru bērnu 
aprūpei ģimeniskā vidē un 
personu ar invaliditāti neat-
karīgai dzīvei un integrācijai 
sabiedrībā” 9.3.1.1. pasā-
kuma „Pakalpojumu infra-
struktūras attīstība deinsti-
tucionalizācijas plānu īste-

nošanai” ietvaros. Projekta kopējās 
izmaksas ir 5 986 545,04 EUR, no ku-
rām īstenošanai piesaistīts Eiropas 
Reģionālā attīstības fonda finansē-
jums – 1 788 455,68 EUR, valsts bu-
džeta dotācijas pašvaldībām finan-
sējums – 573 483,48 EUR un valsts 
budžeta finansējums   –   62  355,50 
EUR.
Attīstības un plānošanas nodaļa

Ir aizvadīts notikumiem bagāts 
gads Trapenes pagastā.

Aprīlī, Lielās Talkas ietvaros, 
pamatīgi sakopām Bormaņmuižas 
parku, nojaucot degradētas būves, 
izzāģējot krūmus, attīrot pieminek-
ļus utt.

Maijā Trapenes pagasta Līzes-
pastā tika atklāta piemiņas plāksne 
Arsenija Dreijalta mežabrāļu gru-
pai. Piemiņas akmens apkārtnē tika 
iestādīti astoņi ozoli, kas simbolizē 
astoņus partizānu grupas darbības 
gadus.

Augustā pieteicām dalību Smil-

Atskats uz notikumiem Trapenes pagastā 2022. gadā
tenes novada pašval-
dības līdzdalības bu-
džeta projektā, kurā 
ieguvām finansēju-
mu trotuāra ieklāša-
nai Bormaņmuižas 
parkā (darbi tiks uz-
sākti 2023. gadā).

Septembra mē-
nesis, kā jau rudens 
mēnesim pieklājas, 
bija ļoti bagāts ar no-
tikumiem. Trapeniete 
Līga Akmentiņa uzsā-
ka darbu kā Trapenes 

2022. gads Virešu pagastā 
aizsākās ar dažādām pārmaiņām. 
Pēc novadu reformas pagasta pār-
valdēm uzticēts vairāk pienākumu 
un ikdienas jautājumu risināšanā 
pagasta pārvaldē iegriežas arvien 
vairāk iedzīvotāji. 

Lielākās pārmaiņas, kas skā-
ra daudzus pagasta iedzīvotājus – 
septembrī darbību neatsāka Dāvja 
Ozoliņa Apes pamatskolas izglītības 
programmu realizēšanas vieta Vi-
dagā. Pedagogu trūkuma un mazā 
skolēnu skaita dēļ tika nolemts dar-
bību neturpināt. Ņemot vērā, ka 
skolas ēka ir plaša un labi uzturēta, 
tika virzīta ideja par kopienas cen-
tra veidošanu, kurā tiktu pārceltas 
visas Vidagā esošās pašvaldības 

Atskats uz 2022. gadu Virešu pagastā
iestādes. Lai saglabātu iespēju ap-
meklēt pirmsskolas izglītības iestādi 
pēc iespējas tuvāk savām mājām 
pašiem mazākajiem, 1. septembrī 
savās jaunajās telpās darbu uzsā-
ka nu jau Grundzāles pamatskolas 
pirmsskolas izglītības iestādes gru-
piņa. Līdz ar to tika atbrīvotas bēr-
nudārza ēkas telpas, kuras šobrīd 
pielāgotas un tajās izmitināti Ukrai-
nas civiliedzīvotāji. Šobrīd pie mums 
dzīvo deviņas personas – gan pieau-
gušie, gan bērni. 

Pārmaiņu ietvaros kopienas 
centra ēkā jeb „Sikšņu skolā” visu 
rudeni notika aktīva darbošanās, 
lai jau līdz 1. novembrim savās jau-
najās telpās varētu darbu uzsākt 
arī Vidagas bibliotēka un Virešu 

feldšeru punkts. 11. novembra va-
karā, svētku noskaņā, tika vērtas 
iestāžu durvis jaunajās telpās, vi-
siem, kas vēlējās apskatīt un izstai-
gāt bija tāda iespēja. Par godu šim 
notikumam Vidagas bibliotēkas un 
Virešu Tūrisma informācijas centra 
vadītājas bija sarūpējušas skaistu 
svētku programmu gan telpās, gan 
ārpus tām. Darbošanos kopienu 
centrā turpinājām ar dažādām akti-
vitātēm, kuru organizēšanā iesais-
tās gan iestādes, gan  biedrības. 

2022. gads aizskanējis ar da-
žādiem Virešu kultūras nama rīko-
tiem pasākumiem. Bijušas gan tik-
šanās ar rakstniekiem, gan tango 
dejotājiem, dziedātājiem un esam 
radoši darbojušies meistarklasēs. 

Turpinām pasākumus veidot ne-
tradicionālās vietās, lai pagasta ie-
dzīvotājiem un viesiem katru reizi 
būtu interesanti. Pie lielākajiem 
pasākumiem jāmin – „Iekrāso Pū-
polsvētdienu” Vizlas dabas takā, 
saulgriežu vakars „Saules pieskā-
riens” Gaujas krastā, muzikālais 
vakars „Sapņu ķērājs” Randatu 
dabas takā. Ikgadējais konkurss – 
koncerts „Vēl nav par vēlu”, kurā 
tikās necerēti daudz dziedātāju un 
skatītāju. Kopā ar Andri Daņiļenko 
iestādījām dzejas koku, pasākumā 
„Dārza svētki pie Kornēlijas” piemi-
not mūsu dzejnieci  Kornēliju Apš-
krūmu. Kopīgi veidots stāsts „Es 
zīmēju Latviju četros gadalaikos”, 
kurā piedzīvojām un sajutām Lat-

viju četros gadalaikos. Gada nogalē 
devāmies pa pēdām Laimes lācim, 
darbojāmies radošās darbnīcās, 
draudzējāmies ar ukraiņiem un 
sajutām Ziemassvētku tuvošanos. 
Pagasta iedzīvotājiem un viesiem ir 
bijusi iespēja baudīt dažāda formā-
ta pasākumus.

Liels darbs ir paveikts un vēl 
lielāks priekšā, jo vēl daudz kas ir 
jāuzlabo un jāsakārto. 

Virešu pagasta iedzīvotājiem 
Jaunajā 2023. gadā vēlam veselību, 
būt aktīviem un līdzdarboties pa-
gasta dzīves notikumos. 

Līga Ozoliņa
Virešu pagasta pārvaldes vadītāja 

Saistībā ar notikumiem kai-
miņu zemēs, kas atstāj iespaidu 
arī uz mūsu valstī notiekošo, šis 
gads Grundzāles pagasta pārvaldē 
bijis mazāk bagāts ar priecīgiem 
un skaļiem notikumiem. Ikdienā 
finansiālo iespēju robežās veicām 
pašvaldības nekustamo īpašumu 
uzturēšanas un remontu darbus, 
ceļu uzturēšanas un ceļmalu kop-
šanas darbus. Gada nogalē tika pa-
beigti būvdarbi projekta „Strūves 
ģeodēziskā loka punkta Palzmar 
atjaunošana” realizācijai. Projekta 
mērķis – atjaunot  punkta Palzmar 
atrašanās vietas zīmi un radīt jau-
nu tūrisma objektu. Projekts tapis 
pateicoties LEADER un pašvaldī-
bas finansējumam, pavasarī tas 
būs pieejams apmeklētājiem.

2022. gads Grundzāles pagastā
Priecājos, ka ļaunajai pan-

dēmijai neizdevās mazināt mūsu 
pašdarbnieku dejot, muzicēt un 
spēlēt prieku, un kultūras namā 
rosība ir gan mēģinājumu vakaros, 
gan dažādos pasākumos, starp ku-
riem visiecienītākie ir prāta spēļu 
„Prāto Grundzālē“ turnīri.

Paldies iedzīvotājiem par viņu 
iniciatīvām,  priekšlikumiem un 
kritiskajām piezīmēm, kas palīdz 
dzīvi Grundzālē darīt sakārtotāku 
un interesantāku! Paldies Skaidrī-
tei Rencei par ideju un līdzdalību, 
lai šā gada Lielajā talkā mēs sakop-
tu Kungu kapu teritoriju Aumeiste-
ros!

Paldies Ingai Ķesterei par pro-
jekta „Smiltenes novada deju raks-
ti” realizēšanu! Tā rezultātā tapusi 

jauna deja „Visi seši sajājuši” un šīs 
dejas video, kuru skatoties man ik-
reiz skrien lepnuma skudriņas par 
„Riedas” brašajiem dejotājiem un 
Alda Lielmaņa skaisto lauku sētu.

Ir teiciens „Kādi viesi, tādi 
svētki”. Es to pārfrāzētu „Kādi mēs 
paši, tāda mūsu dzīve”. Ja negai-
dām no citiem, bet darām paši, 
gandarījums neizpaliek un nereti 
atrodas arī domubiedri un atbals-
tītāji.

Jaunajā gadā ikvienam vēlu 
veselību un mieru – sirdī, ģimenē, 
Ukrainā, pasaulē!

Alda Zvejniece 
Grundzāles pagasta pārvaldes 

vadītāja

Atskatoties uz aizvadīto gadu, 
gribu lielu paldies teikt aktīvajiem 
pagasta iedzīvotājiem. Šajā gadā, 
kā nevienu citu reizi, sajutu sava 
pagasta cilvēku iesaistīšanos sa-
biedriskajā dzīvē. Paldies ikvienam, 
kas atsaucās aicinājumam sniegt 
palīdzību Ukrainas civiliedzīvotāju 
uzņemšanai! Tie Ukrainas civilie-
dzīvotāji, kuri šobrīd ir apmetušies 
mūsu pagastā, ir kļuvuši par savē-
jiem. Esmu lepna, ka mums kopā 
izdevās radīt viņiem mājas sajūtu. 
Mēs visi ceram, ka pavisam drīz vi-

2022. gads Bilskas pagastā
ņiem būs iespēja atgriezties savās 
mājās.

27. jūlijs Bilskas ciema iedzī-
votāju un viesu atmiņa ierakstīts 
kā Alejas svētki, kuri tika organi-
zēti, pateicoties vietējo iedzīvotāju 
aktivitātei, biedrības „Vilkmuiža 
2011” un Bilskas pagasta pārvaldes 
atbalstam. Šie bija ne vien skaisti 
svētki, bet sākums jaunai tradīcijai, 
kas vietējai kopienai liek apzināties 
savu nozīmi. 

Mēru ciemā Aktīvās atpūtas 
laukumā sadarbība ar aktīvo ie-

dzīvotāju kopu „Mēs Mēriem”, 
Alūksnes Apes novada fondu un 
Daibes ilgtspējas centru, biedrību 
„Vilkmuiža 2011” un Bilskas pagas-
ta pārvaldi tika pie PAM-Trak tra-
sītes, kurā savas riteņbraukšanas 
prasmes var izkopt jaunākie ciema 
iedzīvotāji. Un mums visiem kopā 
vēl ir daudz plānu, kā šo vietu pa-
darīt draudzīgāku ģimenei ar bēr-
niem.

Paldies vietējiem iedzīvotā-
jiem, kas atsaucās Smiltenes paš-
valdības aicinājumam piedalīties 

līdzdalības projektu konkursā! Pro-
jekta rezultāts – ar Bilskas pagasta 
pārvaldes darbinieku atbalstu lab-
iekārtota ugunskura vieta pie Bils-
kas ezera.

Tāpat kā katru gadu Bilskas 
pagasta pārvalde strādājusi pie 
saviem ikdienas darbiem- sniegusi 
atbalstu iedzīvotājiem, uzturēju-
si un labiekārtojusi teritoriju (tiek 
projektēta un nākamajā gadā tiks 
izbūvēta ielu apgaismojuma līnija 
Bilskas ciemā), piedalījusies projek-
tu konkursos (pie Bilskas pamat-

skolas tapis laukums daudzpusīgai 
brīvā laika pavadīšanai).

Paldies katram, kas ar savu 
darbu, ideju, attieksmi ir piedalījies 
mūsu pagasta dzīves izkrāsošanā!

Šis gads mums visiem bija kā 
mācība, kas lika padomāt, kas ir 
patiesi svarīgs, kas ne. 

Novēlu visiem noticēt brīnu-
mam un sapņa piepildījumam! No-
ticēt tā, lai atnāk un piepildās!

