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Uz laiku ierobežo cilvēku kustību ārpus katra sociālā burbuļa
Turpinot ierobežot straujo Covid-19 izplatības pieaugumu Latvijā, valdība 13. oktobrī pieņēma lēmumu, ka no 14. oktobra sejas maskas būs jālieto arī veikalos, muzejos,
izstādēs un citās vietās. Tāpat būs
stingrāki nosacījumi sabiedriskajā
ēdināšanā. Savukārt no 17. oktobra
būs papildu ierobežojumi interešu
izglītībai, privātajiem pasākumiem
un sporta jomai.
Turpmāk sejas maskas obligāti
būs jāvalkā ne tikai sabiedriskajā
transportā, bet arī veikalos, aptiekās,
pastā, muzejos, bibliotēkās, lidostā,
autoostās un dzelzceļa stacijās, kā
arī apmeklējot izstādes un reliģiskās darbības veikšanas vietas, ja tur
netiek organizēts pasākums. Prasība
par sejas maskām attiecas arī uz šo
vietu darbiniekiem, kuri no apmeklētājiem nav nodalīti ar fizisku barjeru, piemēram, īpašām sieniņām.
Tāpat jau šobrīd noteikumi paredz,
ka sejas maska ir jālieto pakalpojumu sniegšanas vietās, kur cilvēki
uzturas ilgāk par 15 minūtēm un nav
iespējams ievērot 2 metru distanci,
kā arī nav izveidotas citas fiziskas
barjeras. Sejas maskas var nelietot
bērni līdz 13 gadu vecumam. Tāpat
sejas masku var nevalkāt medicīnisku iemeslu dēļ, piemēram, ja personai kustību traucējumu dēļ ir apgrūtināta maskas uzlikšana vai personai
ir psihiskās veselības traucējumi.
Diemžēl novērojumi liecina, ka
kopumā iedzīvotāju līdzdarbošanās
līmenis ievērot valstī noteiktās rekomendācijas un prasības ir pārāk
zems, kā rezultātā notiek strauja
vīrusa izplatība. Līdz ar to Veselības ministrija kopā ar speciālistiem
secinājusi, ka ir vajadzīga atsevišķu
proaktīvu ierobežojumu noteikšana visā valstī uz noteiktu laiku, kur
potenciāli ir iespējama daudz lielākā
vīrusa pārnese no cilvēka uz cilvēku
ārpus viņu sociālā burbuļa.

Līdz ar to, lai mazinātu infekcijas izplatību, no 17. oktobra
līdz 6. novembrim visā valstī būs
ieviestas vēl citas drošības prasības:
 Klātienē nenotiks interešu
izglītības un amatiermākslu nodarbības gan pieaugušajiem, gan bērniem
grupās – var notikt tikai individuālas
apmācības. Tas attiecas arī uz mūzikas un mākslas skolām;
 Sporta treniņi (nodarbības)

grupās var notikt tikai ārpus telpām
vai attālināti, neizmantojot kopīgās
ģērbtuves. Telpās treniņi var norisināties tikai individuāli. Šī prasība
attiecas arī uz sporta klubiem, bet
neattiecas uz Latvijas pieaugušo izlases, Latvijas Olimpiskās vienības
un Latvijas Paralimpiskās vienības
sportistu, kā arī komandu sporta spēļu augstāko līgu komandu sporta treniņiem pieaugušajiem.
 Aizliegts organizēt sporta

pasākumus, piemēram, sacensības
(neattiecas uz starptautiskiem sporta
pasākumiem, kā arī komandu sporta
spēļu augstāko līgu komandu sporta
sacensībām pieaugušajiem).
No 17. oktobra:
 Privātu pasākumu vietās
kopā drīkst būt telpās 30 cilvēki, ārpus telpām – 300 cilvēki. Ja privātu
pasākumu rīko publiskā vietā, piemēram, restorānā, izīrētā pirtī, klubā u.tml., tad jānodrošina viesiem

fiksētas, personalizētas sēdvietas, 2
metru distance (izņemot personām
no vienas mājsaimniecības), kā
arī pasākums var norisināties līdz
plkst. 24.00.
 Sabiedriskās ēdināšanas
vietās (arī bāros) iekštelpās pie galdiņiem drīkst atrasties ne vairāk par
4 personām, kuras nav no vienas
mājsaimniecības. Tāpat sabiedriskās ēdināšanas vietas drīkstēs strādāt no plkst. 6.00 līdz 24.00.
 Tāpat, lai mazinātu vīrusa
izplatību un epidemiologiem būtu
laiks novērot inficēšanās skaita dinamikas svārstības, valdība lēma,
ka 7. – 12. klašu skolēni vienu nedēļu no 26. līdz 30. oktobrim (nedēļa pēc skolēnu brīvlaika) mācīsies
attālināti.
Saskaņā ar 9.oktobra valdības
lēmu par papildu ierobežojumiem
Covid-19 izplatības mazināšanai,
līdz 31. decembrim ir noteikti vēl
šādi drošības pasākumi:
 pasākumos
iekštelpās
vienlaikus pulcēties drīkst 500 cilvēki;
 iekštelpās drīkst notikt tikai tādi pasākumi, kuros ir fiksētas,
personalizētas sēdvietas;
 pasākumos ārtelpās nedrīkst būt vairāk par 1000 cilvēkiem;
 pasākumi ārtelpās virs 300
cilvēkiem, kuros notiek personu
pārvietošanās (piemēram, nūjošana,
skriešana, t.sk. maratoni), netiek organizēti.
 pieaugušo neformālās izglītības grupās drīkst būt 30 cilvēki
vienā grupā.
*Grozījumi Ministru kabineta
2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr.
360 „Epidemioloģiskās drošības
pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”
Avots: www.vm.gov.lv.

Uzsāk Smiltenes novada pašvaldību apvienošanās projekta izstrādi
Gatavojoties 2021. gada administratīvi teritoriālajai reformai, Apes, Raunas un Smiltenes
novadu pašvaldības uzsākušas apvienošanās projekta un jaunizveidojamās Smiltenes novada pašvaldības struktūras izstrādi.
Šā gada 19. septembrī stājās
spēkā Ministru kabineta noteikumi
Nr. 577 „Kārtība, kādā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros pašvaldībām piešķir valsts mērķdotāciju
kopīga jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras
projekta izstrādei”, kas noteic nosacījumus un kārtību, kādā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros
pašvaldībām piešķir valsts mērķdotāciju kopīga jaunveidojamā novada

pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei. Atbilstoši noteikumiem Smiltenes novada dome,
kā atbildīgā pašvaldība, var pretendēt
uz valsts mērķdotācijas saņemšanu.
Pamatojoties uz veikto tirgus izpētes procedūru, Smiltenes novada
dome 2020. gada 21. septembrī parakstīja līgumu ar SIA „RP Alianse”
par Apes, Raunas un Smiltenes novadu apvienošanās projekta, kas ietver
arī jaunizveidojamās Smiltenes novada pašvaldības struktūras, izstrādi.
Pašvaldību apvienošanās projekta sagatavošanas mērķi ir:
 nodrošināt pamatotu, optimālu jaunizveidojamā Smiltenes
novada pašvaldības administratīvās
struktūras veidošanu, ievērojot po-

litisko, ekonomisko, sociālo, kultūrvēsturisko un ģeogrāfisko situāciju
uz vietas;
 nodrošināt pamatotu un
ilgtspējīgu investīciju plānošanu
jaunizveidojamā novadā;
 nodrošināt atklātu, efektīvu un saprotamu Apes, Raunas un
Smiltenes pašvaldību apvienošanās
procesu.
Sagatavojot pašvaldību apvienošanās projektu, SIA „RP Alianse”
uzdevums ir, aptverot visu apvienojamo novada pašvaldību iestādes un
struktūrvienības, kā arī kapitālsabiedrības un citas pašvaldību institūcijas, sagatavot pašvaldības institūciju darbības un ar to reorganizāciju saistītus jautājumus – jāsagata-

vo ieviešanas plāns, kā arī jāparedz
izdevumi, kas radīsies pašvaldībām
apvienojoties.
Sabiedrības informēšanas nolūkā, projekta izstrādātāja viens no
darba uzdevumiem ir organizēt sabiedrības informēšanu par sagatavoto pašvaldību apvienošanās projektu, iepazīstinot ar to Apes, Raunas
un Smiltenes novadu iedzīvotājus,
deputātus, darbiniekus un citus interesentus ar novada galvenajiem parametriem, ar plānoto novada pašvaldības administratīvo struktūru,
funkciju īstenošanas veidu un vietu,
apzināt un apkopot sabiedrības viedokli, iebildumus un priekšlikumus
par pašvaldību apvienošanās projektu. Projekta izstrāde ir jāīsteno ne

vēlāk kā līdz 2021. gada 1. jūnijam.
Uzziņai:
2020. gada 23. jūnijā stājās spēkā Saeimas pieņemtais un Valsts prezidenta izsludinātais likums „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”, kas nosaka, ka pēc 2021.
gada pašvaldību vēlēšanām Smiltenes novadā iekļausies Apes pagasts,
Apes pilsēta, Bilskas pagasts, Blomes pagasts, Brantu pagasts, Drustu
pagasts, Gaujienas pagasts, Grundzāles pagasts, Launkalnes pagasts,
Palsmanes pagasts, Raunas pagasts,
Smiltenes pagasts, Smiltenes pilsēta,
Trapenes pagasts, Variņu pagasts un
Virešu pagasts.
Marita Mūze,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Smiltenes novada domes lēmumi
2020. gada 16. septembrī notika domes ārkārtas sēde, kurā tika
pieņemti sekojoši lēmumi:
1. Sociālam dienestam piedalīties ESF projekta “Profesionāla
sociālā darba attīstība pašvaldībās”
aktivitātē „Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana” īstenošanā kā
sadarbības partnerim.
2. Par izmaiņām Smiltenes
novada domes sociālā dienesa amatu
vienību sarakstā
3. Izīrēt A.P. pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas Dārza iela
16 dz. 5, Smiltenē, Smiltenes novadā, (kopējā platība 39,4 m2, 1 istabas dzīvoklis bez ērtībām) uz vienu
gadu ar tiesībām īres līguma termiņu
pagarināt.
4. Atcelt Smiltenes novada
pašvaldības domes 2020. gada 30.
jūnija lēmumu Nr. 397 „Par deleģēšanas līguma slēgšanu un nekustamā īpašuma „Centra katlu māja”,
Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, nodošanu bezatlīdzības lietošanā” (protokols Nr. 11, 34.§).
5. Piešķirt īpašas tiesības un
pilnvarot Sabiedrību ar ierobežotu
atbildību, Ilūkstes siltums” (vienotās reģ. Nr. 41503060271, juridiskā
adrese: „Ošumāja”, Kūku pagasts,
Krustpils novads, LV-5222), sniegt
siltumapgādes sabiedriskos pakalpojumus Smiltenes novada, Palsmanes
pagasta Palsmanes ciema administratīvajā teritorijā. Slēgt līgumu ar
Sabiedrību ar ierobežotu atbildību
Ilūkstes siltums” par sabiedrisko siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu
pakalpojumus Smiltenes novada,
Palsmanes pagasta Palsmanes ciema
administratīvajā teritorijā uz termiņu
10 (desmit) gadi no līguma spēkā
stāšanās dienas, atbilstoši lēmuma
pielikumā pievienotajam Līguma
projektam par sabiedrisko siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu Smiltenes novadā.
2020. gada 30. septembrī notika kārtējā domes sēde, kurā tika
pieņemti 67 lēmumi:
1. Noraidīt L.B. iesniegto
sūdzību par Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un izsoles
komisijas darbībām 2020. gada 8.
septembrī notikušajā rakstiskajā izsolē, kur tika izsolīts nekustamais
īpašums „Stopiņi”, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, kadastra
numurs: 9480 001 0057, kas sastāv
no apbūvēta zemes starpgabala ar
kopējo platību 0,5 ha (nulle komats
pieci hektāri) un būves ar kadastra
apzīmējumu 94800010057001.
2. Apstiprināt Smiltenes novada domes 2020. gada 8. septembra
izsoles rezultātu, kurā izsolīts nekustamais īpašums „Stopiņi”, Smiltenes
pagasts, Smiltenes novads, kadastra
numurs: 9480 001 0057, saskaņā
ar kuru par izsoles uzvarētāju (nosolītāju), atzīts A.P.P. par piedāvāto
summu 15100,00 EUR (piecpadsmit
tūkstoši viens simts euro un nulle
centi).
3. Pagarināt telpu nomas līguma termiņu nekustamajā īpašumā
„Kultūras nams”, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads, ar A.D. uz
1 (vienu) gadu.
4. Iznomāt pašvaldībai piederošā nekustamajā īpašumā sekojošas

telpas adresē „Birzuļu tautas nams”,
Mēros, Bilskas pagastā – Nr. 26 ar
platību 14,1m2, telpu Nr. 27 ar platību 14,6m2, telpu Nr. 28 ar platību
21,7 m2 , telpu Nr. 29 ar platību 5,5
m2 , telpu Nr. 30 ar platību 6,9 m2 ,
telpu Nr. 31 ar platību 14,1 m2 , telpu
Nr. 32 ar platību 17,1 m2, telpu Nr.
33 ar platību 15,6 m2.
5. Konceptuāli atbalstīt līguma slēgšanu ar Smiltenes evaņģēliski luterisko draudzi (vienotais valsts
reģistrācijas Nr. 90000160071) par
apbūves tiesības piešķiršanu Smiltenes novada domei uz Smiltenes
evaņģēliski luteriskai draudzei piederošā nekustamā īpašuma Baznīcas
laukumā 1, Smiltenē, sastāvā ietilpstošās zemes vienības (ar kadastra
apzīmējumu 94150010102) daļu ar
mērķi projekta „Uzņēmējdarbības
veicināšana Smiltenes pilsētā, I kārta” realizēšanas nodrošināšanai.
6. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Vecdambīši”, Blome, Blomes
pagastā, kadastra numurs 9446 006
0006, brīvo cenu 5900 euro (pieci
tūkstoši deviņi simti euro). Atsavināt A.L. nekustamo īpašumu „Vecdambīši”, Blome, Blomes pagastā,
Smiltenes novadā, kadastra numurs
9446 006 0006, kas sastāv no zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumu
9446 006 0202 0,9864 ha un 9446
006 0203 0,504 ha platībā.
7. Apstiprināt
nekustamā
īpašuma „Niedras”, Bilskas pagastā, kadastra numurs 9444 003 0073,
brīvo cenu 6600 euro (seši tūkstoši
seši simti euro). Atsavināt G.N. nekustamo īpašumu „Niedras”, Bilskas
pagastā, Smiltenes novadā, kadastra
numurs 9444 003 0073, sastāv no
divām zemes vienībām ar kadastra
apzīmējumiem 9444 003 0073 1,65
ha, 9444 003 0179 0,97 ha platībā.
8. Atsavināt, pārdodot atklātā
izsolē ar augšupejošu soli, Smiltenes novada pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu „Vecpalsas”,
Palsmanes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9474 004 0352,
sastāv no vienas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 9474 004 0352
un nedzīvojamām ēkām ar kadastra
apzīmējumiem 9474 004 0352 001,
9474 004 0352 002, 9474 004 0352
003 un 9474 004 0352 004.
9. Uzsākt nekustamā īpašuma „F/A Dzeņi”, Bilskas pagastā,
kadastra numurs 9444 006 0136,
kas sastāv no vienas zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 9444 006
0136 0,83 ha platībā atsavināšanas
procedūru.
10. Uzsākt nekustamā īpašuma
„Kalna Noras”, Launaklnes pagastā, kadastra numurs 9470 010 0273,
kas sastāv no vienas zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 9470 010
0233 0,2783 ha platībā, atsavināšanas procedūru.
11. Uzsākt nekustamā īpašuma
„Veckainaiži”-3, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, atsavināšanas
procedūru.
12. Nodot bez atlīdzības Latvijas valstij Zemkopības ministrijas
personā nekustamo īpašumu „Ķauzeru ceļš”, kadastra numurs 9470
002 0091, kas sastāv no vienas zemes vienības 0.47 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 9470 002 0112
un uz tās esošo būvi (būves kadastra

apzīmējums 9470 002 0112 001),
reģistrēts Vidzemes rajona tiesas
Launkalnes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 1000 0060 4428,
apsaimniekošanas un aizsardzības
funkciju īstenošanai nosakot aizliegumu Zemkopības ministrijai īpašumu atsavināt un apgrūtināt ar lietu
tiesībām un pienākumu Zemkopības
ministrijai bez atlīdzības nodot īpašumu Smiltenes novada pašvaldībai,
ja tas netiek izmantots valsts meža
apsaimniekošanas un aizsardzības
funkciju nodrošināšanai un attiecīgi
par to izdarīt atzīmi zemesgrāmatā.
13. Jaunizveidojamam
ēku
(būvju) īpašumam, kas sastāv no garāžas ēkas ar kadastra apzīmējumu
94150030219012 un atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 94150030219, piešķirt nosaukumu „Avotu iela 4A k-18”, Smiltene,
Smiltenes novads.
14. Jaunizveidojamam
ēku
(būvju) īpašumam, kas sastāv no
ēkām ar kadastra apzīmējumu
94440030083001, 9444003008300,
94440030083003, 94440030083004
un atrodas uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 94440030083,
piešķirt nosaukumu „Skolas iela 3”,
Bilskas pagasts, Smiltenes novads.
15. Apstiprināt zemes ierīcības
projektu „Lejas Briņģini”, Smiltenes
pagasts, Smiltenes novads, zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu
94800010013.
16. Zemes vienību ar kadastra
apzīmējumu 94800010013 sadala
divās zemes vienībās:
 zemes vienībai (projektā
apzīmēta ar Nr. 1), kadastra apzīmējums 94800010105, kas projektēta
17,5 ha platībā, piešķirt nosaukumu „Augšas Briņģini”, Smiltenes
pagasts, Smiltenes novads. Zemes
vienībai 17,5 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods
0101);
 zemes vienībai (projektā
apzīmēta ar Nr. 2), kadastra apzīmējums 94800010106, kas projektēta
32,4 ha platībā saglabāt nosaukumu
„Lejas Briņģini”, Smiltenes pagasts,
Smiltenes novads. Zemes vienībai
32,4 ha platībā noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība (kods 0201).
17. Apstiprināt zemes ierīcības
projektu „Lejasgrīvas”, Palsmanes
pagasts, Smiltenes novads, zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu
94740070101. Zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 94740070101
sadala divās zemes vienībās:
 zemes vienībai (projektā
apzīmēta ar Nr. 1), kadastra apzīmējums 94740070107, kas projektēta
13,37 ha platībā, saglabāt nosaukumu
„Lejasgrīvas”, Palsmanes pagasts,
Smiltenes novads. Zemes vienībai
13,37 ha platībā noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība (kods 0201);
 zemes vienībai (projektā
apzīmēta ar Nr. 2), kadastra apzīmējums 94740070108, kas projektēta
13,03 ha platībā, piešķirt nosaukumu
„Zemes Grīvas”, Palsmanes pagasts,
Smiltenes novads. Zemes vienībai

13,03 ha platībā noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība (kods 0201).
18. Apstiprināt zemes ierīcības
projektu „Pavāri – Mazpavāri”, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads,
zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 94700030007, 94700030283
un 94700030350. Zemes vienībām ar
kadastra apzīmējumu 94700030007,
94700030283 un 94700030350 pārkārto robežas, veidojot divas zemes
vienības:
 zemes vienībai (projektā
apzīmēta ar Nr. 1), kadastra apzīmējums 94700030476, kas projektēta 0,1547 ha platībā, piešķirt nosaukumu „Lielpavāri”, Launkalnes
pagasts, Smiltenes novads. Zemes
vienībai 0,1547 ha platībā noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(kods 0101);
 zemes vienībai (projektā
apzīmēta ar Nr. 2), kadastra apzīmējums 94700030477, kas projektēta
0,0866 ha platībā, saglabāt nosaukumu „Mazpavāri”, Launkalnes
pagasts, Smiltenes novads. Zemes
vienībai 0,0866 ha platībā noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība
(kods 0101).
19. Apstiprināt zemes ierīcības
projektu „Jaunliedulieši”, Palsmanes
pagasts, Smiltenes novads, zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu
94740060049. Zemes vienību ar
kadastra apzīmējumu 94740060049
sadala divās zemes vienībās:
 zemes vienībai (projektā
apzīmēta ar Nr. 1), kadastra apzīmējums 94740060090, kas projektēta
18,8 ha platībā, saglabāt nosaukumu
„Jaunliedulieši”, Palsmanes pagasts,
Smiltenes novads. Zemes vienībai
18,8 ha platībā noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība (kods 0201);
 zemes vienībai (projektā
apzīmēta ar Nr. 2), kadastra apzīmējums 94740060091, kas projektēta
6,8 ha platībā piešķirt nosaukumu
„Vecliedulieši”, Palsmanes pagasts,
Smiltenes novads. Zemes vienībai
6,8 ha platībā, noteikt nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība (kods 0101).
20. No Grundzāles pagasta
nekustamā īpašuma „Šalkas”, kadastra numurs 94580020011, atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 94580020041 6,41 ha
platībā mainīt nosaukumu no „Šalkas” uz „Rija” un piešķirt adresi
„Rija”, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads.
21. No Grundzāles pagasta
nekustamā īpašuma „Birztalas”, kadastra numurs 94440070063, atdalāmajai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 94440090019 5,2 ha
platībā mainīt nosaukumu no „Birztalas” uz „Meža Birztalas”, Bilskas
pagasts, Smiltenes novads.
22. Izveidot zemes vienības
daļu 4727,47 m2 platībā nekustamā
īpašuma Limbažu iela 8, Smiltenē,
zemes vienībā ar kadastra apzīmēju-

mu 94150070706, mērķis – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve
(kods 1001).
23. Iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Vidzemīte” nekustamo īpašumu „Jaunmurri”, Brantu
pagastā, Smiltenes novadā, kadastra
numurs 9448 003 0241, kas sastāv
no zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 9448 003 0241 5,76 ha
un 9448 003 0240 1,63 ha platībā.
24. Izbeigt I.L. 2016. gada 4.
jūlijā noslēgto zemes nomas līgumu
NR. 133/2016. Iznomāt A.L. nekustamo īpašumu „Vecdambīši”, Blomes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9446 006 0202, kas
sastāv no zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9446 006 00089 0,3 ha
platībā.
25. Iznomāt G.M. zemes vienības Vidzemes iela 16, Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415 008 1414,
daļu 378 m2 platībā sakņu (ģimenes)
dārza ierīkošanai, nosakot nomas līguma termiņu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim.
26. Iznomāt V.B. zemes vienības Ezera iela 5, Smiltenē, kadastra
apzīmējums 9415 010 0205, daļu
803 m2 platībā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai, nosakot nomas līguma termiņu no 2021. gada 1. janvāra
līdz 2025. gada 31. decembrim.
27. Iznomāt I.V. zemes vienības Ezera iela 6, Smiltenē, kadastra
apzīmējums 9415 010 0301, daļu
642 m2 platībā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai, nosakot nomas līguma termiņu no 2021. gada 1. janvāra
līdz 2025. gada 31. decembrim.
28. Iznomāt L.N. zemes vienības Ezera iela 6, Smiltenē, kadastra
apzīmējums 9415 010 0301, daļu
1505 m2 platībā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai, nosakot nomas līguma termiņu no 2021. gada 1.janvāra
līdz 2025. gada 31. decembrim.
29. Iznomāt V.L. zemes vienības Daugavas iela 39, Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415 008 1603,
daļu 386 m2 platībā sakņu (ģimenes)
dārza ierīkošanai, nosakot nomas līguma termiņu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim.
30. Iznomāt M.R. zemes vienības Daugavas iela 39, Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415 008 1603,
daļu 856 m2 platībā sakņu (ģimenes)
dārza ierīkošanai, nosakot nomas līguma termiņu no 2021.gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim.
31. Iznomāt L.K. zemes vienības Raiņa iela 51A, Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415 005 0920, daļu
800 m2 platībā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai, nosakot nomas līguma termiņu no 2021. gada 1. janvāra
līdz 2025. gada 31. decembrim.
32. Iznomāt A.K. zemes vienības Raiņa iela 51A, Smiltenē, kadastra apzīmējums 9415 005 0920, daļu
820 m2 platībā sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai, nosakot nomas līguma termiņu no 2021. gada 1. janvāra
līdz 2025. gada 31. decembrim.
33. Iznomāt V.J. zemes vienību
Kaļķu iela 2 C, Smiltenē, kadastra
apzīmējums 9415 004 0008 0,0593
ha platībā sakņu (ģimenes) dārza
ierīkošanai, nosakot nomas līguma
termiņu no 2021. gada 1. janvāra
līdz 2025. gada 31. decembrim.
34. Iznomāt Valkas rajona Bils-
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2020. gada 16. oktobris
kas pagasta zemnieku saimniecībai
„Ziedugravas” nekustamo īpašumu
„Sīļi”, Bilskas pagastā, Smiltenes
novadā, kadastra numurs 9444 008
0018, kas sastāv no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 9444 008
0121 2,1 ha platībā.
35. Iznomāt I.B. zemes vienības „Mūrnieki”, Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā, ar kadastra
apzīmējumu 9458 002 0021, daļu
1,0 ha platībā.
36. Iznomāt A.R. nekustamo
īpašumu „Patvari”, Variņu pagastā,
Smiltenes novadā, kadastra numurs
9490 002 0057, kas sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu
9490 002 0057 1,1 ha platībā mājīpašuma uzturēšanai.
37. Precizēt V.J. 2019. gada
21. februārī noslēgtā zemesgabala
nomas līguma Nr. 12/2019 zemes
vienības „Pašvaldības zemes gabals
Nr. 3”, Launkalnes pagastā, kadastra
apzīmējums 9474 010 0184, daļas
platību no 42 m2 uz 300 m2.
38. Atzīt par nenotikušu 2020.
gada 4. augusta otro izsoli pašvaldības nekustamam īpašumam „Kalna Bērzi”, Launkalnes pagastā, (lēmums par izsoles rīkošanu 2020.
gada 27. maijā Nr. 330, protokols
Nr. 9, 31.§.), jo izsolei nebija pieteicies neviens dalībnieks. Rīkot
Smiltenes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Kalna
Bērzi”, Launkalnes pagastā, kadastra numurs 9470 010 0310, kas
sastāv no vienas zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 9470 010
0304, zemes kopplatība 0,5707 ha
(turpmāk – Nekustamais īpašums)
trešo izsoli, pārdodot to atklātā izsolē ar augšupejošu soli. Apstiprināt Nekustamā īpašuma trešās
izsoles sākuma cenu 3025,00 EUR
(trīs tūkstoši divdesmit pieci euro

un nulle centu) apmērā.
39. Atzīt par nenotikušu 2020.
gada 4. augusta otro izsoli pašvaldības nekustamam īpašumam
„Ķirškalni”, Launkalnes pagastā,
(lēmums par izsoles rīkošanu 2020.
gada 27. maijā Nr. 332, protokols Nr.
9, 33.§.), jo izsolei nebija pieteicies
neviens dalībnieks. Rīkot Smiltenes
novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Ķirškalni”, Launkalnes pagastā, kadastra numurs 9470
010 0275, sastāv no vienas zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu
9470 010 0266, zemes kopplatība
02466 ha (turpmāk – Nekustamais
īpašums), trešo izsoli, pārdodot to atklātā izsolē ar augšupejošu soli. Apstiprināt Nekustamā īpašuma trešās
izsoles sākuma cenu 4570,00 EUR
(četri tūkstoši pieci simti septiņdesmit euro un nulle centu) apmērā.
40. Atzīt par nenotikušu 2020.
gada 4. augusta otro izsoli pašvaldības nekustamam īpašumam „Ķirši”,
Launkalnes pagastā, (lēmums par izsoles rīkošanu 2020. gada 27. maijā
Nr. 331, protokols Nr. 9, 32.§.), jo izsolei nebija pieteicies neviens dalībnieks. Rīkot Smiltenes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Ķirši”, Launkalnes pagastā, kadastra numurs 9470 010 0274, sastāv
no vienas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9470 010 0265, zemes
kopplatība 0,2164 ha (turpmāk –
Nekustamais īpašums), trešo izsoli,
pārdodot to atklātā izsolē ar augšupejošu soli. Apstiprināt Nekustamā
īpašuma trešās izsoles sākuma cenu
2750,00 EUR (divi tūkstoši septiņi
simti piecdesmit euro un nulle centi)
apmērā.
41. Atzīt par nenotikušu atsavināšanu par brīvu cenu, kas noteikta ar 2020. gada 27. maija lēmumu
Nr. 335 (protokols Nr. 9, 36.§.), kus-