Linda Karlsone
Bilskas pagasta pārvaldes vadītāja

sirsnīgu paldies iedzīvotājiem par 
aktīvu iesaisti mūsu pagasta attīs-
tībā, gan balsojot par projektiem, 
gan apmeklējot pasākumus un ie-
dzīvotāju sapulces, gan arī aktīvi 
komunicējot ar pārvaldes darbinie-
kiem! 

Jaunajā gadā vēlam visiem ie-
dzīvotājiem daudz laimes, veselī-
bas un izturības! 

Laura Vāciete
Trapenes pagasta pārvaldes 

lietvede
Foto autors – L. Vāciete

sākumskolas direk-
tore, dzejas mēne-
ša ietvaros, Trape-
nē „saauga” veseli 
seši dzejas koki, 
bet Pasaules Talkas 
ietvaros, kļuvām 
bagātāki par 20 Lai-
mes kokiem, kuru 
stādīšanā piedalījās 
ar Latvijas Valsts 
prezidenta kundze 
Andra Levite. 

Trapenes pa-
gasta pārvalde saka 

turpinājums no 3. lpp.



 6 7Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis2023. gada 12. janvāris 2023. gada 12. janvāris

Smiltenes novada pašvaldība 
šī gada jūnijā izsludināja arhitektū-
ras ideju metu konkursu Viedrades 
kvartāla Pils ielā 9, Smiltenē, attīs-
tībai. Metu konkursa mērķis bija, 
izmantojot arhitektūras profe-
sionāļu radošu sacensību, ie-
gūt iespējami labākos priekš-
likumus, kurus varētu ņemt 
par pamatu Viedrades kvartāla 
būvprojekta izstrādei, nodroši-
not objekta funkcijai atbilstošu 
arhitektonisko un funkcionālo ri-
sinājumu.

Viedrades kvartālā nākotnē 
paredzētas vairākas sabiedrībai 
nozīmīgas funkcijas – bibliotēka, 
kopienas centra ēka, ēka kopradei, 
mazajai uzņēmējdarbībai un sa-
biedriskajai ēdināšanai.

Konkursa dalībnieku atsaucī-
ba bija ievērojama, un noteiktajā 

Smiltenes novada pašvaldība aicina piedalīties balsošanā par 
Viedrades kvartāla Pils ielā 9, Smiltenē, arhitektonisko risinājumu

termiņā tika iesniegti vienpadsmit 
attīstības piedāvājumi, kurus iz-
vērtēja pašvaldības apstiprināta 
žūrijas komisija. Komisijas sastāvā 
darbojās Smiltenes novada pašval-

dības domes priekšsēdētājs Edgars 
Avotiņš, Attīstības un plānošanas 
nodaļas vadītāja Ieva Dille, Būvval-
des vadītāja Liene Brolīte, Būvval-
des arhitekte Zane Greisele, serti-
ficētas arhitektes Sandra Paulsone 
un Ieva Skadiņa, kā arī arhitekts 
un pilsētplānotājs Gvido Princis. 
Konkursantu darbi tika vērtēti pēc 
vairākiem kritērijiem, t.sk. – idejas 

oriģinalitāte, meta arhitektoniski 
telpiskā kvalitāte, plānojums un 
funkcionalitāte, publiskās ārtelpas 
risinājumu kvalitāte.

Žūrijas vērtējumā par konkur-
sa uzvarētāju kļuva darbs ar devī-
zi „CHR10”, autori – Barbara Bula 
un Renārs Putniņš. Otrajā vietā 
ierindojās darbs ar devīzi „BIB09”, 
autori – SIA „MADE arhitekti” (Miķe-
lis Putrāms, Linda Krūmiņa, Krists 
Lūkins, Māra Starka, Jēkabs Slava) 

un SIA „NOMAD architects” (Mari-
ja Katrīna Dambe, Florian Betat). 
Trešo vietu ieguva darbs ar devīzi 
„MZG75”, autori ir SIA „MARK AR-
HITEKTI” (Mārtiņš Ošāns, Niklāvs 
Krievs, Sendija Adītāja, Indra Ozoli-
ņa, Līva Mankus, Egita Fabiane, Ilze 
Rukšāne, Alvis Epners).

Konkursa godalgas ieguvušie 
darbi ir nodoti sabiedrības izvēr-
tēšanai un balsošanai, lai vēlāk, iz-
vērtējot gan metu konkursa žūrijas, 
gan sabiedrības viedokli, pašvaldī-
ba varētu turpināt projektēšanas 
līguma sarunu procedūras organi-
zēšanu.

Detalizēti ar darbiem iepazī-
ties iespējams pašvaldības mājas 
lapā, valsts un pašvaldības klientu 
apkalpošanas centros un pagastu 
pārvaldēs visa novada adminis-
tratīvajā teritorijā, kā arī novada 

bibliotēkās. Metu konkursa godal-
goto vietu darbi līdz 2023. gada 27. 
janvārim, darba dienās no plkst. 
09.00 līdz 18.00 pieejami apskatei 
arī Smiltenes kultūras centra kino 
foajē, 1. stāvā, Gaujas ielā 1, Smil-
tenē.

Balsošana notiks līdz  2023. 
gada 27. janvārim.  Drukāta balso-
juma anketa pieejama šī izdevuma 
12. lappusē. To pilnībā aizpildītu 
jāiesniedz kādā no pagastu pārval-
dēm vai VPVKAC.

Bez tam, savus komentārus 
par godalgoto vietu darbiem lū-
gums sūtīt uz e-pasta adresi pils9@
smiltenenovads.lv, norādot darba 
devīzi, par kuru komentārs tiek 
sniegts.

Mārtiņš Ulāns
Izpilddirektora vietnieks 

attīstības jautājumos

Ģimeniskā atmosfērā 
Apes tautas namā 11. de-
cembrī pulcējās Apes ģime-
nes, dzimtas, lai atskatītos 
uz paveikto projektā „Dzimtu stāsti  
„Manas saknes Manā APĒ””, iepazī-
tos, priecātos un lepotos ar savām 
ģimenēm, savu pilsētu. Projekta ie-
tvaros esam uzsākuši ļoti svarīgu, 
grūtu, bet ļoti skaistu ceļu, esam 
uzklausījuši 35 dzimtas, uzzinājuši 
to vēsturi, katras ģimenes vērtības 
un paveikto. Mūsu ģimenes ir mūsu 
bagātība. Ir izveidoti 35 stāsti un 
dzimtu fotogrāfijas. Izveidota di-
gitāla foto un stāstu izstāde, kura 
sniedz priekšstatu par dzimtām un 

Dzimtu stāsti  „Manas saknes Manā APĒ”

saknēm Apes zemē. 
Šajā vakarā divu stundu garu-

mā klausījāmies mīlestības stāstus, 
izsapņotus un piepildītus sapņus, 
skatījām dzimtu fotogrāfijas un bau-
dījām ģimeņu sagatavotus priekš-
nesumus. Radītie stāsti ir īstas mī-
lestības vēstules, atmiņas, vēsture, 
tagadne, kas paliks nākotnei.

Mēs esam ceļā uz grāmatu 
„Manas saknes Manā Apē”, kurā vē-
lamies apkopot 100 dzimtu ģimeņu 
stāstus. Tā būs visu mūsu dāvana 

savai pilsētai 100. dzimšanas dienā, 
ko Ape svinēs 2028. gadā. Tā būs 

gara manta, kas būs katrā mājā kā 
liecība, ka šajā vietā vairāk nekā 100 

gadus ir dzīvojuši bagāti, savu zemi, 
pilsētu, ģimeni un cilvēkus mīloši 
cilvēki. Kuriem ir svarīga piederības 
sajūta tieši šai vietai.

Izvērtējot paveikto, ir skaidrs, 
ka esam iesākuši ļoti svētīgu un va-
jadzīgu darbu.

Paldies Vidzemes plānoša-
nas reģionam, Latvijas Valsts me-
žiem  un Valsts Kultūrkapitāla fon-
dam par sniegto atbalstu. Šī iecere 
un grāmata būs nemateriālais kul-
tūras mantojums.

Daiga Bojāre
Attīstības un plānošanas nodaļas 

projektu vadītāja 

Foto – Sandra Apine „Alūksnes un Malienas Ziņas”

Smiltenes novada pašvaldība 
sadarbībā ar Stokholmas pilsētas 
pašvaldību un vēl 7 partneriem no 
Vācijas, Lietuvas, Somijas, Igaunijas 
un Polijas uzsākusi īstenot Interreg 
Baltijas jūras reģiona programmas 
2021. – 2027. gadam projektu „In-
tegrating criteria for chemicals, 
climate and circularity in procure-
ment processes” (latviski – Ķīmisko 
vielu, klimata un aprites kritēriju 
integrēšana iepirkuma procesos), 
akronīms – „ChemClimCircle”.

„ChemClimCircle” projekts ir 
vērsts uz zaļā un aprites publiskā 
iepirkuma procedūru ieviešanu 
pašvaldību līmenī, kas mazāk kaitē 
klimatam, mazāk rada atkritumus, 
efektīvāk izmanto resursus, un ma-
zina kaitīgu ķīmisku vielu klātbūtni. 
Smiltenes novada pašvaldība šajā 
projektā pilotēs iepirkumus un vē-
lāk ar savu pieredzi plāno motivēt 
arī citas Latvijas pašvaldības sekot 
šim piemēram. Smiltenes novada 
pašvaldības kopējās izmaksas pro-
jektā „ChemClimCircle” ir 26  880 
EUR, kas ietver programmas līdzek-
ļus 21 504 EUR, valsts budžeta dotā-

Uzsākta projekta ChemClimCircle īstenošana

ciju 2688 EUR un pašvaldības līdzfi-
nansējumu 2688 EUR. 

Projekta ietvaros jau notiku-
šas vairākas aktivitātes. Attālināti 
platformā Zoom 14. oktobrī pro-
jekta atklāšanas pasākums, 1. un 
15. novembrī divas tikšanās, kuru 
rezultātā izstrādāta igauņu partne-
ru aptaujas anketa par iepirkumu 
sistēmu un nosūtīta aizpildīšanai 
visās projektā iesaistītājās partneru 

pašvaldībās. Turpretī no 29. novem-
bra līdz 1. decembrim Hamburgā, 
Vācijā notika starptautisks seminārs 
„THINK TANK WORKSHOP”, kurā 
klātienē tikās gan visu deviņu pro-
jekta partneru pārstāvji, gan asoci-
ētie partneri un citi interesenti, lai 
diskutētu par ķīmisko vielu, klimata 
un aprites kritēriju integrēšanu ie-
pirkuma procesos – esošo situāciju 
Ziemeļvalstīs un Austrumu bloka 

valstīs, problēmām, iespējamajiem 
risinājumiem. Semināra ietvaros 
tika prezentēts projekts un partne-
ri, sniegts ieskats iegūtajos datos 
no projekta partneru anketēšanas 
rezultātiem, izcelts kopīgais un at-
šķirīgais katrā no valstīm, noteikti 
papildus nepieciešamie dati situā-
cijas pilnīgākai izpratnei.  Semināra 
ietvaros notiek arī diskusijas darba 
grupās. Tā kā šāda pieeja tiek īste-
nota pirmo reizi, ir daudz jautāju-
mu, neskaidrību un nepieciešams 
pēc iespējas pilnīgāk izprast katras 
valsts esošo likumdošanu iepirku-
ma jautājumos, it īpaši piemērojot 
zaļā iepirkuma principus, un poten-
ciālās iespējas integrēt iepirkumos 
ķīmisko vielu, klimata un aprites kri-
tērijus. Papildus projekta sanāksmē 
tiek runāts par projekta īstenošanas 
nosacījumiem, tiek noteikts partne-
ra sanāksmju laika grafiks un risi-
nāti nākamie jautājumi saistībā ar 
projekta ieviešas procesu.

Projekta galvenā partnera Stok-
holmas pilsētas pašvaldības pārstā-
ve un projekta koordinatore Anne 
Lagerqvist  ir pārliecināta, ka „tā kā 

bieži ir jāsasniedz mērķi visās trijās 
jomās – ķīmiskās vielas, klimats un 
aprite – un nav ticams, ka tās tiks 
apstrādātas individuāli, lielāka iepir-
kumu procesu koordinācija ievēro-
jami atvieglotu darbu. Mēs plāno-
jam veidot sinerģijas starp ķīmisko 
vielu, klimata un aprites kritērijiem 
un konstatēt, bet izvairīties no mēr-
ķu konfliktiem. Liela uzmanība ir 
pievērsta CO2 emisiju samazinā-
šanai un apritei. Bet, lai sasniegtu 
apriti, nepieciešami materiāli, kas 
nesatur toksiskas vielas. Lineāra do-
māšana patēriņa modeļos ir radīju-
si šīs te problēmas pārejai uz apriti. 
Viens piemērs ir PVC plastmasa, ko 
izmanto grīdas seguma materiālos, 
rotaļlietās, šļūtenēs un caurulēs 
utt. Tā vēsturiski satur ļoti bīstamas 
vielas, kas padara šo materiālu pār-
strādi nederīgu aprites ekonomikai. 
Mūsu cerība – projekts novedīs pie 
praktiskām stratēģijām darbam 
pašvaldībās par dažādu ilgtspējīgu 
jomu integrāciju iepirkumos.”