tamai mantai – pasažieru autobusam
Ford Transit, reģistrācijas numurs
HH 9249. Atkārtoti atsavināt kustamo mantu – pasažieru autobusu Ford
Transit, reģistrācijas numurs HH
9249, pārdodot to par brīvu cenu.
Apstiprināt pasažieru autobusam
Ford Transit, reģistrācijas numurs
HH 9249, pārdošanas cenu 1500,00
EUR (viens tūkstotis pieci simti euro
un nulle centi).
42. Atzīt par nenotikušu atsavināšanu par brīvu cenu, kas noteikta ar 2020. gada 27. maija lēmumu
Nr. 334 (protokols Nr. 9, 35.§.), kustamai mantai – vieglai automašīnai
SUBARU LEGACY, reģistrācijas
numurs GA 2983.
43. Pagarināt ar I.U. noslēgtā
dzīvojamās telpas īres līguma termiņu adresē „Silva” 10 dzīv. 6, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads,
uz vienu gadu ar tiesībām īres līguma termiņu pagarināt uz nākamo
termiņu.
44. Par I.K. izslēgšanu no dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistra.
45. Par E.R. iekļaušanu dzīvojamās telpas izīrēšanas reģistrā.
46. Grozīt domes 2020. gada
27. maija lēmumu Nr. 353 „Par
2020. gada projektu līdzfinansēšanas konkursa nevalstiskajām organizācijām Smiltenes novadā rezultātu
apstiprināšanu” (protokols Nr. 9.,
54. §.), svītrojot lēmuma 1.2. un 1.4.
punktu.
47. Izsludināt 2020. gada projektu līdzfinansēšanas konkursa
nevalstiskajām organizācijām Smiltenes novadā 2. kārtu un noteikt
projektu pieteikumu iesniegumu termiņu līdz 2020. gada 30. oktobrim,
plkst. 16.00.
48. Maksas pakalpojuma apstiprināšana Smiltenes mākslas skolā.

49. Par izmaksām uz vienu izglītojamo.
50. Par Bilskas pamatskolas
direktora un direktora vietnieka
amatalgu.
51. Par Blomes pamatskolas direktora un direktora vietnieka
amatalgu.
52. Par Grundzāles pamatskolas direktora un direktora vietnieka
mēneša amatalgu.
53. Par Palsmanes pamatskolas direktora un direktora vietnieka
mēneša amatalgu.
54. Par Variņu pamatskolas direktora un direktora vietnieka mēneša amatalgu.
55. Par Launkalnes pamatskolas direktora un direktora vietnieka
mēneša amatalgu.
56. Par Smiltenes vidusskolas
direktora un direktora vietnieka mēneša amatalgu.
57. Par Smiltenes novada speciālās pamatskolas direktora un direktora vietnieka mēneša amatalgu.
58. Par pirmsskolas izglītības
iestāžu vadītāju mēneša amatalgu.
59. Par profesionālās ievirzes
izglītības iestāžu vadītāju un vadītāju vietnieku mēneša amatalgu.
60. Par izmaiņām Grundzāles
pamatskolas no pašvaldības budžeta
finansējamo amatu vienību sarakstā.
61. Par izmaiņām iestādes
„Smiltenes novada dome” amatu
vienību sarakstā.
62. Atcelt 2020. gada 27. maija
Smiltenes novada domes lēmumu
Nr. 336 „Saistošo noteikumu Nr.
13/20 „Par sabiedrisko kārtību Smiltenes novadā” projekta apstiprināšanu” (protokols Nr. 9, 37.§.).
63. Apstiprināt Saistošo noteikumu „Par sabiedrisko kārtību Smiltenes novadā” projektu.
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64. Apstiprināt saistošo noteikumu „Smiltenes novada teritorijas
kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” projektu.
65. Apstiprināt grozījumu „Grozījumi 2009. gada 27. augusta nolikumā „Smiltenes novada domes
Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas nolikums”” projektu.
66. Apstiprināt noteikumus
„Noteikumi par iekšējās trauksmes
celšanas sistēmu Smiltenes novada
domē un tās iestādēs”.
67. Noteikt ierosinājumu iesniegšanas termiņu kandidātu izvirzīšanai Smiltenes novada pašvaldības apbalvojumiem no 2020. gada 1.
līdz 23. oktobrim.
Dina Kaupe,
Kancelejas nodaļas vadītāja

Par grozījumiem
pašvaldības
saistošajos
noteikumos
Š.g. 1. oktobrī stājās spēkā Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 19/20 „Grozījums Smiltenes novada domes 2017. gada 22.
februāra saistošajos noteikumos Nr.
4/17 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Smiltenes novadā””.
Ar saistošajiem noteikumiem
tiek grozīta ūdens patēriņa norma
komercuzskaitei viena iedzīvotāja
ūdens patēriņam diennaktī, tādām
ēkām, kurās tiek izmantotas lokālā
ūdens iegūšanas iekārta.
Ar pilnu saistošo noteikumu
tekstu un grozīto saistošo noteikumu konsolidēto versiju var iepazīties
www.likumi.lv.

Biedrība „Vilkmuiža 2011” Bilskas pamatskolā
realizē projektu „TU vari!”
Biedrība „Vilkmuiža 2011”
projektu konkursa „Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska
jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” ietvaros laikā no
01.09.2019. līdz 31.10.2020. Bilskas pamatskolā realizē projektu
„TU vari!”.
Projekta mērķis ir palielināt
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo
motivāciju turpināt izglītību un
veicināt viņu aktīvu līdzdalību
ikdienas dzīvē. Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska
grupas jauniešus aktivitātēs un
jauniešu iniciatīvu projektos ārpus
formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu
jauniešu mācību vietai.
Galvenās projekta aktivitātes:
1. Nodarbību cikls jauniešiem,
kas pakļauti PMP, kurā mentoru
vadībā jauniešiem dota iespēja
apgūt tādas prasmes kā dusmu atpazīšana un rīcības prognozēšana,
motivēšana, darbs komandā, disciplinēšana, kopā 18 nodarbības;
2. Nometne jauniešiem, kas
pakļauti PMP, kuras pamatuzdevums iemācīties strādāt komandā, apgūt izdzīvošanas prasmes,
mākslas nodarbības, fiziskās aktivitātes, pašapkalpošanās prasmes,

Izglītības
kvalitātes
valsts
dienests

sevis iepazīšana un motivēšana.
Projekta mērķa grupa ir PMP
riskam pakļautie 15 Bilskas pamatskolas skolēni, kā arī 39 Bilskas pamatskolas skolēni, kuri projekta īstenošanas rezultātā ieguva
patīkamāku emocionālo vidi skolā, motivētus klases biedrus, un
drošāku fizisko vidi.
Nodarbību ciklu „ES pasaulē”,
kura mērķis – skolēnu motivēšana,
emociju atpazīšana, darbs ar tām,

Eiropas Sociālais
fonds

fizisko spēju attīstīšana, talantu
apzināšana, sevis attīstīšana, vadīja Gulbenes vidusskolas skolotāja
Arta Katāne, sadarbībā ar jauniešu
organizāciju AWARD brīvprātīgo
jauniešu grupu no Gulbenes. Nodarbības notika gan Bilskas pamatskolā, gan Mēru muižā, kā arī
Grundzāles pamatskolā.
Valstī izsludinātā ārkārtas situācija projekta realizācijā ieviesa
savas korekcijas, kuru rezultātā

piedzīvojumiem bagātā, vairākiem bērniem pirmā nometne dzīvē viesu namā „Kalbakas” notika
laikā no 2. septembra līdz 6. septembrim. Dalība nometnē neapšaubāmi bija neaizmirstams katra
skolēna piedzīvojums, kas ne vien
bērnus motivēja, saliedēja un deva
iespēju apgūt jaunas prasmes, bet
arī ļāva izbaudīt priecīgo satikšanos pēc gandrīz pusgada pārtraukuma.

Atlikušās sešas nodarbības
ciklā „Es pasaulē”, kuras nevarēja īstenot ārkārtas situācijas laikā,
plānots realizēt 2020. gada 16. oktobrī Bilskas pamatskolā.
Neskatoties uz to, ka projekts
vēl pilnībā nav realizēts, jau šobrīd
ir jūtams, ka ir izdevies skolēniem
parādīt citas dzīves puses, atklāt
jaunus talantus, iepazīt pašiem
sevi, līdz ar to ir uzlabota skolas
ikdienas dzīve, bērni ir kļuvuši
disciplinētāki un tā kā skola nav
atrauta daļa no sabiedrības, katras
pozitīvas pārmaiņas skolā ietekmē
visas sabiedrības dzīvi.
Projekta „Tu vari!” kopējās izmaksas 4600,00 EUR.
Projekts tiek īstenots Eiropas
Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta
mērķa „Samazināt priekšlaicīgu
mācību pārtraukšanu, īstenojot
preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr. 8.3.4.0/16/
I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai”
ietvaros.
Linda Karlsone,
Biedrības „Vilkmuiža 2011”
Valdes locekle
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Pašvaldībā
Par piesardzības pasākumiem Smiltenes slimnīcā
Sekojot līdzi Covidi-19 infekcijas saslimstības pieaugumam valstī,
Smiltenes slimnīca papildus esošajiem
piesardzības pasākumiem ir ieviesusi
obligātu higiēniskās sejas masku
lietošanu poliklīnikas telpās.
Atgādinām, ja personai ir noteikta pašizolācija vai karantīna pakalpojumus Smiltenes poliklīnikā
klātienē saņemt aizliegts. Nepieciešamības gadījumā ir iespēja saņemt
attālinātu konsultāciju, iepriekš
piesakoties reģistratūrā pa tālruni
64772534 vai pa e-pastu registratura@smiltenesslimnica.lv.
Noteiktie piesardzības pasākumi poliklīnikā:
 lietot higiēniskās sejas
maskas poliklīnikas telpās;
 visi pakalpojumi tiek
veikti tikai pēc iepriekšēja pie-

raksta, lai ierobežotu pacientu skaitu, kas vienlaicīgi uzturas Smiltenes
slimnīcas poliklīnikas telpās;
 pacienti tiek aicināti pie
speciālista vai uz izmeklējumu ierasties īsi pirms noteiktā pieraksta;
 ievērot fizisko distancēšanos poliklīnikas telpās;
 lietot roku dezinfekcijas
līdzekļus, kas uzstādīti poliklīnikas
telpās.
Lai pieteiktos pie speciālista
vai uz izmeklējumu var sazināties
ar reģistratūru pa tālruni 64772534
vai pa e-pastu registratura@smiltenesslimnica.lv;
Lai pasargātu Sociālās aprūpes
un rehabilitācijas nodaļas klientus,
kuriem ir lielāks risks saslimšanai
smagākā formā ar Covid-19 infekciju, Smiltenes slimnīca atgādina par

Tuvojas noslēgumam projekta
„Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju
revitalizācija, II. kārta” īstenošana

Projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/025
„Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, II kārta” īstenošana
tuvojas noslēgumam.
Projekta ietvaros pārbūvēta Valkas iela 473 m garumā. Izbūvēta ielas
brauktuve ar asfalta segumu, veikta
ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu un ielas apgaismojuma izbūve. Iela nodota ekspluatācijā.
Projekta ietvaros uzbūvētā rūpnieciskās ražošanas ēka Valkas ielā
5 tiek gatavota nodošanai ekspluatācijā. Ēkai pieguļošā teritorijā ieklāts

asfalta segums, uzstādīts nožogojums
un ierīkots teritorijas apgaismojums.
Ēka pieslēgta ūdens un kanalizācijas
tīkliem, apkure tiek nodrošināta ar
granulu apkures katlu.
Projekta kopējās izmaksas ir
1 772 806,75 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 624 635,35 EUR.
Projektu paredzēts realizēt līdz
2020. gada novembrim.
Sarmīte Daudziete,
Attīstības un plānošanas nodaļas
teritorijas plānotāja

Noslēdzies projekts „Smiltenes novada
pašvaldības ceļu rekonstrukcija,
III. kārta”
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Smiltenes novada dome īstenojusi projektu „Smiltenes novada
pašvaldības ceļu rekonstrukcija, III
kārta” Nr. 18-09-A00702-000100,
kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma
„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.
Projekta mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras
kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un
saglabātu apdzīvotību.
Projekta rezultātā ir rekonstruēti pašvaldības autoceļi: „Mežsargi
– Abula pļavas” (Blomes pag.) 1,75

km, „Sijāri – Bērzkalni” (Grundzāles
pag.) 1,26 km, „Rūpnieki – Palejas”
(Palsmanes pag.) 3,42 km, „Žubes –
Kaikas” (Smiltenes pag.) 2,32 km.
Projekta „Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, III kārta” kopējās izmaksas ir 961 131,00
EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir 501 011,10 EUR.
Projektēšanas darbus veica SIA
„Vertex projekti” un SIA „Belss”,
būvuzraudzību
nodrošinās
SIA
„1PAC”, bet būvdarbu izpildi veiks
SIA „8 CBR”, SIA „Rubate” un SIA
„Ķikuti-99”.
Zelma Mičule,
Attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja

Sociālās aprūpes un rehabilitācijas
nodaļas klientu apmeklējumu noteikumiem:
 apmeklējums tikai ar iepriekšēju pierakstu, laicīgi piesakoties uz konkrētu laiku (pieteikšanās darba dienās pa tālr. 26169787
un brīvdienās pa tālr. 29276022);
 apmeklētājs ar savu parakstu apmeklējumu reģistrācijas
žurnālā apliecina, ka pēdējās 10
dienās nav atgriezies no ārvalstīm,
nav noteikta pašizolācija vai karantīna un nav saaukstēšanās raksturīgi
simptomi;
 apmeklējumu laiks katru
dienu no pulksten 9.00 līdz 18.00;
 uz apmeklējumu jāierodas
precīzi noteiktajā laikā;
 jāievēro higiēnas noteikumi (roku mazgāšana, dezinfekcija);

 sūtījumi klientiem nododami nodaļas darbiniekiem dezinfekcijas pasākumu veikšanai;
 apmeklējuma laikā jāievēro sekojoši nosacījumi:
- apmeklētājiem jālieto sejas
aizsargmaskas (sejas maska jānodrošina pašiem), bahilas, jāievēro 2
metru distance;
- apmeklējuma ilgums 20 minūtes;
- apmeklējums atļauts vienai
personai vienā reizē, izņemot gadījumus, kad apmeklētāji ir vienas
mājsaimniecības locekļi (nepārsniedzot 2 personas);
- apmeklējuma biežums ne vairāk kā vienu reizi dienā;
- apmeklējums tiek organizēts
istabiņās vai Smiltenes slimnīcas
parkā;

- apmeklējuma laikā nav pieļaujams fizisks kontakts (apskāvieni).
Jaunus klientus īslaicīgās Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļā neuzņem.
Jaunus klientus ilgstošās Sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļā uzņem:
 ja divas dienas pirms ievietošanas Sociālās aprūpes nodaļā
ir veikts Covid-19 tests un tas ir negatīvs;
 pēc uzņemšanas Sociālās
aprūpes nodaļā klientiem būs jāievēro 14 dienu pašizolācija.
Būsim atbildīgi pret savu un
līdzcilvēku veselību!
SIA „Sarkanā Krusta
Smiltenes slimnīca”

Smiltenes novada Pašvaldības policijas informācija
Smiltenes novada Pašvaldības
policija (SNPP) 2020. gada septembra mēnesī uzsākusi 18 administratīvo pārkāpuma procesus:
 „Administratīvu sodu
likums par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un
valsts valodas lietošanas jomā.”
10. pants – Alkoholisko dzērienu
vai citu apreibinošo vielu lietošana
publiskā vietā vai atrašanās publiskā
vietā reibuma stāvoklī. – 4 ;
 „Bērnu tiesību aizsardzības likumā” 77. panta otro daļa
– Par alkoholisko dzērienu vai citu
apreibinošu vielu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu vai citu
apreibinošu vielu ietekmē, ja to izdarījis bērns. – 10;
 „Bērnu tiesību aizsardzības likuma” 78. panta pirmā
daļa – Par smēķēšanu vai bezdūmu
tabakas izstrādājumu lietošanu, ja to
izdarījis bērns. – 2;
 „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 43. panta pirmā
daļa – Par sadzīves atkritumu radītāja vai valdītāja nepiedalīšanos
pašvaldības organizētajā sadzīves
atkritumu apsaimniekošanā piemēro
brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no desmit līdz simt
piecdesmit naudas soda vienībām,
bet juridiskajai personai — no piecdesmit līdz trīssimt naudas soda vienībām – 1;
sodu
 „Administratīvo
likums par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un
valsts valodas lietošanas jomā”
11. panta pirmā daļa – Par sabiedriskās kārtības traucēšanu, pārkāpjot
vispārpieņemtās uzvedības normas
un traucējot personu mieru, iestāžu,
komersantu vai citu institūciju darbu
vai apdraudot savu vai citu personu
drošību (sīkais huligānisms), piemēro naudas sodu no četrpadsmit līdz
simt naudas soda vienībām – 1;
Septembrī – pirmajā mācību

gada mēnesī ir uzsāktas 10 administratīvā pārkāpuma lietvedības par
alkoholisko dzērienu lietošanu vai
atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē, ja to izdarījis bērns.
Alkoholiskos dzērienus atbilstoši Alkoholisko dzērienu aprites
likumam nevar lietot un iegādāties
personas, kas nav sasniegušas 18
gadu vecumu. Personām vecumā no
18 līdz 25 gadiem, saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likumu, iegādājoties alkoholiskos dzērienus, ir
pienākums uzrādīt personu apliecinošu dokumentu mazumtirgotājam visos gadījumos neatkarīgi no tā,
vai mazumtirgotājs to ir pieprasījis.
Savukārt Bērnu tiesību aizsardzības likums paredz, ka bērns nedrīkst lietot alkoholiskos dzērienus
un ir aizsargājams no alkoholisko
dzērienu ietekmes.
Saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likumu ir aizliegta alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība
no pulksten 22.00 līdz 8.00, izņemot
tādas mazumtirdzniecības vietas, kurās alkoholiskie dzērieni tiek realizēti
tikai izlejamā veidā un tiek nodrošināta to patērēšana uz vietas.
Latvijā ir aizliegts izgatavot
(ražot), piedāvāt, iegādāties, glabāt,
realizēt vai pārvietot nelikumīgus
alkoholiskos dzērienus. Nelikumīgs
alkoholiskais dzēriens ir tāds alkoholiskais dzēriens, kas ir nelegāli
izgatavots (ražots) vai viltots, kā arī
spirtu saturošs šķidrums, kurš nav
alkoholiskais dzēriens, bet kuru piedāvā kā alkoholisko dzērienu.
Par alkoholisko dzērienu aprites jomas pārkāpumiem, tai skaitā
pārkāpumiem saistībā ar alkoholisko
dzērienu tirdzniecību nepilngadīgām
personām, neatļautu mazumtirdzniecību no plkst. 22.00 līdz 8.00 un
nelikumīgu alkoholisko dzērienu
apriti tiek piemērota administratīvā
atbildība.
Pārmērīga alkohola lietošana ir

viens no galvenajiem riska faktoriem
pasaulē, kas negatīvi ietekmē iedzīvotāju veselību un apdraud arī apkārtējo veselību un drošību. Alkohols
ir apreibinoša viela, kas var izraisīt
atkarību. Alkohols vainojams vismaz
60 dažādu slimību un veselības stāvokļu, tostarp garīgās veselības uzvedības traucējumu, kuņģa un zarnu
trakta slimību, vēža, sirds un asinsvadu slimību, imūnsistēmas traucējumu, plaušu slimību, kaulu un muskuļu slimību, reproduktīvās sistēmas
traucējumu attīstībā, kā arī palielina
priekšlaicīgu dzemdību risku un ir
viens no būtiskiem riska faktoriem
mazam jaundzimušā svaram.
Alkohola lietošana vairākkārt
palielina mirstības risku arī no
ārējās iedarbības sekām, piemēram, transporta negadījumiem, tīša
paškaitējuma vai vardarbības, noslīkšanas, nosalšanas, ugunsgrēkiem
vai saindējoties ar alkoholu.
Kopumā Smiltenes novadā septembra mēnesī ir apkalpoti 29 notikumi, kuros iesaistītās personas atradušas alkoholisko dzērienu ietekmē.
Smiltenes novada Pašvaldības
policija aicina cilvēkus nebūt vienaldzīgiem un nepaiet garām uz zemes vai citur zem atklātas debess
guļošiem cilvēkiem, nepainteresējoties par viņu veselības stāvokli un to,
vai nav nepieciešama palīdzība. Ja
cilvēks ir pie samaņas un ir redzams,
ka ir alkohola reibumā un pats mājās nenokļūs, ir jāizsauc policija.
Gadījumā, ja ir skaidri redzams, ka
nepieciešama mediķu palīdzība, tā
ir jāizsauc. Nereti ir gadījumi, kad
cilvēkam ir pasliktinājusies veselība
– ne vienmēr visi uz ielas vai soliņa
guļošie ir alkohola reibumā. Un gadījumā, ja netiek sniegta palīdzība,
cilvēks var nosalt.
28 65 99 33 vai 110
Smiltenes novada
Pašvaldības policija

Smiltenes novada dome izsludina projektu līdzfinansēšanas konkursu
Smiltenes novada dome izsludina 2020. gada projektu līdzfinansēšanas konkursa nevalstiskajām organizācijām Smiltenes novadā 2. kārtu.
Projekta konkursa mērķis ir ar
līdzfinansējumu atbalstīt pašvaldības attīstības stratēģijai atbilstošus
projektu idejas izglītības, kultūras,

sporta, sociālo, jauniešu iniciatīvas
un teritorijas labiekārtošanas jomās.
Projektu līdzfinansēšanas konkursā var piedalīties tikai nevalstiskās organizācijas (biedrības, nodibinājumi). Pašvaldība līdzfinansējumu
piešķir līdz 50% no projekta atbilstošo izmaksu kopējās budžeta sum-

mas, ar nosacījumu, ka piešķirtais
līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz
1000,00 EUR Kopējais pieejamais
finansējums – 3122,74 EUR.
Projektu pieteikumi jāiesniedz
atbilstoši konkursa nolikumā noteiktām prasībām (jāiesniedz aizpildīta
pieteikuma veidlapa un projekta va-

dītāja CV). Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa un cita informācija
pieejama Smiltenes novada mājas
lapā https://smiltene.lv/attistiba/pasvaldibas-atbalsts/projektu-konkursi/. Papildus informācija Smiltenes
novada domes Attīstības un plānošanas nodaļā pa tālr. 27001449 vai

27062522, vai sūtot jautājumus uz
e-pastu dome@smiltene.lv.
Projektu pieteikumi jāiesniedz
līdz 2020. gada 30. oktobrim plkst.
16.00, Smiltenes novada domē Dārza ielā 3, sūtot pa pastu (pasta zīmogs
30. oktobris) vai sūtot uz e-pastu
dome@smiltene.lv.
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Atgādinājums iedzīvotājiem par decentralizētās kanalizācijas sistēmas
reģistrācijas apliecinājuma iesniegšanu
Kopš 2019. gada 2. jūlija spēkā
ir Smiltenes novada domes saistošie
noteikumi Nr. 5/19 „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtību
Smiltenes novadā”, kuri nosaka, ka
iedzīvotājiem ir pienākums iesniegt
pirmreizēju decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu.
Smiltenes novada iedzīvotājiem, kuru īpašumi iekļaujas decentralizēto kanalizācijas sistēmu
reģistram pakļauto ciemu robežās
un pilsētā (informācija par sistēmu
reģistram pakļauto īpašumu robe-

žām pieejama www.smiltenesnkup.
lv, vai pagastu pārvaldēs), ir pienākums sniegt ziņas par mājsaimniecībā esošo mājokļa decentralizēto
kanalizācijas sistēmu, iesniedzot
pirmreizēju „Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu”.
Decentralizētās kanalizācijas
sistēmas reģistrācijas apliecinājuma
veidlapu ir iespējams saņemt Smiltenes novada domē, pagastu pārvaldēs,
SIA „Smiltenes NKUP” birojā, kā
arī elektroniski www.smiltenesnkup.
lv un to var iesniegt trijos veidos:
• aizpildīt un nosūtīt vietnē www.

smiltenesnkup.lv elektroniski;
• izdrukāt veidlapu un pašrocīgi
to aizpildīt, pēc tam nogādāt to
SIA „Smiltenes NKUP” birojā
Pils ielā 3a, Smiltenē;
• saņemt veidlapu un to aizpildītu
iesniegt Smiltenes novada Valsts
un pašvaldības vienotajā klientu
apkalpošanas centrā Dārza ielā
3, Smiltenē vai Smiltenes novada pagastu pārvaldēs.
Īpašniekiem svarīgi zināt, ka,
ja iekārtas tehniskais stāvoklis neatbilst šo noteikumu un normatīvo
aktu prasībām, par piesārņojošo
vielu emisiju ūdenī, decentralizētās

kanalizācijas sistēmas īpašniekam,
ja nepieciešams, būs jāveic sistēmas
pārbūve vai jaunas decentralizētās
kanalizācijas sistēmas izbūve vai
uzstādīšana. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas atbilstība MK noteikumu prasībām īpašniekam būs
jānodrošina Smiltenes pilsētā līdz
2021. gada 31. decembrim, ciemos
līdz 2022. gada 31. decembrim.
Pašvaldības saistošo noteikumu
mērķis ir nodrošināt kanalizācijas
pakalpojumu organizēšanu pašvaldības iedzīvotāju interesēs; noteikt
decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtību, lai aiz-

sargātu cilvēku dzīvību un veselību,
nodrošinātu vides aizsardzību un
dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu; nodrošināt Smiltenes novada
pašvaldības aglomerācijai noteikto
komunālo notekūdeņu attīrīšanas un
emisijas prasību ievērošanu.
Saistošie noteikumi izstrādāti
ņemot vērā Ministru kabineta noteikumos Nr. 384 „Noteikumi par
decentralizēto kanalizācijas sistēmu
apsaimniekošanu un reģistrēšanu”
noteiktās prasības pašvaldībām.
Ar saistošiem noteikumiem
var iepazīties www.smiltene.lv vai
www.likumi.lv.

Pašvaldība rīko nekustamo īpašumu izsoles
Smiltenes novada dome 2020.
gada 20. novembrī Smiltenes novada domes sēžu zālē, Dārza ielā 3,
Smiltenē, rīko nekustamo īpašumu
izsoles:
 plkst. 09.00 nekustamā
īpašuma „Kalna Bērzi”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā,
kadastra numurs 9470 010 0310,
mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Atsavināmais nekustamais īpašums
sastāv no vienas zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 9470 010 0304
0,5707 ha platībā. Izsoles objekta sākumcena noteikta 3025,00 EUR (trīs

tūkstoši divdesmit pieci euro).
 plkst. 09.30 nekustamā
īpašuma „Ķirši”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra
numurs 9470 010 0265, mutiska
izsole ar augšupejošu soli. Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv
no vienas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9470 010 0265 0,2164
ha platībā. Izsoles objekta sākumcena noteikta 2750,00 EUR (divi tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro).
 plkst. 10.00 nekustamā
īpašuma „Ķirškalni”, Launkalnes
pagastā, Smiltenes novadā, kadas-

tra numurs 9470 010 0275, mutiska
izsole ar augšupejošu soli. Atsavināmais nekustamais īpašums sastāv no
vienas zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 9470 010 0266 0,2466
ha platībā. Izsoles objekta sākumcena
noteikta 4570,00 euro (četri tūkstoši
pieci simti septiņdesmit euro).
 plkst. 10.30 nekustamā
īpašuma „Vecpalsas”, Palsmanes
pagastā, Smiltenes novadā, kadastra
numurs 94740040352, mutiska izsole ar augšupejošu soli. Atsavināmais
nekustamais īpašums sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra ap-

zīmējumu 9474 004 0352 0,1743ha
platībā un nedzīvojamām ēkām ar
kadastra apzīmējumiem 9474 004
0352 001, 9474 004 0352 002, 9474
004 0352 003 un 9474 004 0352 004.
Izsoles objekta sākumcena noteikta 8700 euro (astoņi tūkstoši septiņi
simti euro).
Nekustamie īpašumi tiek pārdoti
uz nomaksu, samaksu veicot 1 (viena) gada laikā no pirkuma līguma
noslēgšanas brīža. Maksājumi par
objektu veicami 100% euro.
Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem var www.smiltene.lv un Smil-

tenes novada domē, Dārza ielā 3,
Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts
un pašvaldības vienotajā klientu
apkalpošanas centrā pirmdienās no
plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00
līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00
līdz 16.00. Pieteikšanās dalībai izsolē saskaņā ar izsoles noteikumiem.
Par nekustamā īpašuma izsolāmās mantas apskates vietu un laiku
var sazināties ar Launkalnes pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni
29127008 un Palsmanes pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni 29474697.

Pašvaldība pārdod pasažieru autobusu Ford Transit
Smiltenes novada dome pārdod
par brīvu cenu pašvaldības kustamo
mantu – pasažieru autobusu Ford
Transit, reģistrācijas numurs HH
9249, 2009. izlaiduma gads.
Atsavināmā
transportlīdzekļa

nosacītā pārdošanas cena ir noteikta
– 1500,00 (viens tūkstotis pieci simti
euro 00 centi) ieskaitot PVN. Maksājumi par objektu veicami 100% euro.
Par atsavināmās kustamās mantas sīkāku raksturojumu, apskates

vietu un laiku var sazināties ar Ingaru
Veismani (tālrunis 29194723, e-pasts:
ingars.veismanis@smiltene.lv).
Personām, kuras vēlas iegādāties automašīnu, ir jāpiesakās Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3,

Smiltenē, Smiltenes novadā, Valsts
un pašvaldības vienotajā klientu
apkalpošanas centrā pirmdienās no
plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdienās,
trešdienās, ceturtdienās no plkst.
8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst.

8.00 līdz 16.00. līdz 2020.gada 19.
oktobrim (ieskaitot).
Ja sludinājumā noteiktajā laikā
pieteiksies vairāki pircēji, starp šīm
personām tiks rīkota izsole 2020.
gada 21. oktobrī plkst. 09.00.

Smiltenes novada izglītības iestādes saņem savus
2019. gada ietaupījumus
Smiltenes novada skolas, kas
2019. gadā piedalījās programmā
„Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs” un tās ietvaros samazināja savas izglītības iestādes
enerģijas patēriņu, šā gada septembrī saņem ietaupīto naudas summu,
lai turpinātu motivēt skolēnus domāt
videi draudzīgi un izmantot pieejamos energoresursus efektīvi.

Programmas „Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs”
ietvaros Vidzemes plānošanas reģions izstrādāja mācību materiālus
par dažādām enerģijas taupīšanas
iespējām, kas ietver tēmas: Enerģijas patēriņš ēkās; Apkure; Elektrība;
Enerģijas veidi; Klimata pārmaiņas;
Apgaismojums; Ventilācija; Ūdens;
Energoplānošana; Atkritumi. To

Variņu pamatskola – ietaupījums 687,16 EUR.

Bilskas pamatskola – ietaupījums 519,62 EUR.

Launkalnes sākumskola – ietaupījums 976,42 EUR.

mērķis ir sniegt saturisku un metodisku atbalstu pedagogiem, skolēnu
motivēšanā un sagatavošanā, kļūstot
par zinošiem un atbildīgiem enerģijas izmantotājiem.
Arī šajā gadā Smiltenes novada
pašvaldība aicina Smiltenes novada
izglītības iestādes un to audzēkņus
domāt zaļi, sekot līdzi efektīvam
enerģijas patēriņam gan skolā, gan
apgūtās prasmes izmantot savā ģimenē. Lai novērtētu novada skolu
projekta aktivitātes un motivētu
skolēnus aizvien vairāk pievērst uzmanību enerģijas efektīvas izmantošanas iespējām un domāt par dabai
draudzīgu vidi, pašvaldība savām izglītības iestādēm dod iespēju 2019.

gadā ietaupīto naudas summu izmantot pēc saviem ieskatiem skolas
energoefektivitātes uzlabošanai un
jauna aprīkojuma vai nepieciešamo
iekārtu iegādei.
To skolu skolēni un pedagogi,
kas aizrautīgi apgūst šīs jaunās zināšanas un meklē veidus, kā sasniegt
rezultātu, secina, ka ar pavisam vienkāršu paradumu maiņu ir iespējams
ietekmēt lielas lietas – ja visi efektīvi
lietotu pieejamos energoresursus, ietaupījumi būtu vēl ievērojamāki.
Gada laikā Smiltenes novada
izglītības iestādēm izdevies ietaupīt
kopumā 2288,71 EUR, samazinot
enerģijas patēriņu iestādēs, kur vislielākos ietaupījumus sasniedza Lau-

nkalnes sākumskola 976,42 EUR,
Variņu pamatskola 687,16 EUR un
Bilskas pamatskola 519,62 EUR.
Atgādinām, ka 2020. gada 21.
februārī Vidzemes plānošanas reģions paziņoja programmas „Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības
iestādēs” rezultātus, kur Smiltenes
novada izglītības iestādes uzrādīja
labus rezultātus ar vislielāko enerģijas ietaupījumu starp Vidzemes
reģiona izglītības iestādēm.
Lai skolēni aug zinoši, apgūst
vērtīgas zināšanas un prot pielietot
tās savā ikdienā!
Linda Beitika,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Izglītība
Smiltenes novada dome sveic novada pedagogus
Šī gada 29. septembrī, Skolotāju dienas pasākumā tika apbalvoti 38
konkursa „Par sasniegumiem izglītībā” uzvarētāji. Smiltenes novada
domes Pateicības rakstu un naudas
balvu konkursa laureātiem pasniedza Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš un Izglītības
pārvaldes vadītāja Gunta Grigore.
Konkursa „Par sasniegumiem izglītībā” mērķis ir stiprināt pedagoga,
pedagoga palīga, skolotāja logopēda,
pedagoga – karjeras konsultanta, sociālā pedagoga, speciālā pedagoga,
izglītības psihologa, izglītības metodiķa un izglītības iestādes bibliotekāra profesijas prestižu, atpazīstamību sabiedrībā, motivēt pedagogus un
atbalsta personālu radošam darbam.
Smiltenes novada domes priekšsēdētājs ir pateicīgs visiem novada
izglītības iestāžu darbiniekiem, kas
ik dienas sniedz savu ieguldījumu
strādājot ar novada bērniem: „Jums,
pedagogi, ir paveicies ar tik spēcīgu
aizmuguri – visi novada bērni ir jūsu
spēks, tie atceras par jums ne tikai
šodien, bet vienmēr, kad zināšanas,
ko esat iesējuši jauniešu pieredzē un
prasmēs, sāk veidot augļus. Paldies
Jums par šo vērtīgo darbu, ko dariet
ik dienas, no Jums veidojas mūsu
vērtības un nākotne!” Smiltenes
novada Izglītības pārvaldes vadītāja
Gunta Grigore novada pedagogiem
uzteica, cik vērtīgs ir bijis pedagogu
darbs iepriekšējā mācību cēlienā un
cik nozīmīgs tas ir ikdienas saviem
audzēkņiem: „Skolēni, reizēm pat
visa mūža garumā, arvien atgriežas
pie saviem mīļajiem skolotājiem, sakot paldies par zināšanām, iemaņām
un dzīvot prasmi. Paldies Jums par
padarīto laikā, kad ir bijuši jāpieņem lieli izaicinājumi, paldies par
pašaizliedzīgo un milzīgo darbu, kas
ieguldīts, lai palīdzētu audzēkņiem,
viņu vecākiem un visai sabiedrībai
pārvarēt šo grūto periodu. Lai mums
visiem juki svētki un lai neredzamais
vīruss ātrāk atkāpjas no mūsu mīļās
zemītes.”
Nominācijā „Sasniegumi mācību darbā” pateicības rakstus saņēma 8 izglītības iestāžu darbinieki,
kas nodrošina kvalitatīvas un stabilas zināšanas, prasmes un iemaņas
skolēniem: Launkalnes sākumskolas
pirmsskolas skolotāja Sindija Paparde veido pašvadītas mācīšanās
pamatus jaunākā vecuma bērniem,
veido drošu un atbalstošu vidi pirmajā mācību pieredzē. Smiltenes
vidusskolas sākumskolas skolotāja Valija Rupaine ir prasīga, māca
padarīt jebkuru darbu precīzi, kārtīgi un rūpīgi. Ikvienā skolēnā veido
atbildības sajūtu un motivē sekmīgi
apgūt mācību vielu. Variņu pamatskolas sākumskolas skolotāja Ilva
Medne ļoti rūpīgi gatavojas mācību
stundām, organizē tās mērķtiecīgi un
atbildīgi, skolotājai ļoti labi izdodas
izveidot sadarbību ar audzēkņu vecākiem. Variņu pamatskolas skolotāja un direktores vietniece mācību
darbā Iveta Mazjāne ļoti godprātīgi
izturas pret saviem darba pienākumiem, ir precīza, taktiska, iemantojusi kolēģu cieņu, kā arī ar cieņu un
sirsnību izturas pret audzēkņiem. Variņu pamatskolas sākumskolas sko-

rakstus saņēma 8 pedagogi, kas aizvien atrod
jaunas pieejas, metodes,
ievieš tās ikdienā un iedrošina pārējos kolēģus:
Grundzāles pamatskolas
mūzikas skolotāja Dace
Purvlīce ir radošuma
un enerģijas lādiņš ikvienam, komponē dziesmas skolas korim un
ansamblim, ievieš praktisko muzicēšanu savās
stundās, radot iespēju
katram skolēnam attīstīt
sevi mūzikā. Smiltenes
vidusskolas pirmsskolas
skolotāja Mairita BeloSmiltenes novada domes Pateicības rakstu un naudas balvu konkursa laureātiem
zareviča rosina bērnus
pasniedza Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš un Izglītības pārvaldes attīstīt uzņēmību un darvadītāja Gunta Grigore.
boties radoši, prot bērnus sagatavot mācībām
lotāja Laila Stīpniece vienmēr atrod vajadzības, turklāt bērna intereses skolā, kā arī izmanto jaunākās inforlaiku gan skolēniem, gan kolēģiem, vienmēr tiek rūpīgi uzklausītas un mācijas komunikācijas tehnoloģijas,
mācību darbā arvien atrod jaunas atbalstītas. Palsmanes pamatskolas talanti atklājas arī svētku organizēšametodes, kas veicina aktīvu līdz- skolotāja Ilva Pētersone skolā ie- nā un telpu noformēšanā. Smiltenes
dalību un skolēnu interesi mācību guldījusi lielu darbu mērķtiecīga au- vidusskolas pirmsskolas skolotāja
procesā. Smiltenes novada speciālās dzināšanas procesa vadīšanā, savos palīgs Ineta Dišlere ļoti labi pārzipamatskolas matemātikas skolotā- skolēnos veicina attīstību saskarsmes na mazo bērnu rūpes un raizes, reja Ilze Lapiņa prot ieinteresēt bēr- kultūrā, vērtību izglītībā un karjeras gulāri palīdz sagatavot metodiskos
nu, izmantojot dažādus paņēmienus plānošanā. Smiltenes vidusskolas materiālus, sniedz idejas un palīdz
– spēles un jaunākās tehnoloģijas. sākumskolas skolotāja Regīna Zari- iekārtot un rotāt grupu telpas. SmilAr skolotājas atbalstu rēķināt iemā- ņa par lielāko vērtību audzināšanas tenes novada speciālās pamatskolas
cās pat bērni, kam ir lielas grūtības darbā uzskata cieņu pret sevi, citiem mājturības un tehnoloģiju skolotāapgūt mācību vielu. Palsmanes pa- un apkārtējo pasauli, viņa ir prasīga ja Vineta Iņģiste savā brīvajā laikā
gasta pirmsskolas izglītības iestā- un taisnīga, māca būt vērīgiem, iz- vāc dabas materiālus un informāciju
des logopēde Andra Morīte aktīvi kopt savu iekšējo pasauli un vērtēt par noformēšanu, lai skolas telpas
iesaistās iestādes mācību procesā, citu cilvēku rīcību, tā attīstot kritisko padarītu vēl skaistākas. Smiltenes
piedāvājot savu pieredzi un metodes domāšanu. Smiltenes vidusskolas novada speciālās pamatskolas intermācību procesam grupu skolotājiem. skolotāja Ilma Reimane apliecina nāta skolotāja un bibliotekāre VinePalsmanes pagasta pirmsskolas izglī- dziļu spēju izprast un sadarboties ar ta Gutāne bibliotēkā organizē dažātības iestādes mūzikas skolotāja Aiga jaunieti pieaugšanas procesā. Sko- dus pasākumus, erudīcijas spēles un
Ķestere ir atraktīva un mērķtiecīga, lotāja vienmēr ir izcēlusi tradīciju konkursus, kas veicina bērnu interesi
rada jaunas dziesmas un izdomā inte- nozīmi un ar atsaucību piedalījusies par jaunāko literatūru un grāmatu laresantas darba metodes, īpaši daudz jauniešu rosinātās aktivitātēs, ik die- sīšanu. Smiltenes pilsētas pirmsskopielieto logoritmiku, strādājot ar spe- nas rūpējas, lai jaunieši nepazaudē las izglītības iestādes „Pīlādzītis”
ciālo programmu bērniem.
gribasspēku un mērķtiecību. Smilte- skolotāja Līga Veigule rada drošu
Nominācijā
„Sasniegumi nes novada izglītības psihologs Ine- un darbīgu vidi, kurā ikviens bērns
audzināšanas darbā” pateicības se Rieksta ir uz sadarbību vērsta, var darboties, kļūdīties, mācīties un
rakstus saņēma 12 pedagogi, kam ir pozitīva, ar augstu atbildības sajūtu, augt. Aktīvi atbalsta kompetenču
panākumi vispārcilvēcisko vērtību tāpēc bieži vien dara vairāk, nekā no- pieeju mācību saturā, plāno ekskurieaudzināšanā: Bilskas pamatskolas teikts amata pienākumos. Iedziļinās sijas, rotaļnodarbības dabā, piedalās
pirmsskolas skolotāja Eva Kauli- katra audzēkņa medicīniska rakstura konkursos un veido telpu noformēņa audzēkņiem sniedz ne tikai zinā- individuālajās problēmās un piemek- jumu. Smiltenes pilsētas pirmsskošanas, bet palīdz augt par krietniem lē vislabāko risinājumu. Smiltenes las izglītības iestādes „Pīlādzītis”
cilvēkiem. Pašaizliedzīgi iegulda novada izglītības logopēds Ārija skolotāja Inese Skudriņa ir spilgta
enerģiju, lai audzēkņos koptu tādas Baumane ar sirsnību un profesionāli un krāsaina personība, prot radīt esvērtības, kā mīlestība pret savu zemi, attiecas pret visiem audzēkņiem un tētisku un gaumīgu vidi. Aktīvi patautu, kultūru un valodu. Bilskas viņu vecākiem. Sniedz idejas logo- pildina grupas materiālo bāzi, spēj
pamatskolas pirmsskolas skolotāja pēdisko problēmu risināšanai un ie- radīt jaunus risinājumus bērnu izzipalīgs Inese Puriņa palīdz bērniem saka sadarbības formas un metodes nošai un aktīvai darbībai. Smiltenes
atrast atbildes uz audzēkņu zinātkā- turpmākajam darbam, kā arī ievieš pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta
rajiem jautājumiem, reizē radot dro- tās savā darbā. Palsmanes pagasta skolas metodiķe Kitija Klempnešu pamatu viņu tālākajai dzīvei. Viņa pirmsskolas izglītības iestādes sko- re vienmēr ir enerģiska un radoša,
palīdz saprast daudzas dzīves patie- lotāja palīgs Selga Ābele prot atrast ar pieredzes bagātību papildina jebsības, sniedz zināšanas un pieredzi. pieeju katram bērnam, it īpaši tiem, kuru pasākumu, pieņemto lēmumu
Blomes pamatskolas pirmsskolas kas uzsāk pirmās gaitas bērnudārzā. un jauno ideju. Savu darbu uztver
skolotāja Zanda Pukste veiksmīgi Prot apvienot saimnieciskos pienā- nopietni, nebaidās ieteikt treneriem
strādā pie audzēkņu vispārcilvēcisko kumus ar izglītošanas un audzināša- jaunas vai citādākas darba metodes,
īpašību ieaudzināšanas un nostip- nas pienākumiem. Smiltenes pilsētas veido skolas vēstures grāmatu ar
rināšanas. Vienmēr ir izpalīdzīga pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlā- spilgtākajiem sasniegumiem.
un atsaucīga. Blomes pamatskolas dzītis” skolotāja palīgs Zita RubeNominācijā „Sasniegumi izglīpirmsskolas skolotāja palīgs Everita ne, būdama ļoti akurāta un atsaucīga, tības iestādes vadīšanā” pateicības
Akmentiņa ir pieredzes bagāta, iz- rada apstākļus, lai ikdienas mācību rakstus saņēma 5 izglītības iestāžu
palīdzīga un radoša, kas dāsni dalās un audzināšanas process grupā būtu darbinieki par kvalitatīvu pedagoar savām idejām. Katram atgadīju- drošs un atbilstošs. Bērni apgūst pir- ģisko un saimniecisko vadību, mūsmam prot atrast risinājumu, lai bērni mās iemaņas pašapkalpošanās pras- dienīgu izglītības darba organizāciju:
justos droši un pārliecināti par sevi. mēs, veido labvēlīgas savstarpējās Grundzāles pamatskolas skolotāja
Launkalnes sākumskolas pirmssko- attiecības, attīsta valodu. Zita ir pa- un direktores vietniece izglītības
las skolotāja palīgs Anda Ļvova sa- līgs visās grupas ikdienas situācijās.
jomā Ilva Harkina nebaidījās orgavus darba pienākumus veic akurāti,
Nominācijā „Sasniegumi ra- nizēt attālināto mācību procesu, ar
pārzina katra bērna individuālās došumā un inovācijās” pateicības optimismu un pozitīvismu radīja ko-