Attīstības un plānošanas 
nodaļa

Smiltenes novada pašvaldība 
īstenojusi projektu „Multi fitne-
sa stacijas un atpūtas sola iegāde 
Palsmanes pamatskolai brīvā laika 
aktivitāšu dažādošanai” (projekta 
Nr. 22-09-AL10-A019.2203-000003) 
ar mērķi iegādāties multi fitnesa 
staciju un solu Palsmanes pamat-
skolas teritorijā, lai veicinātu sko-
lēnu un jauniešu interesi par fizis-
kajām aktivitātēm, saturīgu brīvā 
laika pavadīšanu un pievēršanos 
ielu vingrošanai. 

Projekta ietvaros tika iegādāta 
un uzstādīta multi fitnesa stacija, 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Noslēdzies projekts „Multi fitnesa stacijas un atpūtas sola iegāde Palsmanes 
pamatskolai brīvā laika aktivitāšu dažādošanai”

kura ir paredzēta sportam brīvā 
dabā. Komplekss sastāv no tādiem 
sporta elementiem kā pievilkšanās 
trenažiera, pakāpienu platformām, 
līdztekām, trenažieriem vēdera 
presei, muguras muskuļiem, hori-
zontālās un vertikālās vingrošanas 
sienas un dažāda līmeņa pum-
pēšanās trenažiera, kas ļauj veikt 
dažādus vingrinājumus, attīsta un 

stiprina dažādas muskuļu grupas.  
Blakus multi fitnesa stacijai tika no-
vietots atpūtas sols, kas aprīkots ar 
apģērba pakaramajiem, kas pare-
dzēts personīgo lietu novietošanai 
un atpūtai.

Projekta rezultātā tika dažādo-
tas brīvā laika pavadīšanas aktivitā-
tes, veicinot fizisko aktivitāšu un ve-
selīga dzīvesveida popularizēšanu 

skolas skolēnu, pagasta un novada 
iedzīvotāju vidū.

Projekta kopējais finansējums 
ir 5358,56 EUR, no tā Lauku atbal-
sta dienesta finansējums ir 4822,70 
EUR  un Smiltenes novada pašval-
dības līdzfinansējums – 535,86 EUR.

Projekta pieteikums saga-
tavots un guvis atbalstu vietējās 
rīcības grupas biedrības „Abulas 
lauku partnerība” sabiedrības vir-
zītas vietējās attīstības stratēģijas 
2015. – 2020. gadam izsludinātajā 
projektu pieteikumu iesniegšanas 
11. kārtā. Projekts īstenots Latvijas 

Lauku attīstības programmas 2014. 
– 2020. gadam pasākumā „Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 
ar Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai finansējumu. Valsts 
un Eiropas Savienības atbalsta pie-
šķiršanu administrē Lauku atbalsta 
dienests. 

Vairāk informācijas par Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku attīs-
tībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komi-
sijas tīmekļa vietnē  ww.ec.europa.
eu. 

Attīstības un plānošanas nodaļa

Smiltenes novada Pašvaldības 
policija 2022. gada  oktobra, novem-
bra un decembra  mēnesī reaģēja 
uz 293 notikumiem, no kuriem 123 
gadījumos ziņas saņemtas no iedzī-
votājiem, 70  pārkāpumi tika fiksēti 
patruļas laikā, 63 gadījumos infor-
mācija saņemta no Valsts policijas 
Operatīvās vadības nodaļas un 1 
gadījumā no videonovērošanas sis-
tēmas. Tika veikti  28 plānotie reidi 
un norīkojumi, un saņemti 8 iesnie-
gumi no iedzīvotājiem. 

Apkalpojot notikumus konsta-
tēts, ka 79 gadījumos notikumā ie-
saistītās personas atrodas alkohola 
reibumā, no kurām 33 personas no-
gādātas dzīves vietā, 14 atskurbtuvē 
un 4 ārstniecības iestādēs.

Smiltenes novada Pašvaldības policija informē
 Pret 63 personām uzsākta ad-

ministratīvo pārkāpumu lietvedība, 
48 gadījumos pieņemts lēmums, 
bet 15 lietas nosūtītas kompeten-
tām iestādēm lēmuma pieņemša-
nai:
• 19 par alkoholisko dzērienu vai 

citu apreibinošo vielu lietošanu 
publiskā vietā vai atrašanos pub-
liskā vietā reibuma stāvoklī; 

• 8  par dzīvnieku labturības prasī-
bu pārkāpumiem;

• 10 par smēķēšanu neatļautās 
vietās;

• 4 par atkritumu apsaimniekoša-
nas pārkāpumiem;

• 3 par apstāšanos: uz ietvēm, gā-
jēju ceļiem, gājēju un velosipēdu 
ceļiem, kopīgiem gājēju un ve-

losipēdu ceļiem vai velosipēdu 
ceļiem un velo joslām vietās, kur 
tas ir aizliegts;

• 3 par dzīvošanu bez deklarētas 
dzīvesvietas; 

• 4 par alkoholisko dzērienu vai 
citu apreibinošo vielu lietošanu 
vai atrašanos alkoholisko dzē-
rienu vai citu apreibinošo vielu 
ietekmē, ja to izdarījis nepilnga-
dīgais;

• 7 par pārvietošanos uz brauktu-
ves vai nomales bez apģērba ar 
labi redzamiem gaismas atsta-
rojošiem elementiem, diennakts 
tumšajā laikā, ja ceļš nav pietie-
kami un vienmērīgi apgaismots;

• 2 par tabakas izstrādājumu, 
augu smēķēšanas produktu, 

elektronisko smēķēšanas ierīču 
vai to uzpildes tvertņu iegādāša-
nos vai glabāšanu, ja to izdarījis 
bērns;

• 1 par  makšķerēšanas, vēžoša-
nas un zemūdens medību notei-
kumu vai licencētās makšķerē-
šanas, vēžošanas un zemūdens 
medību noteikumu pārkāpšanu;

• 1 bez pajumtes un īpašnieka 
aprūpes vai uzraudzības palicis 
dzīvnieks (izņemot savvaļas dzīv-
nieku) uzskatāms par klaiņojošu 
dzīvnieku;

• 1 par ceļu vai to kompleksā ietilp-
stošo būvju bojāšanu, iznīcināša-
nu, piegružošanu, piesārņošanu 
vai aizsprostošanu, tostarp ceļu 
zemes nodalījuma joslas uzarša-

nu, kā arī ceļu satiksmes organi-
zācijas tehnisko līdzekļu bojāša-
nu vai iznīcināšanu.

62 gadījumos personas, pama-
tojoties uz “Administratīvas atbildī-
bas likuma” 10. pantu, atbrīvotas no 
administratīvās atbildības, izsakot  
aizrādījumu.

Smiltenes novada Pašvaldības 
policijas darbinieki augstu novērtē 
iedzīvotāju iesaistīšanos sabiedris-
kās kārtības un drošības nodroši-
nāšanā, ziņojot par pārkāpumiem 
NEKAVĒJOTIES!

Pašvaldības policijas dežūrtāl-
runis 28659933. 

Smiltenes novada 
Pašvaldības policija

Smiltenes nova-
da pašvaldības polici-
ja Smiltenes novadā 
veic ūdenstilpju ap-
sekošanas un uzrau-
dzības funkciju, lai 
aizsargātu tajās zivju 
resursus. 

Šā   gada decembrī īstenots 
projekts „Smiltenes novada paš-

Lauku 
atbalsta 
dienests

Noslēdzies projekts „Smiltenes novada pašvaldības policijas materiāltehniskā 
nodrošinājuma uzlabošana zivju resursu aizsardzībai 2022. gadā”

valdības policijas ma-
teriāltehniskā nodro-
šinājuma uzlabošana 
zivju resursu aizsar-
dzībai 2022. gadā”.

Projekta mērķis 
bija uzlabot un pa-
pildināt Smiltenes 

novada pašvaldības policijas ma-
teriāltehnisko nodrošinājumu, lai 

uzlabotu zivju resursu aizsardzību 
un mazinātu maluzvejniecību Smil-
tenes novada ūdenstilpēs.         

Īstenojot projektu, pašvaldī-
bas policijas īpašumā iegādātas 4 
pārvietojamās kameras, kurām ir 
nakts redzamības funkcija, 2 plan-
šetdatori, lai būtu iespēja vērot 
notiekošo tiešsaistē un 4 peldošie 
kombinezoni, piemēroti dažādiem 

laikapstākļiem, tādējādi būtiski 
uzlabots un papildināts Smiltenes 
novada pašvaldības policijas ma-
teriāltehniskais nodrošinājums un 
uzlabotas iespējas ilgtermiņā efek-
tīvi īstenot zivju resursu aizsardzī-
bu Smiltenes novada ūdenstilpēs.

Projekts īstenots ar Zivju fonda 
atbalstu. Projekta kopējās izmak-
sas  4111.58 EUR, no kurām  Zivju 

fonda finansējums 4043.94 EUR   
un pašvaldības līdzfinansējums 
67.64 EUR.

Par citiem ar Zivju fonda atbal-
stu realizētajiem projektiem var iz-
lasīt Smiltenes novada mājas lapā 
www.smiltenesnovads.lv, sadaļā 
Projekti.

Attīstības un plānošanas nodaļa

2022. gada 30. decembrī stājas 
spēkā Smiltenes novada pašvaldī-
bas Saistošie noteikumi Nr. 38/22 
„Dzīvokļu izīrēšanas kārtība zemas 
īres maksas mājokļos Smiltenes no-
vadā” (turpmāk – Saistošie noteiku-
mi, pieejami www.likumi.lv). 

Kā rakstīts pašos noteikumos, 
to izdošanas mērķis ir stimulēt mā-
jokļu piedāvājumu Smiltenes nova-
dā, nodrošināt cenas ziņā pieeja-
mus mājokļus, veicināt darbaspēka 
reģionālo mobilitāti un palīdzēt pie-
saistīt kvalificētus speciālistus Smil-
tenes novadam. Vienkāršoti izsako-
ties, šie noteikumi ir pirmais solis, 
lai uzsāktu projekta realizāciju, kurā 
ar pašvaldības kapitālsabiedrības 

Ceļā uz dzīvokļu pieejamību Smiltenē
„Smiltenes NKUP” iesaisti plānota 
īres mājas būvniecība, kas paplaši-
nās iespējas Smiltenes novada eso-
šajiem un topošajiem iedzīvotājiem 
atrast īres mājokļus. 

Ar šiem saistošajiem noteiku-
miem pašvaldības dzīvokļu komi-
sijai uzdots, atbilstoši saņemtajiem 
iedzīvotāju (Saistošajos noteiku-
mos – mājsaimniecību) iesniegu-
miem veidot atsevišķu dzīvokļu 
zemas īres mājokļos piešķiršanas 
reģistru, kas veidosies papildus 
jau šobrīd pašvaldībā esošajiem 
palīdzības dzīvokļu reģistriem un 
speciālistu dzīvokļu reģistriem, 
citiem vārdiem sakot – veidosies 
dzīvokļu rinda cilvēkiem, kas neat-

bilst iepriekšējo rindu kandidātu 
statusiem, bet ir dzīves vietas mek-
lējumos.

Saistošajos noteikumos atrunā-
ti mājsaimniecības ienākumu griesti 
attiecībā pret vēlamo dzīvokļa lie-
lumu (šie apmēri visticamāk ik pa 
laikam atbilstoši Ministru Kabineta 
noteikumiem tiks pārskatīti, ņemot 
vērā inflāciju) iesniedzamie doku-
menti, rindas veidošanās kārtība, kā 
arī dzīvokļu izīrēšanas kārtība. 