lēģos drošības un stabilitātes sajūtu.
Kolēģi vienmēr saņem aktuālo informāciju un atbalstu problēmu risināšanā. Smiltenes vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā Sandra
Ozoliņa ir veltījusi lielu darbu, lai
skolā tiktu ieviests jaunais mācību
saturs. Ir atbalstoša un prot mazināt
stresa līmeni, kā arī nonākt pie jauniem risinājumiem pārmaiņu procesā. Smiltenes vidusskolas saimniecības vadītāja Maruta Brence ar
izteiktu atbildības sajūtu, labām
saskarsmes spējām godprātīgi attiecas pret savu darbu. Lielā pieredze
darbinieku vadībā un saimniecisko
funkciju nodrošināšanā ir palīdzējusi
risināt Smiltenes vidusskolas pārbūves jautājumus. Smiltenes vidusskolas direktores vietniece izglītības
jomā Marija Marksa ātri prot reaģēt
situācijās, vienmēr rod vislabāko risinājumu gan skolēniem, gan skolotājiem. Savās prasībās ir konsekventa, ar cieņu izturas pret skolēniem un
skolotājiem. Smiltenes Mākslas skolas direktors Haralds Balodis strādā
skolas attīstībai, dara to pieejamu ikvienam uz radošu attīstību un kultūru
vērstam jaunietim. Jautājot, kā viņš
pats jūtas vadītāja lomā, direktors atbild: „Es esmu kā Gaujas plostnieks,
kam jāizvada skola caur laika līkločiem, krācēm un atvariem.”
Nominācijā „Atbalsts izglītojamo augstiem sasniegumiem” Pateicības rakstus saņēma 5 Smiltenes
novada pedagogi: Smiltenes vidusskolas angļu valodas skolotāja Gundega Upeniece iedziļinās mācību
diferenciācijas, individualizācijas
un personalizācijas jautājumos, kas,
saistot ar skolotājas radošo pieeju
mācībām, sniedz vērā ņemamus
mācību rezultātus valsts pārbaudes
darbos un starptautiskos konkursos.
Smiltenes Mūzikas skolas pedagogs Aija Krūze māca flautas spēli
un dara to ar degsmi, īpaši var izcelt
darbu ar talantīgajiem bērniem, pagājušajā mācību gadā audzināmie
piedalījās 10 dažāda mēroga konkursos un koncertos, pārstāvot gan
Smiltenes novadu, gan Mūzikas skolu. Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas vieglatlētikas
treneris Guntars Markss izmanto
dažādas inovācijas savā profesionālajā darbībā, izmanto individuālu pieeju katram audzēknim, kuri
dažāda mēroga sacensībās uzrāda
ļoti labus sasniegumus. Smiltenes
pilsētas bērnu un jaunatnes sporta
skolas vieglatlētikas treneris Ingars
Grēns ir liels sava darba entuziasts,
treneris var lepoties ar diviem izaudzinātiem Latvijas izlases dalībniekiem U 16 vecuma grupā. Smiltenes
mūzikas skolas pedagogs Jānis Žagariņš māca ģitārspēli, kas viņam
pašam ir sirdslieta, tādēļ spēj aizraut
daudzus bērnus un jauniešus. Viņa
audzēkņi piedalās dažādos konkursos, kuros saņem augstas vietas un
novērtējumu.
Smiltenes novada dome saka
lielu paldies visiem novada pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem,
vēlot veselību un prieku par ikdienas
darbu!
Linda Beitika,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Brīvprātīgais darbs
Smiltenes novada
Izglītības pārvalde turpina jauniešu brīvprātīJaunatnes starptautisko
gā darba organizēšanu.
programmu aģentūra
2019. gada februāra
sākumā Izglītības pārvalde uzsā- sistēmas uzdevums ir nodrošināt
ka brīvprātīgā darba organizēšanu jauniešiem iespēju apgūt darba
Smiltenes novadā. Jaunatnes starp- pieredzi, neatkarīgi no jebkādiem
tautisko programmu aģentūras pro- sociāliem, fiziskiem vai ģeogrāfisjekts – „Atbalsts darbā ar jaunatni kiem ierobežojumiem. Iegūt jaunas
sistēmas izveidei Smiltenes no- zināšanas, prasmes, dažnedažādas
vadā” īstenots Izglītības un zināt- sociālās iemaņas un profesionālo
nes ministrijas Jaunatnes politikas pieredzi, novērtēs jebkurš, ambiciozs, uz attīstību un pilnveidi
valsts programmas ietvaros.
vērsts
jaunietis.
Projekta mērķis – izveidot un
Lai
kļūtu par brīvprātīgo darbiieviest brīvprātīgā darba sistēmu
nieku
Smiltenes
novadā, jaunietim
Smiltenes novadā, kur jauniešiem
nepieciešams:
vecumā no 13 līdz 25 gadiem būtu
 iepazīties ar nolikumu
iespēja gūt reālu darba pieredzi,
„Par
jauniešu brīvprātīgā darba
kas būtu atbilstoša „Brīvprātīgā
organizēšanas
un uzskaites kārtību
darba likumā” noteiktajām prasīSmiltenes
novadā’’;
bām. Apliecinot brīvprātīgajā dar aizpildīt „Pieteikuma anbā gūto pieredzi, būtu iespējams
ketu
brīvprātīgā darba veikšanai’’,
sniegt pārskatāmu, salīdzināmu un
tādējādi
reģistrējoties Smiltenes
ticamu informāciju par veiktajiem
novada
brīvprātīgo
darbinieku datu
pienākumiem, kā arī „pieredzes apbāzē;
guves” laiku un tā ietvaros gūtajām
 ja jaunietim vēl nav 17
un pilnveidotajām prasmēm.
gadu
Smiltenes novada Izglītības
„Jauniešu brīvprātīgā darba”

pārvaldē jāiesniedz „Rakstiska
vecāku vai aizbildņa atļauja’’;

izglītības pārvaldē saņemt
„Brīvprātīgā darba stundu uzskaites grāmatiņu’’;
 noslēgt „Līgumu par brīvprātīgā darba veikšanu’’ ar brīvprātīgā darba devēju. Informāciju par
brīvprātīgā darba devējiem var iegūt Izglītības pārvaldē;
 krāt stundas un saņemt
„Smiltenes novada domes apliecinājumu’’ par nostrādātajām stundām reizi gadā Brīvprātīgo godināšanas pasākumā. Apliecinājums būs
kā pierādījums iegūtajai pieredzei,
prasmēm un iemaņām, kuru varēs
pievienot CV.
Projektam sākoties, tika izstrādātas anketas un izdalītas visās
Smiltenes novada skolās, lai apzinātu jauniešu vēlmes un vajadzības.
Apkopojot rezultātus, tika secināts,
ka lielākā daļa no jauniešiem ir gatavi iesaistīties brīvprātīgajā darbā
un labprātāk vēlētos darboties tieši
sporta un tūrisma jomās. Vienlīdzīgi jaunieši ir izteikuši vēlmi darboties arī izglītības un kultūras jomā.

Projekta laikā Izglītības pārvaldes darbinieki devās pieredzes
apmaiņas braucienā uz Gulbenes
novada jauniešu centru „Bāze’’,
kur iepazinās ar personālu un piedāvātajām iespējām jauniešiem, kā
arī lai veidotu sadarbību brīvprātīgā darba popularizēšanā un veicināšanā.
Izglītības pārvaldes pārstāvji
16. septembrī devās uz konferenci
„Nākamais solis darbā ar jaunatni:
lobijs un interešu pārstāvība” Rīgā,
kur tika prezentēti projekta „Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei Smiltenes novadā” rezultāti,
kas sasniegti ar Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas
valsts programmas 2019. gadam
atbalstu. Izglītības un zinātnes ministrija un Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūra atzinīgi vērtē
Smiltenes novada Izglītības pārvaldes darbinieku veikumu un projektā
sasniegtos rezultātus un aicina arī
turpmāk aktīvi iesaistīties jaunatnes politikas attīstības veicināšanā,
kopā plānojot aktivitātes jaunatnes
jomā arī jaunajā novadā pēc Admi-

nistratīvi teritoriālās reformas īstenošanas.
Projekta noslēgumā Izglītības
pārvalde rīkoja informatīvu semināru Zoom platformā, kur tika aicināti piedalīties visi potenciālie
brīvprātīgā darba devēji Smiltenes
novadā. Semināra mērķis bija informēt par projekta aktualitātēm,
brīvprātīgā darba sistēmu novadā,
turpmāko darbu ar jauniešiem un
plānotajām aktivitātēm, kā arī motivēt darba devējus iesaistīties brīvprātīgā darba organizēšanā.
Lai gan projekts ir noslēdzies,
brīvprātīgais darbs novadā tiek
turpināts un joprojām jaunieši ir
aicināti iesaistīties. Šobrīd Smiltenes novadā brīvprātīgo darbu veic
15 jaunieši un 2021. gada februārī
Izglītības pārvalde rīkos svinīgu
pasākumu, lai publiski sveiktu visus brīvprātīgā darba veicējus un
organizētājus, par nostrādātām 50
un vairāk stundām, izsniedzot apliecinājumus.
Smiltenes novada domes
Izglītības pārvalde

Smiltenes novada vidusskolēni saņem stipendijas par augstiem
rezultātiem mācībās
Šā gada 30. septembrī Smiltenes novada
domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš un Izglītības
pārvaldes vadītāja Gunta
Grigore Smiltenes vidusskolā pasniedza stipendijas piešķiršanas apliecinājumus 48 Smiltenes
novada vidusskolēniem
par 2019./2020. mācību
gada noslēguma vidējo
vērtējumu un sasniegumiem sabiedriskajās aktivitātēs.
Smiltenes vidusskolai šobrīd ir pārmaiņu
laiks, skolā norit vērienīgi būvniecības darbi, arī
2019./2020. mācību gada
noslēgums bija neierasts,
taču neviens no šiem ierobežojošajiem apstākļiem
nav ietekmējis skolēnu motivāciju
un sasniegumus. Smiltenes novada
domes priekšsēdētājs Edgars uzsver: „Zināšanas ir bagātība, kuras
ļauj skolēniem sasniegt augstus
mērķus savās dzīvēs, kuras palīdzēs katram veidot savu un kopējo
dzīves kvalitāti. Novēlu jauniešiem
neapstāties, nezaudēt vēlmi uzzināt

ko jaunu, būt pārliecinātiem par
savu vērtību un nebaidīties sasniegt
aizvien jaunas virsotnes.”
Pašvaldības stipendijas tiek
piešķirtas kopš 2016. gada, Smiltenes novada domes Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Grigore norāda: „Stipendijas mērķis ir atbalstīt talantīgākos un centīgākos jau-

niešus un motivēt viņus mācīties vēl
labāk. Tieši mūsu jaunieši būs tie,
kuri veidos mūsu valsts ekonomiku
un uzņēmējdarbību nākotnē. Lai visiem skolēniem ir prieks mācīties,
lai skolotājiem pacietība, vecākiem
spēks un veselība! Lai mums visiem
kopā ražīgs mācību gads, lai veicas
darbi un nezūd ticība sev!”