Noteiktas arī prioritārās grupas 
šīs rindas veidošanā un tās ir:

- mājsaimniecība, kurā vismaz 
viena mājsaimniecībā dzīvojošā 
persona ir ieguvusi atbilstošu kva-
lifikāciju jebkurā no sekojošām dar-

bības nozarēm:
* Pašvaldības attīstības prog-

rammā noteiktajās attīstāmajās 
nozarēs (tās ir ražošana un būvnie-
cībā);

* valsts funkciju nodrošināša-
nai saistītu pārvaldes uzdevumu vai 
ar Pašvaldības funkciju nodrošinā-
šanu saistītu pārvaldes uzdevumu 
izpildei.

- mājsaimniecība, kurā dzīvo 
persona, kuras apgādībā ir un šajā 
mājsaimniecībā dzīvo vismaz trīs 
bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri 
iegūst vispārējo, profesionālo vai 
augstāko izglītību.

Lai arī pirmā šāda veida ēka 
dzīvošanai visticamāk būs pieejama 

tikai uz 2024. gada nogali, lūdzam 
iedzīvotājus un uzņēmējus, kuriem 
vai kuru darbiniekiem šāda iespēja 
ir aktuāla, nekavēties un jau laicīgi 
iesniegt (uzņēmēju gadījumā – mu-
dināt darbiniekus iesniegt) iesnie-
gumus un nepieciešamos doku-
mentus pašvaldībā. Šādi veidosies 
aktuālā rinda un pašvaldības rīcībā 
būs informācija un pierādījumi īres 
dzīvokļu nepieciešamībai Smiltenes 
pilsētā, kas noslēgumā rezultēsies 
ar noslēgtiem īres līgumiem.

Lai mums visiem kopā izdodas!
Evija Zurģe

Izpilddirektora vietniece teritorijas 
pārvaldības un sadarbības 

jautājumos

Izglītība

Smiltenes tehnikumā jaunais 
gads būs dinamisks, ar daudz prak-
tiskajām nodarbībām uzņēmumos. 
Audzēkņi aizvien vairāk novērtē, cik 
nozīmīga ceļā uz nākotnes profesiju 
ir izglītība. 

Vairāk nekā 50 jaunieši pirmo 
semestri noslēdza ar vidējo vērtēju-
mu astoņas balles un augstāk. 

Tehnikuma direktoram Rolan-
dam Aģim, domājot par jauniešu 
profesionālo izaugsmi, 2022. gada 
decembrī bijušas vairākas stratēģis-
ki svarīgas tikšanās ar uzņēmējiem, 
kuri gatavi piedāvāt audzēkņiem 
gan labas prakses, gan izglītības 
iespējas darba vidē, izmantojot 
jaunās tehnoloģijas. Un pēc skolas 
beigšanas – arī darbu. Jauniešiem 
praktiskās nodarbības darba vidē 
nodrošinās jaunu, mūsdienu darba 
tirgum atbilstošu prasmju apguvi 
un līdz ar to plašākas darba iespē-
jas. Vairāki uzņēmēji gatavi piedāvāt 

arī profesionālo pilnveidi pedago-
giem darbā ar pašām jaunākajām 
tehnoloģijām. 

Šādu piedāvājumu izteicis 
arī jaunais sadarbības partne-
ris A/S „Dimedium Latvija”, 
kas pieder A/S „Dimedium 
Group”  – vienai no lielāka-
jiem nozares pārstāvjiem 
Baltijā, kas nodarbojas ar 
veterināro zāļu un vakcīnu, 
lopkopības un augkopības 
produktu, kā arī mājdzīvnieku 
produktu vairumtirdzniecību 
un mazumtirdzniecību.

Tehnikuma audzēkņiem jau bi-
jušas pirmās praktiskās nodarbības 
Jauno jātnieku skolā - vienā no mo-
dernākajām zirgaudzētavām Latvi-
jā. Jauno jātnieku skola ir arī viens 
no Baltijā vadošajiem jāšanas spor-
ta centriem, kam piešķirts nacionā-
lās sporta bāzes statuss. Izaugsmi 
rosinoša solās būt arī sadarbība ar 

Smiltenes tehnikumam būs dinamisks gads

Tehnikums ir vienīgais Latvijā, 
kas var lepoties ar tik unikālu 

mācību materiālu. Par gotiņu – 
mulāžu – neizsakāms prieks arī 

veterinārmedicīnas nodaļas vadītājai 
Evijai Bērziņai (no labās) un skolotājai 

Jolantai Duncītei.

Vidzemē lielāko, ļoti progresējošo, 
uz attīstību vērsto saimniecību SIA 
„Naukšēni”. 

Hibrīdmetodes mācību mate-
riālu testēšana

Novembrī un decembrī Smil-
tenes tehnikumā norisinājās 
projekta  2020-1-LT01-KA226-
VET-094670  ietvaros izstrādā-
to mācību materiālu testēšana.

Būvniecības nodaļas skolo-
tājs Emīls Kristaps Radziņš izvei-

dojis algoritma mācību metodi „Ni-
veliera uzstādīšana”, veterinārmedi-
cīnas nodaļas skolotāja Līga Mačule 
izveidojusi  hibrīdmateriālus  par to, 
kā sagatavot dzīvnieku (kaķi) operā-
cijai.  Hibrīdapmācības mācību ma-
teriālu testēšanā piedalījās 3. ceļu 
būves mašīnu tehniķu un 2.a vete-
rinārārsistentu kursa audzēkņi. Viss 
izdevās. Par paveikto gandarījums 
gan pedagogiem, gan audzēkņiem.

Mācību vajadzībām – pašiem 

sava gotiņa un teliņš
Īsi pirms Ziemassvētkiem teh-

nikumā pienāca ļoti gaidīts sūtījums 
no Kanādas – Gotiņa – mulāža ar 
visu mazuli. Gotiņai jau dots vārds 
– Abula. No 2015. gada līdz šim brī-
dim pārvarēts 100 un 1 birokrātijas 
šķērslis, lai minētais iepirkums bei-
dzot sasniegtu tehnikuma audzēk-
ņus – nākamos lopkopības tehniķus 
un veterinārārsta asistentus. Simu-
lācijas iekārta iegādāta Eiropas So-
ciālā fonda darbības programmas 
„Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.2. 
specifiskā atbalsta mērķa „Nodroši-
nāt profesionālās izglītības atbilstī-
bu Eiropas kvalifikācijas ietvarstruk-
tūrai” – projektā „Nozaru kvalifikāci-
jas sistēmas pilnveide profesionālās 
izglītības attīstībai un kvalitātes 
nodrošināšanai” (Vienošanās Nr. 
8.5.2.0./16/I/001) ietvaros.

Baiba Vahere
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Smiltenes Mākslas skolā aizri-
tējis ļoti darbīgs un radošs mācību 
semestris. 

Audzēkņu veikumu pirmā mā-
cību semestra mācību uzdevumos 
līdz 2023. gada 6. janvārim aicinām 
aplūkot izstādē, mākslas skolas 
telpās, Vaļņu ielā 2. Apmeklētājus 
gaidām katru darbadienu no plkst. 
11.00 līdz 18.00.

No visspilgtākajiem šā mācību 
pusgada iespaidiem noteikti jāmin 
veiksmīgi realizētās mācību eks-
kursijas. Ar 4. – 6. kursa audzēkņu 
grupu 14. oktobrī devāmies aplūkot 
Rīgas Jūgendstila centra vēsturis-
ko ekspozīciju, līdz šim vērienīgāko 
vecmeistara Vilhelma Purvīša (1872-
1945) izstādi Latvijas Nacionālajā 
Mākslas muzejā kā arī Latvijas Ban-
kas simtgadei veltīto izstādi „Vērtību 
zīmes”, turpat, LNMM 4.,5.stāva iz-
stāžu zālē. Mācību ekskursijas plāns 
tika rūpīgi saskaņots ar audzēkņu 
apmācību procesu. V. Purvīša iz-
stādes apmeklējuma laikā audzēk-
ņiem tika izdalītas darba lapas, kas 
noteikti rosināja jēgpilnāk iedziļinā-
ties gan pašos mākslas darbos, gan 
gida stāstījumā. Par aizpildītajām 
darba lapām tika ielikts vērtējums 
mācību priekšmetā Mākslas pa-
mati. Savukārt jaunāko audzēkņu 
grupa, kas pārstāvēja 2. – 3. kursu, 
mācību ekskursijā devās 24. no-

Atskats uz aizvadīto mācību semestri Smiltenes Mākslas skolā 
vembrī. Arī mazākajiem 
audzēkņiem diena bija 
piepildīta un iespaidiem 
bagāta. Apmeklējām jau 
iepriekšminēto izstādi 
„Vērtību zīmes”, kā arī 
ievērojamās gleznotājas 
Birutas Baumanes (1922–
2017) izstādi „Mīla un dzī-
ve” Latvijas Nacionālajā 
mākslas muzejā. Abas 
šīs izstādes joprojām ap-
lūkojamas, tādēļ aicinām 
apciemot galvaspilsētu, 
lai piedzīvotu mākslas 
burvību! Dekoratīvās 
mākslas un dizaina mu-
zejā apmeklējām izstādi 
„Rok-darbi”, kurā līdz par 
2023. gada 13. janvārim 
aplūkojama 20. gs. 60. 
– 80. gadu spožāko Lat-
vijas tekstilmākslinieku 
daiļrade. Šeit arī jaunāka-
jiem Smiltenes mākslas 
skolas audzēkņiem tika 
dots mācību uzdevums, 
ar kuru bērni aizrautīgi tika galā. 
Kā noslēdzošo Latvijas Mākslinie-
ku savienības galerijā apmeklējām 
Ukrainas un Latvijas mākslinieku 
izstādi „Маріуполь не скорний”/
„Mariupole–nesalauzta”. Šī izstāde 
bija veltījums ukraiņu tautas gara 
spēkam, spītam un pašcieņai, lika 

aizdomāties par nacionālām vērtī-
bām un par cilvēka dvēselisko spē-
ku fiziskas nežēlastības priekšā. Vēl 
visu vakaru pēc atgriešanās mājās 
saņēmām pateicības un iedvesmas 
pilnas ziņas no bērnu vecākiem. 
Paldies, mīļie vecāki!

Aizgājušajā mācību pusgadā 

mūsu audzēkņi pārstā-
vējuši Smiltenes Mākslas 
skolu vairākos radošajos 
valsts mēroga konkursos. 
Ar prieku un gandarījumu 
suminām arī godalgotus 
konkursu laureātus! Par 
savu darbu „Gaismas spē-
les Vecajā parkā” 6. kursa 
audzēkne Katrīna Anna 
Putrāle ieguvusi atzinību 
konkursā „Jāzepa Pīgožņa 
balva jauniešiem Latvijas 
ainavu glezniecībā”, 6. kur-
sa audzēknis Kārlis Brozis 
ieguvis godalgoto 2. vietu 
Bauskas Mūzikas un māks-
las skolas organizētajā 
vizuālās mākslas plenēra 
darbu konkursā „Pils. Sēta. 
Pilsēta”, savukārt 6. kursa 
audzēkne Dārta Abramo-
va un 5. kursa audzēkne 
Marta Alksne šajā konkur-
sā ieguvušas atzinības. Sa-
vukārt 6. kursa audzēknes 
Keitas Vaitkunas zīmēšanas 

darbs tušas tehnikā „Latvieši” izvir-
zīts starptautiskai izstādei Dubaijā, 
konkursā „Manas valsts simboli”. 
Aizvadītajā mācību pusgadā norisi-
nājās arī Rakstniecības un mūzikas 
muzeja izsludinātais bērnu un jau-
niešu radošais konkurss „Priekš-
mets. Stāsts”, kurā mūsu skolas 5. 

kursa audzēkne Anete Brikmane 
ieguva godalgoto 1. vietu; 5. kursa 
audzēkne Sofija Apsīte – 2. vietu, 
bet viņu kursabiedrene Krista Sabī-
ne Vilne – 3. vietu. Lepojamies!

2022. gads mūsu skolas vēs-
turē būs siltā piemiņā, jo tieši šajā 
gadā pēc 6. kursa audzēknes  Emī-
lijas Šaumbergas ideju skicēm tika 
izstrādāts un laists apritē Smiltenes 
Mākslas skolas logotips, tāpat arī 
aizgājušajā mācību pusgadā esam 
uzsākuši īstenot mūsu skolā vēl ne-
bijušu mācību programmu Metāla 
izstrādājumu dizains. Audzēkņi ir 
apņēmības un iedvesmas pilni, par 
to liecina pirmie veiksmīgi realizē-
tie metāla izstrādājumu dizaina 
programmas mācību uzdevumi. 

Uz apņēmības un iedvesmas 
viļņa ceram iesākt arī gaidāmo 
mācību cēlienu. Nākamais mācību 
pusgads iesāksies ar cītīgu gata-
vošanos gada nozīmīgākajam kon-
kursam vizuāli plastiskās mākslas 
profesionālās ievirzes audzēkņiem, 
Latvijas Nacionālā kultūras centra 
izsludinātajam Valsts konkursam 
„Apģērbs = vēstījums”. Lai iedves-
ma ceļ spārnos! 

Veiksmīgu un radošu visiem 
Jauno, 2023. gadu!

Aisma Valtera
Smiltenes Mākslas skolas 

direktores vietniece

Ar baltām sniega kupenām 
un radošu darbošanos decembra 
mēnesis ienāca Palsmanes pirms-
skolā, piedāvājot interesantu Zie-
massvētku gaidīšanas laiku. Čet-
rus pirmdienas rītus sanācām visi 
kopā, lai  gūtu visai nedēļai īpašo 
noskaņu ar Adventes svecītes stās-
tu par cerību, mieru, prieku un mī-
lestību. 

Vecāki un iestādes darbinieki 
aktīvi atbalstīja mūsu ukraiņu psi-
holoģes aicinājumu iepriecināt uk-
raiņu bērnus viņas dzimtajā pilsētā 
Čerņigovā. Tika sarūpētas dāsnas 
dāvanu somas, kuras iepriecinās 
mazos Ukrainā un dos kaut kripa-
tiņu siltuma un prieka viņiem tik 
smagajā laikā. 

Decembra baltumā
mēšanā. Arī dāvanu gatavošana, 
saiņošana, iestādes telpu nofor-
mēšana radīja šo svētku gaidīšanas 
laiku. Katra grupiņa svinēja savus 
īpašo Ziemassvētkus, kuros darbo-
jās dažādi pasaku tēli un, protams, 
visgaidītākais bija Ziemassvētku 
vecītis ar dāvanu maisu. Svētku 
scenāriji tapa atbilstoši bērnu vēl-
mēm, kurās darbojās rūķu darb-
nīcas, tika spēlēts teātris un citas 
jautras izdarības. Vismazākajiem 
„Ežukiem” eglītē pārsteigumu sa-
gādāja skolotāju Rūtas un Lauras 
kopīgs muzikāls priekšnesums ar 
flautas spēli. „Saulītes” un „Bitītes” 
grupu bērni piedalījās „Eliis” rīkota-
jā konkursā – pašgatavotie ziemas 
rotājumi grupā.

Interesantu un mīļu pārstei-
gumu „Saulītes” grupiņas bērniem 
sagādāja Palsmanes pamatskolas 
6. klases skolēni, noorganizējot ak-
tīvus ziemas sporta priekus uz kal-
niņa. 1. klases skolēni iepriecināja 
ar teātra uzvedumu „Ziemassvētki 
nāk”. Paldies organizētājiem, „Sau-
lītes” grupas bērni jutās lepni un 
bezgala priecīgi, jo tika iegūti jauni 
draugi, kuri  viņus septembrī sagai-
dīs skolā.

Lai gaišs, mierīgs un tikpat dar-
bīgs Jaunais gads!

Vizbulīte Kauliņa
Palsmanes PII skolotāja

Foto – A. Rozniece  
Piparkūku smarža virmoja ies-

tādē visu mēnesi, jo katrā grupiņā 
tika apgūtas kulinārās prasmes 
tieši piparkūku cepšanā un nofor-

•	 Beidzoties pandēmijas 
laikam, bērni kopā ar darbiniekiem 
piedzīvoja skaistu satikšanās brīdi 
iestādes 14. dzimšanas dienā – pe-
dagogu iestudēto izrādi bērniem 
„Vecmāmiņas acenītes”, kas veido-
ta pēc M. Stārastes pasakas motī-
viem. Ne tikai iestādes bērni, bet 
arī labdarības akcijas „Balta, balta 
mana sirds” dalībnieki novērtēja 
izrādes dalībnieku azartu, varē-
šanu un labos nolūkus, jo visi no 
izrādes gūtie ieņēmumi tika veltī-
ti labdarībai – Smiltenes novada 
bērniem, kuriem nepieciešams at-
balsts veselības uzlabošanai.

•	 2021./2022. māc. g. no-
slēgumā ZAAO pārstrādājamo 
materiālu vākšanas akcijā „Dabai 

Darbīgs un notikumiem bagāts gads Smiltenes PII „Pīlādzītis”

labu darīt” Smiltenes pilsētas PII 
„Pīlādzītis” makulatūras (4,3t) un 
PET pudeļu (19 m3) vākšanā iegu-
vusi 1. vietu.

•	 Piedalījāmies LU pro-
jektā „Priekšizpēte vienotā bēr-
nu agrīnās attīstības vajadzību 

novērtējuma metodisko instru-
mentu komplekta izstrāde” Nr. 
ZD 2021/21227. Projekts paredz 
bērnu agrīnās attīstības skrīninga 
instrumenta komplekta izstrādi, 
kura laikā 2 skolotāji logopēdi vei-
ca noteiktu bērnu vispusīgu izpēti, 

iesaistot grupu pedagogus un bēr-
nu vecākus. Paredzēts, ka nākotnē 
tiks veikta katra bērna vispusīga 
izpēte, kas palīdzēs noteikt bērna 
attīstības un mācību vajadzības, 
tādējādi arī pedagogiem nodroši-
not ikvienam bērnam nepiecieša-
mo atbalstu.

•	 Iestāde visa gada garumā 
tradicionāli kopā ar bērniem pie-
dzīvoja gadskārtu ieražu svētkus. 
Miķeļdienas pasākumā tika izman-
tota iespēja atkal visiem būt kopā 
draudzīgā pulciņā, tādēļ sadarbībā 
ar bērnu vecākiem vecāko grupu 
bērni piedāvāja glīti noformētus 
pašgatavotus kārumus un smu-
kumlietas Miķeļdienas tirdziņā. 
Savukārt mazākajiem īsts izaicinā-

jums, izmantojot vietējo «Pīlādzīša» 
naudiņu, bija iegādāties noskatīto 
preci. Tādējādi bērni ne tikai gata-
vojās svētkiem, mācoties dziesmas 
un rotaļas, gatavojot svētku rotā-
jumus, tirgošanai nepieciešamās 
preces un iekārtojot tirgošanās 
vietu, bet apguva arī prasmes izvē-
lēties preci atbilstoši esošās nau-
das daudzumam, prasmi palūgt un 
pateikties, piedāvāt un iegādāties, 
vienoties un sadarboties. Tas arī ir 
viens no pirmsskolas izglītības bū-
tiskajiem uzdevumiem – caur spē-
lēm un rotaļām apgūt zināšanas 
un  prasmes, kas var noderēt dažā-
dās dzīves situācijās.

Santa Rudzīte
Smiltenes PII „Pīlādzītis” vadītāja

Smiltenes vidusskolas sko-
lēniem jaunais gads sācies ar 
vairākiem uzaicinājumiem, 
pārstāvēt skolu valsts mērogā 
dažādās mācību priekšmetu 
olimpiādēs. 206 skolēni pirmo 
šā mācību gada semestri noslē-
guši, saņemot Zelta, Sudraba 
liecības un Atzinības.

Zelta liecības saņēma 39 sko-
lēni, sudraba – 96, bet atzinības 
71 – skolēns. Sekmīgākie vidus-
skolēni saņēma arī dāvanu kartes 
no autoskolas „Einšteins” – 500, 
200 un 100 eiro vērtībā.

Skolēni piedalās starptau-
tiskajā olimpiādē „The Best in 
English”

Sešpadsmit 9., 11. un 12. kla-
šu skolēni tiešsaistē piedalījās 
starptautiskajā olimpiādē „The 
Best in English”. Piedalīšanās šajā 
olimpiādē jau kļuvusi par tradīci-
ju. Šogad labākais rezultāts bija 
12. klases skolniecei Alisei Čuku-
rei, kura ieguva 94 no 118 iespē-

Smiltenes vidusskolas skolēni veiksmīgi startē mācību priekšmetu olimpiādēs

jamiem punktiem. Atbildīgā par 
olimpiādes norisi Smiltenes vidus-
skolā – angļu valodas skolotāja Eli-
ta Babra.

Uzaicināti pārstāvēt skolu 
valsts mērogā

9.a klases skolnieks Gustavs 
Stāvausis-Bērtiņš uzaicināts uz 
bioloģijas valsts 45. olimpiādi, kas 
notiks no nākamā gada 25. līdz 27. 

Smiltenes vidusskolā jaunais gads sācies ar gandarījumu par skolēnu 
augstajiem sasniegumiem mācībās un prieku par veiksmīgu starptautisko 

darbību. Foto autore – E. Kubuliņa-Vilne.

janvārim Rīgā. Gustava bioloģijas 
skolotāja šogad ir Lolita Bāliņa. 
Decembrī Gustavs piedalījās arī 
TV erudīcijas spēles „Gudrs, vēl 
gudrāks” 9. klašu trešajā pusfinā-
lā, ko TV pārraidē varēsim redzēt 
27. janvārī.  9.a klases skolnieks 
Lukas Krīgers, 10. klases skolnieks 
Dāvis Grabovskis un 11. klases 
skolnieks Kārlis Ots uzaicināti uz 

vācu valodas valsts 53. olimpiādes 
3. posma 1. kārtu, kas notiks 13. 
janvārī Rīgā. Lukasa vācu valodas 
skolotāja ir Jeļena Dombrovska, 
bet Dāvim un Kārlim vācu valodu 
māca skolotāja Janīna Ķergalve. 

Erasmus+ jaunā projekta 
pirmā mobilitāte Smiltenē

Smiltenes vidusskolā tiek 
īstenots Eiropas Savienības 
„Erasmus+” programmas Pa-
matdarbības Nr. 2 (KA 2) Maza 
mēroga partnerības projekta sko-
lu sektorā Nr. 2022-1-LV01-KA210-
SCH-000082297 projekts  “SC-
HOOLS ADAPTATE: Sharing good 
practices for sustainable develop-
ment”  (Skolu adaptēšanās. Dalī-
šanās ar labo praksi ilgtspējīgai 
attīstībai.). No 28. novembra līdz 
2. decembrim norisinājās pirmā 
starptautiskā mobilitāte Smilte-
nes vidusskolā, savās mājās uzņe-
mot projekta partnerus, skolēnus 
un skolotājus no IES Rey Carlos 
III vidusskolas Spānijā   (Aguillas) 

un Agrupamento de Escolas de 
Alfândega da Fé  skolas Portugālē 
(Alfândega da Fé). Projekta mērķis 
vistiešākajā veidā saistīts ar Eiro-
pas Zaļā kursa ideju, tāpēc visas 
projekta aktivitātes tika vērstas 
uz pozitīvu pārmaiņu veicināša-
nu skolu, skolotāju un skolēnu 
vidū. Projekta dalībnieki strādāja 
darba grupās, īpašu uzmanību 
pievēršot  ar vides aizsardzību un 
klimata pārmaiņām saistītiem jau-
tājumiem.  Tāpat smiltenieši savus 
projekta partnerus iepazīstināja 
ar latviešu nacionālās identitātes 
unikalitāti, tradicionālajiem ēdie-
niem un to pagatavošanu, latviešu 
rotaļām, mūziku un dejām.   Kopī-
gajos pasākumumos tika aktuali-
zētas vairākas, mūsdienu sabied-
rībai būtiskas vērtības – sociālā 
iekļaušana, dažādā, atšķirīgā pie-
ņemšana, tolerances akceptēšana 
visplašākajā mērogā.