Izvērtējot 2019./2020. mācību
gada noslēguma vidējo vērtējumu,
esam lepni, ka Smiltenes novada
vidusskolēnu mācību gada vērtējumi ir ļoti augsti. No 117 Smiltenes
novada vidusskolēniem stipendijas
saņem 48 jaunieši – no tiem 7 vidusskolēniem vidējais vērtējums
mācībās ir vairāk par 9 ballēm, 24 –

mācību gada vidējais vērtējums ir augstāks par 8
ballēm, 17 – virs 7,5 ballēm.
Atgādinām, ka pašvaldības stipendijas tiek
piešķirtas 2 reizes gadā
(septembrī un janvārī),
ņemot vērā 1. semestra
un mācību gada noslēguma vidējo vērtējumu un
skolas novērtējumu par
izglītojamā sabiedrisko
aktivitāti. Stipendijas apmērs atkarīgs no izglītojamā sasniegtajiem rezultātiem, jo tie augstāki, jo
stipendija lielāka – sākot
ar 20 eiro, ja sasniegumu
vidējais vērtējums bijis
7,5 balles, līdz 40 eiro, ja
sasniegumu vidējais vērtējums bijis 9,5 balles un
vairāk. Vidusskolēni pašvaldības
stipendiju saņem katru mēnesi.
Apsveicam un lepojamies ar
visiem stipendiātiem, lai izdodas
sasniegt arvien augstākus izvirzītos
mērķus neatkarīgi no dažādiem ietekmējošiem apstākļiem!
Linda Beitika,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Miķeļdienas pārgājiens meklējot rudeni!
Palsmanes pagasta PII grupiņas
devās īsākos un garākos pārgājienos,
ar mērķi saskatīt, sasmaržot, izgaršot
un izjust rudeni.
„Bitītes” grupa izvēlējās maršrutu uz saimniecību „Kalngrīvas”.
Bērni ar interesi un aizrautību vēroja
apkārtni, kur būtu paslēpies rudens?
Saimniece Sarmīte Mašina pastāstīja
un izrādīja, kā rudens veltes – ogas
un augļi nokļūst pārstrādē. Tika nogaršota svaigi spiesta sula un dažādu
ogu sukādes. Šajā sētā bērniem bija
iespēja satikt arī dažādu šķirņu mājputnus, kuri krāsu ziņā var sacensties
ar rudeni.

„Saulītes” grupiņa devās pārgājienā uz Kangarkalnu, no kura
paveras skaists skats uz Palsmani.
Kangarkalna nogāzes pļaviņā bērni uz lapām līmēja rudeni, veidojot
katrs savu rudens dabas gleznu. Bija
arī mazs pikniks, kuru bērni nodēvēja par ceļojuma restorānu.
„Mārītes” grupiņa devās meklēt krāsaino rudeni, liekot akcentu,
kādas tad krāsas var dabā atrast un
kāpēc rudenim mēdz piedēvēt zelta
krāsu? Krāsu meklēšanā īpaša nozīme bija dūmakai, jo saulīte tai dienā
iemirdzējās oranžā krāsā un grūti bija
saprast, tā bija saule vai mēnestiņš?

Mazie „Eži” devās meklēt rudeni
tuvējā mežiņā, cerot tur satikt vāverīti, kura cītīgi vāc krājumus ziemai.
Šoreiz gan tikai atrada vāverītei no
groziņa izbirušos ābolīšus, kurus paši
nogaršoja. Jokdaris vējš bija izmētājis egļu un priežu čiekuriņus, kurus
mazie „Ežuki” cītīgi salasīja, sašķiroja ar domu, ka vāverīte tagad būs ļoti
priecīga par viņu veikto darbu.
Prieks par pozitīvajām emocijām un sajūtām, ar kurām grupiņas
atgriezās iestādē, viņi visi bija satikušies ar Rudentiņu!
Alise Rozniece,
Palsmanes PII metodiķe
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Godinot un atceroties Latvijas kritušos neatkarības un brīvības cīnītājus
Bruno Javoišs, kurš 22 gadu vecumā 1963. gadā naktī no 4. uz 5.
decembri faktiski riskēja ar dzīvību,
tumsā un aukstā lietū Rīgas Radio
tornī uzvilkdams Latvijas karogu,
ir teicis: „Jo augstāk celsi karogu, jo
mugura būs taisnāka.” Tieši par karoga kā simbola nozīmi 23. septembrī vēlreiz rosināja pārdomāt kāds
īpašs notikums, kurā viesojāmies
Stalbes pamatskolā.
Godinot un atceroties par Latviju kritušos neatkarības un brīvības
cīnītājus, ik gadu delegācijas no 10
Ziemeļvidzemes skolām satiekas
Cēsu pulka 2. Skolnieku rotas piemiņas karoga maiņas svinīgajā ceremonijā. 23. septembrī Smiltenes vidusskola tika pārstāvēta Stalbē, kurā
īpaša vieta igauņu brīvības cīnītāju
piemiņai.
Latvijas Brīvības cīņās (1918.
– 1920.) īpaši nozīmīgas bija Cēsu
kaujas no 1919. gada 6. līdz 23. jūnijam Cēsu apkārtnē. Cīņās aktīvi piedalījās skolu jaunatne – Cēsu pulka
brīvprātīgo rota.
1929. gadā tika izveidota Cēsu
pulka bijušās brīvprātīgo Skolnieku
rotas karavīru biedrība, kas aktīvi

Godinot un atceroties Latvijas neatkarības un brīvības cīnītājus. Autore: Inga Deigele
darbojās kritušo biedru piemiņas saglabāšanā un patriotiskajā audzināšanā. Visnozīmīgākā biedrības tradīcija saistās ar Cēsu pulka Skolnieku
rotas ceļojošo piemiņas karogu.

Līdzekļus karogam saziedoja skolēni un skolotāji no 9 Ziemeļlatvijas
pilsētu – Cēsu, Valmieras, Limbažu, Mazsalacas, Rūjienas, Valkas,
Smiltenes, Gaujienas un Alūksnes

– skolām, no kurām bija nākuši
Skolnieku rotas karavīri. 1998. gadā
tika izgatavota karoga kopija, kuru
ik gadu glabāšanā pārņem kāda no
skolām. Šo skolu pulkam pēc savas

iniciatīvas pievienojās Stalbes pamatskola, kurai bija tas gods glabāt
karogu 2019./2020.m.g.
Inga Deigele,
Smiltenes vidusskolas skolotāja

Smiltenes vidusskolas skolēni aicina ielūkoties dzejas telpā
Ir aizritējis septembris un Dzejas dienu mēnesis. Smiltenes vidusskolas 7. – 12. klašu skolēni rudens
iesākuma saulainajā laikā bija sastopami nelielos pulciņos dažādās vietās dabā, katrai klases grupai domājot idejas, filmējot, zīmējot, atlasot
attēlus un radot video, kas apliecina
arī mūsu piederību ikgadējai kultūras tradīcijai Latvijā.
Ideju apkopošana atbilstoši dzejoļa izvēlei, radoša pieeja montāžas
procesā, darbu dalījums grupā – tās
visas ir prasmes, kas ir ļoti svarīgas
dažādos dzīves procesos. Saliedēta sadarbība, kā arī darbs vienatnē,
radošo uzdevumu veicot, iepriecināja un satuvināja ar dzejā paustajām
domām, to sasaisti pašam ar sevi un
atklāsmi ikvienam video skatītājam.
Dzejnieku izvēles amplitūda – visplašākā: Rainis, Aleksandrs Čaks,

Ikviens interesents mīļi aicināts Smiltenes vidusskolas dzejas telpā - www.
dzejastelpa.lv
Ojārs Vācietis, Imants Ziedonis,
Smiltenes novada dzejnieki, nezināmi autori un pašu jauniešu sacerētas
dzejas rindas. Radošs spēks satuvina pavisam negaidīti.

Septembra pēdējā nedēļā klasēs
notika dzejas video prezentācijas.
Skolēni vērtēja, iedvesmojās, priecājās par ideju realizāciju un pauda
atziņas par prasmēm, kas procesa

laikā nostiprinājušās.
Dzejas telpa Smiltenes vidusskolā šogad vēra savas durvis 4.
oktobrī, kad skolēnu veidoto video
atlasi tika aicināts vērot ikviens,

novērtējot radošumu un ieguldīto
darbu.
Mīļi gaidīti –
www.dzejastelpa.lv.
Skolotāja Iveta Krūmiņa

Septembris Variņu pamatskolā
Ar straujiem, bet aizraujošiem
un atraktīviem soļiem ir pagājis ilgi
gaidītais septembris Variņu pamatskolā. Zinību dienu, 1.septembri,
skolēni, vecāki un pedagogi sagaidīja ar vēl līdz šim nebijušu atkalredzēšanās prieku, kopā būšanu un
jaunu zinātkāres un mācīšanās sparu. Skaisto septembra laiku un kopā
būšanu mācību ekskursijā un pārgājienā devās izbaudīt arī mūsu skolēni ar savām klases audzinātājām.
Iepazīt Smiltenes novada Variņu
pagasta vietējo uzņēmēju SIA „Amberfarm” devās 7. un 8. klase kopā
ar skolotāju Inetu Mazjāni. Skolēniem bija iespēja redzēt un uzzināt
par smiltsērkšķu audzēšanu un to
produktu izmantošanu, pārstrādi un
sagatavošanu, kā arī izbaudīt gatavo produkciju un pašiem pagatavot
smiltsērkšķu skrubi.
Savukārt 4. klase kopā ar skolotāju Ilvu Medni devās pārgājienā, iepazīt Variņu pagasta dabas un

Miķeļdienas tirdziņš.
kultūrvēsturiskos objektus – Vilciņu ozolu, kas ir Baltijā 10. dižākais
ozols un Ķempu pamatskolas ēku.
Tikpat atraktīvi un sportiski visi
skolēni un skolotāji iesaistījās Olimpiskās dienas aktivitātēs, kopā veicot interesantas stafetes, sacensības
un spēles.

Septembri noslēdzot, skolā, kā
ik katru gadu, tiek atzīmēti rudens
saulgrieži ar tiem veltītu Miķeļdienas tirdziņu. Skolēni bija sagatavojuši gan gardus, gan radošus izstrādājumus skolas tirdziņam. Taču Variņu
pamatskolas pirmsskolas izglītības
„Saulītes’’ un „Taurenīšu’’ grupiņas

bērnus un viņu vecākus pirms tirdziņa kopā pulcināja skolotāja Irēna un
Miķelis, lai noskaidrotu maizes ceļu
no grauda līdz smaržīgam maizes
kukulītim uz mūsu ikdienas pusdienu galda. Tika skandēti dzejoļi,
dziedātas dziesmas, minētas mīklas.
Miķeļdienas tirdziņam bērni

kopā ar vecākiem sagatavoja dažādus cienastus. Preču klāsts bija ļoti
bagātīgs un dažāds – dārzeņi, augļi,
konservēti salāti, meža veltes, medus, ievārījums un dažnedažādi saldi gardumi. Bērni iejutās pārdevēju
lomā un savas preces izsniedza pret
īpašām naudas vienībām – konfektēm.
Tirgus laukumu, kā jau kārtīgu tirgus placi, rotāja ziedu un lapu
virtenes rudenīgos toņos – par to
bija parūpējušās katras grupas bērni kopā ar skolotājām un skolotāju
palīdzēm.
Vaigos bija veselīgs rudens sārtums, acīs prieks par jauki pavadītu
pēcpusdienu.
Liels paldies abu grupu vecākiem, vecvecākiem par lielu lielo
atbalstu un sapratni.
Lai mums visiem saulains Rudens!
Taiga Kalniņa,
Variņu pamatskolas direktore
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Septembris bērnudārzā „Pīlādzītis”
Ir atsācies klātienes mācību
process. Pašu mazāko grupiņu bērni
palēnām adaptējas jaunajā vidē un
iepazīst bērnudārza ikdienas kārtību. Pārējās grupās tiek plānots mācību darbs, ievērojot valstī noteiktos
piesardzības pasākumus.
Jaunais mācību gads mums ir
atnācis ar izmaiņām pedagogu sastāvā, īpaši tas sakāms par mūzikas skolotājām, kuras šajā gadā ir
uzsākušas darba gaitas „Pīlādzītī”
vai pieņēmušas izaicinājumu būt
par pirmsskolas izglītības mūzikas
skolotājām. Tās ir Zane Roslova,
Lāsma Serdāne un Laura Leimane,
kuras ar lielu azartu iesaistās svētku
plānošanā un organizēšanā.
Pirmā debijā viņu kopdarbam
bija 1. septembris – Zinību diena.
Svētku pasākums notika iestādes
pagalmā, katrai grupai bija ierādīta
sava vieta atstatus no citām, laiks
bija silts un lietus arī netraucēja.
Svētki varēja notikt, to nosaukums
bija – „Sēņotāji un blēņotājs”. Pedagogi bērnus mudināja aizdomāties par ēdamām un indīgām sēnēm,
kas atšķiras ar krāsām un formu.
Viņas kopējā procesā iesaistīja arī
sagatavošanas grupu bērnus, kuri
skaitīja dzejoli un zīmēja sēnes, aktīvi iesaistoties diskusijā par zīmēto
un piedzīvoto.
Pēc tam kopīgi mūzikas pavadībā veica dažādus vingrojumus un
jautras deju kustības, tā izdancinot
visu grupu bērnus. Tā ar aktīvu
izvingrošanos arī uzsākām Jauno