Baiba Vahere, Aiga Sorokina

2022. gadā skolā veikti iegul-
dījumi infrastruktūras uzlabošanā 
– izremontēta zēnu tualete, nomai-
nītas 1. stāva mācību telpu un biblio-
tēkas durvis, virtuvē darbu atvieg-
lo profesionāla trauku mazgājamā 
mašīna, ierīkota videonovērošana. 
Skolotājas Daces Kalniņas vadībā 
tiek realizēti četri „Erasmus +” pro-
jekti. Projekta „Vai es varu apstā-
dināt klimata pārmaiņas?”  mērķis 

Aizvadīts raibs gads Grundzāles pamatskolā
ir iepazīt partnervalstu skolu ik-
dienas dzīvi, liekot uzsvaru uz ak-
tivitātēm, kas saistītas ar klimata 
pārmaiņu apzināšanu, novērošanu 
un ietekmēšanu savu spēju robe-
žās.  Ar mērķi veicināt vides izglītī-
bu, izmantojot praktiskas aktivitā-
tes, lai iesaistītu skolēnus vietējā 
sabiedrības mantojuma, kultūras 
un ekoloģijas iepazīšanā, kā arī  
palielināt izpratni par reālajā vidē 

balstītu mācīšanos un iedrošinātu 
skolotājus un skolēnus izmantot 
skolas apkārtni un sabiedrisko tel-
pu mācībām, tiek realizēts projekts 
„Lauku saimniecību kā ekoloģiskas 
un pedagoģiskas vides izmanto-
šana – spēlē balstīta STEM priekš-
metu mācīšanās pieeja”. Zināšanas 
un prasmes klases audzinātājiem 
koučinga stratēģijas izmantošanā 
un IKT rīku mācīšanās procesa āra 

vidē sniedz projekts „Uzpildies, lai 
piepildītu!”. Projekta „Supervaro-
ņi – vietējie ilgtspējīgas attīstības 
mērķu izaicinājumi zem starptau-
tiskā mikroskopa” aktivitātes palī-
dzēs vietējā kopienā veidot izpratni 
par ilgtspējīgu attīstību, stiprināt 
pilsonisko aktivitāti, attīstīt starp-
kultūru prasmes skolēnu vidū.

Skolas direktore Zane Bērziņa 
saka lielu paldies Skolas padomei 

un aktīvajiem vecākiem par skais-
to Ziemassvētku balli, kurā pēc 
sirsnīgā koncerta varēja satikties 
un priecāties skolēni, vecāki un 
skolotāji.

Alda Zvejniece
Grundzāles pagasta 

pārvaldes vadītāja

„Ūdens diena” – ar lielu prieku 
visi gaida pavasari, kad pirmsskolā 
notiks „Ūdens diena”! Tad nu jautrī-
bas netrūkst, tiekamies muzikālajā 
ūdens stacijā, eksperimentējam, 
spēlējam jautras rotaļas un spēles 
ar ūdeni.  

Kalna ielas svētki – kopā ar 
Kalna ielas iedzīvotājiem devāmies 
svētku gājienā. Atvērām pirmssko-

Raunas pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādes spilgtākie 
pieci 2022. gada notikumi

las durvis Raunas iedzīvotājiem un 
viesiem, lai apskatītu mūsu mājī-
gās telpas un bērnu vecāku, dar-
binieku sagatavoto rotaļlietu un 
grāmatu izstādi „Kādreiz un tagad”.

Rudens svētki „Kur dzīvo vi-
tamīni?” -– jā, kur gan tie dzīvo? To 
uzzināja visi pirmsskolas audzēkņi 
kopā ar diviem jautriem pelēniem 
Koko un Riko. Viņi mums pastāstī-

ja, ka visgardākie augļi un dārzeņi ir 
tie, kuri izaug mūsu pašu dārziņos. 
Iepazināmies ar to formu, izmē-
riem un krāsām. Kopā ar pelēniem 
izkustējāmies jautrā dejā!

„Graudiņā ir spēks” – uzzinā-
jām, cik svarīgi uzturā lietot graud-
augu produktus: maizi un putru, 
noskatījāmies izglītojošu filmu „Kā 
top maizīte?” Dziedājām, dejojām 

un skaitījām pirkstiņrotaļas. De-
gustējām rudzu maizi ar medu. Cik 
tas bija gardi!

„Izjūti Latviju!” – viss, kas 
mums apkārt, tas viss kopā veido 
mūsu mīļo Latviju. Mūsu audzēkņi 
to visu iepazina apskatot, aptaus-
tot, pagaršojot, sasmaržojot un 
saklausot. Ar visām maņām, kas 
mums dotas. Svētku dienā tika 

aizdegti gaismas lukturīši, kurus 
veidoja bērni kopā ar vecākiem. 
Pie katras grupas tika izgaismotas 
Latvju spēka zīmes: Jumis, Laimas 
slotiņa, Auseklis, Zalktis un Dieva 
zīme.

Aiga Matjušenoka 
Raunas pamatskolas 

pirmsskolas izglītības iestādes 
direktora vietniece 

Martā skolotāji, skolēni, vecā-
ki prezentēja savas skolas sasnie-
gumus un ikdienas darbu valsts 
akreditācijas komisijai. Ieguldītais 
darbs izglītības kvalitātes nodroši-
nāšanā tika novērtēts labi un iestā-
di akreditēja uz maksimālo termi-
ņu – 6 gadiem.

Maijā no Limbažu valsts ģim-
nāzijas skola saņēma uz vienu gadu 
glabāšanā Cēsu pulka Skolnieku ro-
tas piemiņas karogu par ieguldījumu 
skolēnu patriotiskajā audzināšanā.

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas 2022. gada svarīgākie notikumi
Septembrī skola svinēja savas 

pastāvēšanas simtgadi ar pasāku-
mu „Gaujiena – viena laba ceļa sā-
kums”, pulcinot ap 400 dalībnieku.

Visa gada garumā Ojāra Vācie-
ša Gaujienas pamatskolas skolēni 
turpināja iesaistīties starptautiskā 
„Erasmus+” projektā „Vienoti kul-
tūru dažādībā”. Viņi guva pieredzi 
virtuālajā mobilitātē Portugāles 
partnerskolā, apmeklēja klātienē 
Itālijas, Kipras un Spānijas izglītī-
bas iestādes. Šī gada nogalē pro-

2022. gads ir pagājis, iemācot 
ātri rast risinājumu neikdienišķām 
situācijām. Kā galvenos notikumus 
Apes PII „Vāverīte” var minēt :

•	 rotaļu laukuma labiekār-
tošanu ar jaunām un mūsdienīgām 
ierīcēm, kas nodrošina kvalitatī-
vāku sporta nodarbību norisi un 
bērniem saistošākas āra vides ak-

Notikumi 2022. gadā Apes PII „Vāverīte”
tivitātes;

•	 iespēju būt iedvesmotā-
jiem ar savu pieredzi vairākām iz-
glītības iestādēm, gan piedaloties 
„Skola 2030” Vidzemes reģiona 
konferencē „Praktiski. Lietpratībai” 
ar  skolotāju mācīšanās un mācīša-
nas pieredzi  digitālo rīku izmanto-
šanā pedagoģiskajā, kā arī jēgpilnu 

uzdevumu veikšanu dažāda vecu-
ma grupā, un uzņemot ciemos ci-
tas izglītības iestādes;

•	 pirmo reizi veicot apjomī-
gu anketēšanu vecāku un darbi-
nieku vidū, nācās secināt, ka visām 
izglītības procesā iesaistītajām pu-
sēm aizvien biežāk ir nepieciešama 
psihologa konsultācijas dažādu 

jautājumu risināšanā. Pateicoties 
sadarbībai ar Izglītības pārvaldes 
psiholoģi K. Krūzīti, tika izstrādāta 
atbalsta sistēma un veikti regulāri 
pasākumi  bērnu un pieaugušo lab-
būtības nodrošināšanu iestādē;

•	 pēc ilgāka laika mēs atkal 
varam sanākt kopā ar vecākiem, 
gan svinot svētkus, gan mācoties 

kopā. Īpaši priecēja kuplais apmek-
lējums Tēvu dienā, Mārtiņdienā un 
Ziemassvētkos, kad kopā būšanas 
prieks bija abpusējs. 

Iluta Apine
Apes PII „Vāverīte” vadītāja

Programmas „Latvijas skolas 
soma” ietvaros decembrī mūsu 
skolas skolēni devās  uz Jaunlaice-
nes muižas muzeju ciemos pie rū-
ķiem Kukū un Tutū!

Rūķi bija ļoti centušies, lai 
mums visiem būtu aktīvas, izglīto-
jošas, atraktīvas, radošas un pat 
garšīgas nodarbības. Mēs iepazi-
nām senās latviešu Ziemassvētku  
svinēšanas tradīcijas, uzzinājām 
jēdzienu „dedzināt eglīti” un „eglī-
tes plūkšana” nozīmi un izcelšanos, 
piedalījāmies dažādu uzdevumu 
veikšanā un rotaļās, makšķerē-

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolēni ciemojas pie rūķiem Kukū un Tutū 
jām laimi „Laimes akā,» minējām 
mīklas, atšifrējām sakāmvārdus, 
noskaidrojām malēniešu vārdu 
nozīmes, kopā pagatavojām saldo 
našķi un no sveču taukiem izlējām 
laimīti 2023. gadam.

Iepazīstot un piedzīvojot senās 
Ziemassvētku tradīcijas, skolēni 
attīstīja intelektuālās spējas un 
komunikatīvās prasmes, kas bal-
stītas uz līdztiesīgām savstarpējām 
attiecībām saskarsmē, guva jaunas 
zināšanas, iemaņas un prasmes un 
veidot jaunus ieradumus. Skolēni 
attīstīja prasmes būt zinātkāriem 

un radošiem, sadarboties grupā, 
priecāties par saviem un citu sa-
sniegumiem, patstāvīgi darboties 
ar neatlaidību, gribasspēku un 
mērķtiecību, pārvaldīt savas emo-
cijas, izrādīt empātiju un uzvedību 
atbilstoši situācijai.

Bijām gandarīti par jauki un 
radoši pavadīto laiku muzejā svēt-
ku sajūtās. Ir aizgūtas idejas klašu 
eglīšu dekorēšanai ar konfektēm, 
lai tās vēlāk varētu „noplūkt” un ir 
idejas, kā interesanti pavadīt svēt-
ku laiku.

Gunita Ķelpa

jekts veiksmīgi noslēdzās. Projek-
ta kvalitātes izvērtējumā, ko veica 
starptautiskā aģentūra, no 100 
punktiem tika iegūti 99 punkti.

Visa gada garumā daudzveidī-
gi realizētas programmas „Latvijas 
Skolas soma” aktivitātes un snieg-
tas konsultācijas projektā „Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību pārtraukša-
nas samazināšanai”.

Ieva Zariņa
Ojāra Vācieša Gaujienas 

pamatskolas direktore
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Raunas viduslaiku pils saņems augstu apbalvojumu

Kultūra

Sports

Papildu informācija par projektu un tā aktivitātēm www.smiltenesnovads.lv, vai zvanot darba 
laikā pa tālruni:

Smiltenē - 27062522 (Vita)
Raunā - 26539037 (Inga)

Visas nodarbības tiek īstenotas darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa 
„Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtī-
bas riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību 
profilaksei” ietvaros, realizējot projektus:

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

„Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Apes pilsētā, Apes, Gaujienas, Trapenes 
un Virešu pagastos (9.2.4.2/16/I/057)”. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem un tiek 
īstenots līdz 31.08.2023. Kopējais finansējums 75 389,00 EUR.

„Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi Raunas un Drustu pagastos (9.2.4.2/16/I/043)”. Pro-
jekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem un tiek īstenots līdz 09.12.2022. Kopējais finansē-
jums 69 490,00 EUR.

Attīstības un plānošanas nodaļa

EIROPAS SAVIENĪBA
Eiropas Sociālais
fonds

2022. gadā Smiltenes novadā 
sporta jomā ir bijuši vairāki 
spilgti notikumi

Kā pirmo vēlos minēt to, ka ir 
sakārtota sporta un atpūtas infra-
struktūra Smiltenes stadiona ap-
kārtnē un pie Tepera ezera. Ir izbū-
vēts celiņš gar ezeru, kas savieno 
slēpošanas trasi ar Tepera ezera 
kanālu. Stadions ir ieguvis jaunu 
āra apgaismojumu. Arī stadiona 
apkārtne ir sakārtota. Ir izveidots 
āra trenažieru laukums, 3x3 bas-
ketbola laukums, stāvlaukums au-
tomašīnām, izvietoti soliņi, atkritu-
mu urnas, izbūvēti celiņi.

Novadā ir notikuši daudzi lie-
li sporta pasākumi, piemēram, 
„Vaidavas kauss” motokrosā, Smil-
tenes triatlons, Smiltenes kauss 

riteņbraukšanā, „Mazā balva” 
orientēšanās sportā, LČ noslē-
dzošais posms autokrosā, Latvijas 
jaunatnes čempionāts pludmales 
volejbolā, LČ posms kartingos u.c.

Kā arī priecē plašais lokālo 
sporta pasākumu skaits, piemē-
ram, skriešanas seriāls „Tepera 
takas”, Jeberlejas vasara plud-
males volejbolā un minifutbolā, 
Gaujienas taku skriešanas seriāls, 
orientēšanas seriāls „Azimuts”, ri-
teņbraukšanas sacensības „Velo 
aplis” u.c

Matīss Mežulis
Sporta pārvaldes vadītājs  

Aizvadītajā gadā ievērojami uzlabota sporta un atpūtas infrastruktūra pie 
Tepera ezera. 

17. janvārī Smiltenes novada 
seniori aicināti pieteikties braucie-
nam uz mūzikas namu „Ozolu sko-
la”, kur būs iespējams tikties ar tās 
saimnieku, komponistu Jāni Lūsē-
nu, kā arī iepazīt šo skaisto, māksli-
niecisko vietu.

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

Izbraukšana no Smiltenes: 
plkst. 10.00 no veikala „Top”, Rīgas 
ielā; plkst. 10.10 – no Baznīcas lau-
kuma. 

Madara Mūrniece 
Sabiedrisko attiecību nodaļas 

vadītāja p.i.

Seniori 
apmeklēs 
mūzikas namu 
„Ozolu skola”

Cik ļoti mēs gaidām Ziemas-
svētkus – gada baltākos, mīļākos 
un vissirsnīgākos svētkus! Un 
skaistākais jau ir šis gaidīšanas un 
gatavošanās laiks, kad sirds sāk 
atkal ticēt senajam brīnumam. Un 
mēs domājam, kā iepriecināt savus 
tuvos un mīļos cilvēkus – gribas pa-
sacīt katram labu vārdu, sagatavot 
kādu mazu, mīļu dāvaniņu, sagā-
dāt jaunu pārsteigumu.

Gatavot pārsteigumu aizva-
dītajā gadā mudināja arī Blomes 
pamatskolas skolotājas – kopā ar 
bērniem tika gatavoti skaisti Zie-
massvētku apsveikumi un lietas 
sveces. Šīs jaukās dāvaniņas sa-
ņēma Blomes pagasta pensionāri 
reizē ar Smiltenes novada Sociālā 
dienesta sarūpētajām saldumu pa-
ciņām. Mīļš paldies skolas saimei 
par Jūsu veikumu! Jūsu paveiktais 
iepriecināja daudzus blomēniešus.

Šajā mirklī atplaukst dvēsele, 
tajā ienāk miers un prieks, zūd ne-
ziņa un šaubas. Visu to atstaro egļu 
zaros degošās svecītes. Un ikvie-
nam gribās domāt gaišas domas, 
darīt labus darbus. Lai labā apņem-
šanās neizplēn svecīšu liesmās, lai 
tā pavada un iedvesmo katru no 
mums visu nākamo gadu!

Lai zaļās egles sīkstums cerībām
Un sirdīm miers, ko Ziemassvētki 
dod,
Bet vērtības priekš dienām 
nākamām
Mums pašiem sūrā darbā jāatrod.

Blomes pagasta pensionāri

Lai spožāks 
par svecītēm 
eglē deg sirdī 
cerību prieks!

Pirms diviem gadiem, 2020. 
gada pavasarī, dzimusī ideja un 
iesāktais pētnieciskais darbs pie 
Smiltenes novada vēstures un ie-
vērojamu personību apzināšanas 
nozīmīgu sociālekonomisku un 
politisku procesu kontekstā re-
zultējies ar izstādi „Smiltene 18. 
gadsimtā un Jakobs Lange”. Tās 
centrā – Smiltenes mācītāja un 
valodnieka Jakoba Langes iegul-
dījums leksikogrāfijā, latviešu kul-
tūras izpētē un dokumentēšanā 
kā daļa no Latvijai ļoti nozīmīgiem 
procesiem, kuri reiz iekustināja 
latviešu rakstītā un iespiestā vār-
da izplatību. Izstāde tapusi sadar-
bībā ar LU Literatūras, folkloras un 
mākslas institūtu, dizaina autors – 
Krišs Salmanis. Izstādes formāts 
ir „ceļojošs”, tā arī turpmāk būs 
apskatāma novada skolās un bib-
liotēkās.

Jau ceturto gadu Smiltenes 
novada muzejs Mēru muižā māj-
vietu radīja Smiltenes Tautas 
lietišķās mākslas studijas organi-
zētajai daiļamatniecības un māks-
las izstādei, kuras moto „Latvijas 
ūdeņi laika plūdumā” tika izvēlēts 
ar domu – kā saglabāt savu na-
cionālo kodu un starp pasaules 
ietekmēm nepazaudēt sevi. Darbi 
no visas Latvijas tautas lietišķās 
mākslas studijām bija radīti, ie-
dvesmojoties no Latvijas upēm, 
ezeriem, strautiem un jūras. Divu 
mēnešu laikā izstādi redzēja gan-

Rosīgs gads Smiltenes novada muzejā Mēru muižā

drīz tūkstotis apmeklētāju, salī-
dzinoši vēl vairāk nekā iepriekšējā 
gadā. Izstāde noslēdzās ar „astīti” 
– tā iemūžināta virtuālajā realitā-
tē, tādējādi TLMS Smiltene tikusi 
pie savas izstādes virtuālā arhīva, 
bet muzejs – pie virtuālās tūres.

Vēl viens ļoti apmeklēts pasā-
kums Smiltenes novada muzejā 
saistīts ar Latvijas piļu un muižu 
asociāciju – Leģendu nakts ok-
tobra beigās. Šoreiz tā atveda uz 
muzeju ap 600 cilvēku, kuri ne ti-

kai aktīvi piedalījās tematiskajās 
aktivitātēs, bet ar asprātīgu to pa-
līdzību iepazina visu muzejā esošo 
ekspozīciju un aktuālās izstādes. 
Pasākumam nozīmīga bija muzeja 
cieša sadarbība ar Bilskas pagasta 
Birzuļu Tautas namu, bibliotēku 
un Birzuļu amatierteātri.

Neapšaubāmi, viens no gada 
nogales skaistākajiem un apmek-
lētākajiem notikumiem Smiltenes 
novada muzejā Mēru muižā bija 
AS „Latvijas valsts meži” Smilte-

nes kokaudzētavas dekoru izstā-
de „Gaismas pieskāriens”, kas tika 
organizēta sadarbībā ar Dobeles 
sveču ražotājiem. Tā bija kā dabas 
un cilvēka radītas gleznas pieskā-
riens līdztekus jau muzejā esoša-
jām mākslas darbu izstādēm un 
noslēdzās ar aktīvu darbību – Zie-
massvētku vainagu darināšanas 
meistarklasi.

Ļoti svarīgi un atbilstoši muze-
ja mērķiem 2022. gadā tika atklā-
tas divas pastāvīgās ekspozīcijas, 
kas iepazīstina apmeklētājus ar 
Smiltenes novada kultūras vēstu-
res mantojumu – Mēru apkārtnes 
(un muižas) vēstures ekspozīcija, 
kuras stāsts iesniedzas arī blakus 
pagastos, pat izvijas vēl tālāk Vid-
zemē, un muzeja krājuma priekš-
metu ekspozīcija „No vecmāmiņas 
pūra lādes”. Kopumā muzejā ir 
vairāk nekā 3000 priekšmetu no 
Smiltenes novada un bijušo drau-
džu apkārtnes, bet 2023. gadā 
plānots krājuma ekspozīciju gan 
paplašināt, gan izgaismot un dot 
iespēju novada iedzīvotājiem un 
viesiem iepazīt to vairāk. 

Lai mums visiem kopā izdodas 
interesants un radošs gads! Uz tik-
šanos Smiltenes novada muzejā 
Mēru muižā!

Vita Blate
Smiltenes novada muzeja 

Izglītojošā darba un darba ar 
apmeklētājiem vadītāja

Smiltenes bibliotēkas Novad-
pētniecības krājums papildināts 
ar vēsturiskiem video materiā-
liem – piecām audiovizuālo doku-
mentu kopijām no Latvijas Nacio-
nālā arhīva Latvijas Valsts kino-
fotofonodokumentu arhīva. Tie 
visi ir Rīgas kinostudijā uzņemtie 
kinožurnāli, kurus savulaik kino-
teātros demonstrēja pirms kat-
ra seansa. Bibliotēkas krājumā 
esam iegādājušies to kinožurnālu 
kopijas, kurās atspoguļota dzīve 
Smiltenē. Šajos sižetos redzams:

•	 kā svinēja Pilngadības 
svētkus Smiltenē 1964. gadā;

•	 1967. gada Kultūras nama 
pašdarbības dalībnieki un tā laika 
populārā tautas muzikantu grupa 
„Smiltenes prāģeri”;

•	 video par Smiltenes 8. 
ceļu būves rajona ceļu būvētājiem 
1985. gadā;

•	 kādreizējais Smiltenes 
slimnīcas galvenais ārsts Rūdolfs 
Keizers;

•	 bijusī Smiltenes kultūras 
nama direktore Velta Kalvele.

Dokumentus par Latviju, tās 
cilvēkiem un dažādām politiskās, 
sabiedriskās un kultūras dzīves 
norisēm no 19. gadsimta vidus līdz 
mūsdienām piedāvā meklēt, skatī-
ties un klausīties Latvijas Nacionālā 
arhīva Latvijas Valsts kinofotofono-
dokumentu arhīva audiovizuālo, 
foto un skaņas dokumentu digitālā 
krātuve „Redzi, dzirdi Latviju!”. Tie 

Aizvadīts notikumiem bagāts gads 
Grundzāles kultūras namā

Sekmīgi norisinājušās erudī-
cijas turnīra „Prāto Grundzālē!” 9 
kārtas sadarbībā ar biedrību „Smil-
tenei un Latvijai”, sarīkoti 2 labda-
rības koncerti ziedojumu vākšanai 
Smiltenes novada dzejnieces Mari-
kas Svīķes piemiņas vietas izveidei 
ar Latvijā pazīstamu mākslinieku 
piedalīšanos, eksponētas 3 gleznu 
izstādes ar grundzālietes Vaidas 
Namnieces un rīdzinieces Ivetas 
Skrastiņas darbiem, bijusi iespēja 
vērot Cēsu teātra un Grundzāles 
amtierteātra izrādes, Tihovsku ģi-
menes, Riharda Saules, māsu Legz-
diņu, jauniešu kora „Gaismas ceļā”, 
Grundzāles kultūras nama un pa-
matskolas kolektīvu koncertus un 
izlocīt kājas 2 ballēs. Prieks par jau-
numu – leļļu teātra izrādi „Vecīša 
cimdiņš”, kur atsaucīgi iesaistījās 
Grundzāles pagasta jaunās mā-
miņas Margarita Sarkangalve, Ilze 

Slikšjāne un bibliotēkas vadītāja 
Ilona Briede.

Amatierteātris „Cik jaudas!” 
strādā pie arvien jaunu lugu iestu-
dēšanas, rit regulārs un mērķtie-
cīgs darbs. Vadītāja Dzintra Medne 
priecājas par jaunu dalībnieku pie-
vienošanos kolektīvam, aktieru ba-
gātīgo izdomu un iniciatīvas garu, 
kas sekmē labvēlīgu gaisotni pašu 
vidē.

Radošā apvienība „Vienkārši 
prieks!” turpina ģenerēt idejas jau-
nu koncertprogrammu veidošanai. 
Aizvadītajā gadā nopietnākās uz-
stāšanās bijušas Smiltenes novada 
vokālo ansambļu skatē, Launkal-
nes sieviešu vokālā ansambļa „Ane-
mones” jubilejā, Valsts svētkiem 
veltītajā koncertā un Smiltenes ap-
rūpes centrā Ziemassvētkos.

Deju kolektīva „Rieda” jaunie-
šu grupa aug. Viņi ir mūsu jaunā 

maiņa un rāda, ka dejai Grundzālē 
ir nākotne.

Sevišķi darbīgs gads ir bijis vi-
dējās paaudzes deju kolektīvam 
„Rieda”. 9. jūlijā riedēnieši pieda-
lījās festivālā „Soļi smiltīs”, bet 
augusta sākumā gandrīz nedēļu 
pavadīja Rīgā, lai kopā ar vēl 5000 
dalībnieku veidotu deju rakstus 
emocionāli bagātajā un krāšņajā 
koncertuzvedumā „Dziesma dejo, 
deja skan” Mežaparka lielajā etrā-
dē. Šis uzvedums bija kā cerību 
putns labajai vēstij, ka Dziesmu un 
deju svētki joprojām elpo un ir dzī-
vi. 18. novembrī, kad Latviju svētīja 
pirmais sniegs, projekta „Smiltenes 
novada deju raksti” ietvaros “Rie-
da” videostāstā iemūžināja deju 
„Visi seši sajājuši”, kas apskatāms 
Grundzāles kultūras nama FB lapā. 
Viss izskatās tik skaisti, ka no sūrā 
darba neredz nenieka! Novembra 

beigās ciemojoties pie deju drau-
giem Skultē, „Riedas” dejotāji no-
slēdza aizvadītā gada koncertse-
zonu.

Saku sirsnīgu paldies Grund-
zāles kultūras nama amatierko-
lektīvu vadītājām Ingai Ķesterei un 
Dzintrai Mednei par paveikto un 
par degsmi turpināt labi iesākto! 
Katram amatierkolektīva dalībnie-
kam milzu paldies par vēlmi kup-
lināt Grundzāles pagasta kultūras 
dzīvi! Nams arvien ir atvērts ikvie-
nam pagasta iedzīvotājam jaunu 
ideju īstenošanai. Nāciet, dalieties 
tajās!

Lai mums visiem radošs, dar-
bīgs un gandarījumu sniedzošs 
Jaunā gada gājums!

Inga Lazdiņa
Grundzāles kultūras nama 

vadītāja

2022. gadā Smiltenes novada 
pašvaldības rīkotais Kultūras un 
sabiedriski nozīmīgu vai izglītojo-
šu aktivitāšu projektu konkurss 
ir devis iespēju biedrībām, nodi-
binājumiem vai individuālajiem 
uzņēmējiem organizēt daudzvei-
dīgas aktivitātes papildus kultūras 
namu piedāvājumam plašajā Smil-
tenes  novadā.

Konkursā pieejamais līdzfinan-
sējuma apmērs 2022. gadam ir bijis 
14560 eiro. Gada laikā tika izsludi-
nātas trīs kārtas, kurās tika saņem-
ti 17 projektu pieteikumi. Konkursa 
komisija, atbilstoši Nolikumam un 

Kultūras un sabiedriski nozīmīgu vai izglītojošu aktivitāšu 
projektu konkurss Smiltenes novadā 2022. gadā

pieejamam finansējumam, ir atbal-
stījusi astoņu projektu īstenošanu. 

Projektu īstenotāji ir piedā-
vājuši interesantas aktivitātes 
novada pagastos, piemēram, Apē 
– „Radošā pēcpusdiena „Ciemos 
pie Elīnas Zālītes””, Gaujienā ģi-
meņu pasākums „Šeit un tagad”, 
Palsmanē – „Palsmanes muižas 
dienas”. Šie pasākumi pulcinājuši 
gan vietējos ļaudis, gan viesus, ir 
bijusi iespēja apgūt jaunas pras-
mes, izmēģināt spēku un varē-
šanu jautrās aktivitātēs, uzzināt 
jaunus faktus par savas dzimtās 
vietas vēsturi senākos un jaunā-

kos laikos, iesaistīties Dzejas koka 
tapšanā, daudzveidīgās darbnīcās 
par E. Zālītes daiļradi. 

Projektu konkursā ir atbalstī-
ta „Smiltenes futbola vēstures grā-
matas izdošana”, kuras atvēršana 
gaidāma 2023. gada sākumā.

Ir noslēgti projektu īsteno-
šanas līgumi par filmas „Tepera 
stāsts” veidošanu, par arheoloģis-
kā tērpa darināšanas meistarkla-
sēm. Vasarā gaidāms senioru deju 
kolektīvu festivāls „Ripo, saulīt!”.

Tikko izvērtēti projektu pie-
teikumi konkursa III kārtā, arī 
atbalstītais projekta pieteikums 

„Erudīcijas un jautro mirkļu spēle 
„Apslēptās zināšanas”” bagātinās 
Raunas un Drustu vietējo kopienu 
kultūras dzīvi.

Aicinu sekot līdzi informācijai 
un iesaistīties piedāvātajās pro-
jektu aktivitātēs, vai arī – sagata-
vot un iesniegt savu projekta pie-
teikumu 2023. gadā, lai iespējams, 
īstenotu kādu vērtīgu ideju!

Velga Mālkalne
Smiltenes novada kultūras, 

sabiedriski nozīmīgu 
vai izglītojošu pasākumu 

konkursa komisijas vadītāja 

Smiltenes bibliotēkā 
pieejamas Rīgas kinostudijas 
kinožurnālu video kopijas

ir pieejami www.redzidzirdilatviju.lv. 
Smiltenes novada bibliotēka 

vāc un sistematizē materiālus par 
novadu un cilvēkiem, kuru dzīve 
un darbība saistīta ar novadu, kā 
arī popularizē novadpētniecības 
krājumu, nodrošinot tā pieejamību 
gan klātienē, gan arī attālināti. Tās 
ir publikācijas no žurnāliem, laik-
rakstiem, grāmatām, elektronis-
kiem resursiem, fotogrāfijas un cita 
veida izdevumi. Novadpētniecības 
krājums ir atmiņu liecību kopums, 
kas aptver Smiltenes novada vēstu-
ri un attīstību, atklāj vietējās vērtī-
bas, tradīcijas, sasniegumus, stipri-
not lokālpatriotismu. 

Aicinām ikvienu interesentu 
noskatīties Novadpētniecības krā-
jumā esošos video. Tie ir pieejami 
izmantošanai uz vietas. Gaidām Jūs 
Smiltenes novada bibliotēkas Uz-
ziņu un Novadpētniecības lasītavā 
Baznīcas laukumā 13, Smiltenē bib-
liotēkas darba laikā. Varbūt kaut ko 
saistošu un interesantu atradīsi 
arī Smiltenes bibliotēkas veidotajā 
Novadpētniecības virtuālajā lasī-
tavā vai arī novadnieku – jubilāru 
kalendārā. Lai aizraujošs ceļojums 
kopienas vēstures izzināšanā!

Inta Mežule
Smiltenes novada bibliotēkas 

vadītāja
Alda Liuke

Smiltenes bibliotēkas 
bibliogrāfe
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Plānoto pasākumu kalendārs
Bilskas pagasts

14. janvārī plkst. 22.00 Birzuļu tautas namā 
Karnevāla balle kopā ar grupu „Kompro-
miss”. Ieeja – 5,00 EUR. 

Blomes pagasts
21. janvārī plkst. 10.00 Latvijas Otrās līgas 
komandu čempionāts novusā.
26. janvārī Blomes tautas namā rokdarb-
nieču kopas „Blumenhof” 10 gadu jubilejas 
pasākums. 
29. janvārī plkst. 14.00 Blomes tautas namā 
tautas deju koncerts „Sniegi sniga, putināja, 
Līga Jāni kutināja”. Piedalās: Blomes tautas 
nama DK „Atspēriens”, „Nadele”, Raunas kul-
tūras centra TDK „Trejdeviņi”, Cēsu Kultūras 
centra DK „Dzirnas”, Grundzāles TDK „Rieda”. 
2. februārī Blomes tautas namā dzejnieces 
Marikas Svīķes piemiņas koncerts. 

Drustu pagasts
20. janvārī 1991. gada barikāžu aizstāvju 
atceres diena. Plkst. 16.00 Antas Eņģeles 
koncerts. Ieeja – 3,00 EUR; barikāžu dalīb-
niekiem – bez maksas. Tālrunis informācijai 
26413701 (Drustu tautas nams). Pēc koncer-
ta pie ugunskura Drustu centrā atmiņu stās-
ti, skanēs tautai mīļas dziesmas.

Gaujienas pagasts
15. janvāris plkst. 16.00 Gaujienas tautas 
namā koncertkompānijas „Solaris” (Lietu-
va – Somi) cirka – teātra izrāde „Pasakainā 
planēta”. Programmā – sunīši, zaķīši, kaķīši, 
čūskas, papagailis, klauni u.c. Piedalās arī 
mākslinieki no Šveices. Ilgums – 1 h 30 min. 
Ieeja – 8,00 EUR.
21. janvārī plkst. 14.00 Gaujienas tautas 
namā Barikāžu atceres pasākums „Atmiņu, 
stāsti, dziesmas” un Ineses Bebres foto izstā-
de „Ar zvaigžņu putekļiem saujās” un Raita 
Lapincka muzikālas kompozīcijas. 
No 21. janvāra līdz 28. februārim Gaujie-
nas tautas namā Ineses Bebres foto izstāde 
„Ar zvaigžņu putekļiem saujās” (apskatāma 
katru darba dienu un pasākumu laikā). 

Grundzāles pagasts
28. janvārī plkst. 15.00 Grundzāles kultūras 
namā erudīcijas turnīra „Prāto Grundzālē!” 
2023. gada 1. kārta. 
4. februārī  plkst. 18.00 Grundzāles kultūras 
namā tautas deju kolektīvu sadraudzības 

Jūsu izvēlētais arhitektūras meta variants 
(atzīmējiet ar X Jūsu izvēlēto variantu) 

Norādiet informāciju par sevi:  

Jūsu vārds un uzvārds: ____________________________________________________

Jūsu personas kods: ______________________________________________________

Jūsu dzīvesvieta atrodas:__________________________________________________

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

Pilnībā aizpildīta pieteikuma anketa iesniedzama kādā no Smiltenes no-
vada pagastu pārvaldēm vai Valsts un pašvaldības vienotajiem klientu 
apkalpošanas centriem līdz 27. janvārim. 

* Aizpildot balsojumā pieprasīto informāciju, persona devusi piekrišanu datu apstrādei 
balsojumā “Par Viedrades kvartāla, Pils ielā 9, Smiltenē arhitektonisko risinājumu”. Datu 
apstrādei tiks nodrošināta godprātīga attieksme pret personas sniegto informāciju, kā arī tiks 
ievēroti vispārīgās datu aizsardzības regulas pamatprincipi.

koncerts „Nāc sildīties putenī!”. Ieeja – 2,00 
EUR. 
4. februārī plkst. 21.00 Grundzāles kultūras 
namā balle ar grupu „Propelleris”. Ieeja – 5,00 
EUR. 

Launkalnes pagasts
27. janvārī plkst. 17.30 Launkalnes tautas 
namā Jauniešu radošo deju koncerts. 

Raunas pagasts
Līdz 31. janvārim Raunas bibliotēkā raunē-
nietes Aivas Parandjukas gleznu izstāde 
4. februārī no plkst. 18.00 Raunā Vakara pa-
staiga sveču takā.

Smiltenes pilsēta un pagasts
14. janvārī plkst. 19.00 Smiltenes Kultūras 
centra lielajā zālē „Gada balva sportā 2022”. 
Ieeja bez maksas.
Līdz 16. janvārim Smiltenes Kultūras cen-
tra kino zāles foajē apskatāma Smiltenes 
Mākslas skolas 4.,5., un 6. kursu audzēkņu 
izstāde „ZIEMAS (-svētku) STĀSTS”. Ieeja bez 
maksas.
Līdz 20. janvārim Smiltenes Kultūras centra 
Kino zāles foajē iespēja iepazīties ar  Viedra-
des kvartāla Pils ielā 9 arhitektūras metiem. 
Ieeja bez maksas.
20. janvārī Barikāžu atceres diena. Ieeja bez 
maksas.
21., 22. janvārī reģionālā teātru skate. 
Līdz 5. februārim Smiltenes Kultūras centra 
foajē apskatāma Latvijas Mākslas akadēmi-
jas izstāde „Kas patiesībā slēpjas zem sniega 
segas?”. Ieeja bez maksas.

Trapenes pagasts
28. janvārī plkst. 19.00 Trapenes kultūras 
namā pasākums „Dzīve kā teātris”.
No 13. līdz 18. februārim Bormaņmuižas 
parka teritorijā foto orientēšanās. Atrodi 13 
sarkanas lentītes ar burtiem, nofotografējies 
pie tām, no burtiem izveido teicienu un sūti 
uz e-pastu kulturatrapene@smiltenesnovads.
lv vai WhatsApp 22451160. Veiksmīgāko foto 
orientieristu godināšana notiks 18. februāra 
koncertā. 
18. februārī plkst. 19.00 Trapenes kultūras 
namā mīlestības svētkiem veltīts koncerts 
„Mīla ir kā uguns”. 

Viedrades kvartālam, Pils ielā 9, Smiltenē, arhitektūras ideju metu 
konkursā izvēlēti trīs arhitektūras darbi, 

kuri līdz 2023. gada 27. janvārim nodoti iedzīvotāju balsojumam.

AICINĀM IEDZĪVOTĀJUS NOBALSOT 
PAR SEV TĪKAMĀKO 

ARHITEKTŪRAS META VARIANTU!
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