Zinību dienas pasākums „Sēņotāji un blēņotājs”.
mācību gadu, kas solās būt izaicinājumiem pilns gan bērniem, gan
vecākiem, gan arī pašiem iestādes
darbiniekiem.
Septembra mēnesis noslēdzās
ar ievirzi jaunajā mēneša tēmā - bērni iepazinās ar dabas norisēm, vēroja un pētīja dārzā izaugušos augļus,
dārzeņus un ogas. Ekskursijā uz
mežu devās 12. grupa „Zilonēni”
un 4. grupa „Mārītes”, lai iepazītos
ar meža veltēm un mācītos atpazīt
meža ogas, kokus un krūmus. Katra grupiņa gatavojās ražas svētkiem
Miķeļdienai, kopīgi ar bērniem
izdekorēja ar dažādām rudens la-

pām lietussargu, ko izmantot foto
stūrītim svētku laikā. Tā interesanti
un saistoši pagāja mēneša pēdējās
nedēļas dienas, kad katrā grupā tika
kaut kas cepts, putēja milti, skanēja jautras čalas un pa vidu virmoja
kārdinošas smaržas, jo katrā grupiņā
ar bērnu aktīvu darbību tapa svētku
cienasts. Karašiņu cepa 10. grupa
„Rūķi”, savukārt 6. grupa „Vāverēni” kopīgi pagatavoja plātsmaizi
ar āboliem, drumstalām, 8. grupa
„Ezēni” paši gatavoja ābolmaizītes
ar kanēli, bet 9. grupa „Bitītes” un
12.g rupa „Zilonēni” jauca mīklu
un cepa kēksiņus. Aizraujoši gāja

arī 14.grupai „Vardītes”, kura cepa
baltmaizi un 13. grupai „Lapsēni”,
kas izpētīja mīklas sastāvu kefīra
kēksam, kuru kopīgi pagatavoja un
nogaršoja.
Aktīvās darbības noslēgums
bija Miķeļdiena kā kulminācija, kas
tika rīkota ārā, izmantojot iestādes
celiņus un pagalmu. Ciemos ieradās
Miķelis, kas steidzās ražu vākt, jo
tuvojās lietus mākoņi. Bērni devās
palīgā, skaitot skaitāmpantu un kopīgi izejot rotaļu, lai pasargātos no
lietus.
Bērni piedzīvoja ceļojumu pa
Dārzeņu zemi, jo katrā stacijā sagai-

dīja kāds dārzenis, atbilstošā krāsā
tērpts tēls, kas bija jāatpazīst un jānosauc, un aktīvā darbošanās uzņēma ātrumu. Violetā stacija – violetā
kāposta ceļojums – bērni ar lielajām
pannām vilka kāpostu kalnā. Baltā
stacija – ziedkāposta jautrais brauciens ar ķerru. Zaļā pietura – kur ar
dažādiem netradicionāliem mēriem
mērīja gurķa garumu. Brūnā pietura,
kur ar florbola nūju ripināja kartupeli līklocī starp konusiem. Oranžā
ķirbja pietura – garšas stacija, kur
bērni izgaršoja dažādus dārzeņus un
ogas (ķirbis, burkāns, smiltsērkšķis,
pīlādzis, kālis). Dzeltenā mīļošanas
stacija – bija ar lakatiņu jāsamīļo
dzeltenais kālītis, kas iekārts karājās
ozola zaros. Melnā pietura – melnais
rutks, kur mazie pīlādzēni zvejoja no
ūdens ar tīkliņu rutkus. Bet izzinoša
bija rozā redīsa pietura, kur tika uzdotas dažādas mīklas par dārzeņiem
un ogām, tā tuvāk iepazīstot to izskatu un raksturīgās iezīmes. Īpaši
aktīva izkustēšanās bija pie paša Miķeļa, kur bērni gāja jautrās kustību
rotaļās ar skanīgām dziesmām. Paši
mazākie audzēkņi pārvarēja jautro
šķēršļu joslu. Noslēgumā visi varēja
fotografēties foto stūrītī pie krāšņajiem lietussargiem, kas izdaiļoti ar
spilgtajām rudens lapām. Priecīgi, ar
sārtiem vaigiem un nedaudz piekusuši visi atgriezās savu grupu telpās,
lai cienātos ar pašgatavoto cienastu,
kas visiem garšoja jo īpaši!
Sagatavoja izglītības metodiķes
Anda Dinga un Ilze Mūrmane

Spānijā un Maltā iegūtā pieredze
„Gribi braukt praksē uz ārzemēm? Apbruņojies ar drosmi un
aiziet,” saka Smiltenes tehnikuma
3. viesmīlības pakalpojumu kursu
audzēknes Ieva Šulce un Kristīne
Puriņa. Abām skolasbiedrenēm pilnībā piekrīt arī nākamais ceļu būves
mašīnu mehāniķis – 3. transporta
kursa jaunietis Ričards Kondratjevs,
uzsverot, ka prakses vietā stingri ievēroti visi piesardzības pasākumi.
„Saslimt var jebkur. Arī Latvijā,”
uzskata jaunieši.
Ievas Šulces prakses vieta bija
picērija „Noi Due” Spānijā. „Strādājām maiņās. Pirmā maiņa – no plkst.
12 līdz 16, otrā maiņa – no plkst. 20
līdz 24,” stāsta jauniete. „Par prakses vietu varu teikt tikai to labāko.
Draudzīgs un saliedēts kolektīvs,
kurš mūs – praktikantus uzreiz pieņēma kā ģimenē. Ļoti patika arī
darbs ar klientiem. Pieņēmām pasūtījumus, apkalpojām klientus un
klājām galdus. Lielākais ieguvums
no šīs prakses – iemācījos darboties
komandā. No Latvijas bijām četras
– es un manas kursabiedrenes Anna
Elizabete Lūse, Elizabete Mežiele
un Amanda Slupska.”
Šī Ievai Šulcei, mācoties Smiltenes tehnikumā, bija jau otrā prakse
ārzemēs. „Pirmoreiz iepazinos ar to,
kā manā izvēlētajā profesijā strādā
Itālijā. Arī tas bija ļoti jauki.”
Neraugoties uz visiem riskiem,
Ieva profesionālās pilnveides iespējas ārzemēs iesaka izmantot arī
citiem kursabiedriem. „Vienīgais,
kas gan jāņem vērā – ārzemēs nebūs
blakus vecāku... Ar visu nāksies tikt
galā pašiem.

Tehnikuma jauniešiem par praksi ārzemēs ir tikai labas atmiņas.

Spānijā un Maltā cilvēki mierīgi
pieņem noteiktos piesardzības
pasākumus, bet par Covid 19 daudz
nerunā,” stāsta tehnikuma jaunieši.
Spānijā patiesi tika ļoti stingri
ievēroti visi piesardzības pasākumi,
lai ierobežotu Covid – 19 izplatību.
Izejot uz ielas, ieejot veikalos, iekāpjot sabiedriskajā transportā – visur
obligāti jālieto sejas aizsargmaskas
un cilvēki to arī tiešām darīja. Melotu, ja teiktu, ka lielajā karstumā tas
bija ļoti patīkami. Tas arī, manuprāt,
bija mans lielākais prakses laika
izaicinājums. Jo neesam pieraduši
pie tik liela karstuma. Covid – 19

Pēc smagas darba dienas divkāršs
prieks par atpūtas brīžiem.
izplatība Spānijā, diemžēl, ieviesa
nopietnas izmaiņas mūsu prakses
grafikā – nācās atgriezties nedēļu ātrāk. Bet tik un tā tur bijām un iegūto
pieredzi mums neviens neatņems!”

Viesnīcā Maltā
3. viesmīlības pakalpojumu kursa audzēkne Kristīne Puriņa vasarā
ar „Erasmus +” projekta atbalstu bija
praksē uz viesnīcu „Palazzo Violeta
Boutique” Maltā. „Par to, ka braukšu, nešaubījos ne mirkli,” pieredzē
dalās Kristīne. „Arī man, tāpat kā
Ievai, šī bija otrā prakse ārzemēs.
Pirmoreiz tiku uz Kanāriju salām.
Katrs uzņēmums, katra viesnīca ir
citāda un, manuprāt, jaunajiem speciālistiem jāizmanto ikviena iespēja,
jo otrreiz tādas var arī nebūt. Pirmajā
reizē mazliet traucēja valodas barjera. Maltā tā vairs nebija šķērslis. Līdz
ar to jutos drošāk.
Prakses pirmajā nedēļā strādāju
par istabeni, otrajā biju viesmīle. Otrais darbiņš patika daudz labāk. Ļoti
labprāt komunicēju ar klientiem.
Biju pat gatava ar vienu citu praktikanti samainīties, jo viņa labprātāk
darīja visu citu, lai tikai nevajadzētu
strādāt par viesmīli. Man patīk, ka
viesmīlības pakalpojumu speciālista
profesija ir tik daudzveidīga un līdz
ar to tajā sev tīkamu nodarbošanos
var atrast ikviens.
Viesnīcā tika stingri ievēroti visi
piesardzības pasākumi. Nepārtraukti
jādezinficē rokas, visur jāstaigā aizsargmaskās. Taču cilvēki to bez ierunām pieņēma, līdz ar to sabiedrībā
īpašu spriedzi nejutām.”
Maltas ceļu būves uzņēmumā
gūtā pieredze
3. transporta kursa audzēknis Ričards Kondratjevs šovasar papildināja profesionālās iemaņas praksē vienā no Maltas vadošajiem ceļu būves
uzņēmumiem „Tal-Maghtab Cons-

truction”. „Bija ļoti žēl, kad Covid –
19 dēļ nevarēju palikt praksē ilgāk,”
atzīst Ričards. „Prakses vadītājs man
ļāva piedalīties visos darbos. Ļoti
augstu novērtēju arī tās pāris nedēļas, kurās redzēju, kā viņi būvē ceļus,
nodrošina komunikācijas. Pati lielākā vērtība ir tā, ka vari tajā visā būt
klāt un strādājot mācīties, lai pēc tam
zinātu, kā uzlabot Latvijas ceļus. Vēl
milzīgs ieguvums ir arī prakses laikā
uzlabotās svešvalodu zināšanas.”
Visgrūtākās – 14 dienas pašizolācijā
Atgriežoties mājās, jauniešiem
visgrūtākās bija 14 pašizolācijas dienas. Kristīnei un Ievai reizi dienā, bet
Ričardam – pat vairākas reizes dienā
zvanīts no policijas… „Labi sapratām, ka viņi to darīja, rūpējoties par
apkārtējo un arī mūsu pašu veselību,
bet… Nosēdēt mājās, kad laukā spīd
saulīte, rit pēdējās brīvlaika dienas,
tā gribas satikt draugus vai beigu
beigās – vienkārši aizskriet uz veikalu un nopirkt kaut ko garšīgu, tas
tiešām prasīja zināmu gribasspēku,”
atzīst jaunieši.
„Kāda tā bija laime, kad atkal
varējām braukt uz skolu, satikt skolasbiedrus un skolotājus!”
Ja Ievai Kristīnei un Ričardam,
ņemot vērā pašreizējo situāciju, atkal
piedāvātu braukt praksē uz ārzemēm,
Ieva, droši vien brauktu. Piedzīvotais
ir tā vērts. Kristīne un Ričards – dēļ
obligātās pašizolācijas vēl padomātu. Taču to, ka vasarā aizbrauca, protams, nenožēlo.
Teksts: Baiba Vahere
Foto: no jauniešu personiskā
arhīva
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Tehnikumā uzņemšana
pieaugušo izglītības
programmās

Tev ir svarīgi iet līdzi laikam, pārzināt jaunākās tehnoloģijas un zināt to, ko visvairāk gaida mūsdienu darba devējs? – Smiltenes tehnikumā
no 22. septembra līdz 22. oktobrim notiks uzņemšana pieaugušo izglītības
programmās. Piedāvājumu klāsts – izcili daudzveidīgs un daudzsološs darba tirgū – četrpadsmit pieprasītas profesijas un dažādas, dzīvē noderīgas
prasmes! Mācību ilgums – 68 – 970 stundas. Audzēkņu līdzmaksājums
– tikai 5% vai 10%. Pasteidzies! Smiltenes tehnikums aicina un palīdz rūpēties par karjeras izaugsmi ikvienā vecumā!
Piedāvājam mūsdienīgu, darba videi pietuvinātu izglītību ar jaunākajām tehnoloģijām aprīkotā skolā. Smiltenes tehnikumā pārstāvētās
pieaugušo izglītības jomas:
• viesmīlības pakalpojumi,
• restorānu pakalpojumi,
• ēdināšanas pakalpojumi,
• grāmatvedība,
• ceļu būvniecība,
• šūšanas pakalpojumi,
• kursi traktortehnikas tiesību iegūšanai (TR2)
• lauksaimniecība.
Izvērstāka informācija – www.smiltenestehnikums.lv

2020. gada 16. oktobris

Smiltenes tehnikuma būvtehniķiem – 1. vieta
Latvijā!
Smiltenes tehnikuma nākamie
ceļu būvtehniķi Jānis Ričards Mauslis, Igors Bužs un Ralfs Celmiņš nozares jauno profesionāļu meistarības
konkursā, nominācijā „Ceļu būve”,
izcīnīja pirmo vietu Latvijā! Konkurss notika no 6. līdz 7. oktobrim
PIKC „Saldus tehnikums”.
Jaunieši konkursa laikā nozares ekspertiem rādīja prasmes bruģa
segumu ieklāšanā, noteica grunts
paraugu granulometrisko sastāvu
laboratoriskā pārbaudē un bitumena
konsistences rādītājus ar adatas penetrācijas metodi, aprēķināja Losandželosas koeficientu. Tāpat tika
vērtēta prasme veikt mērījumus ar
optisko nivelieri, praktiskās un teorētiskās zināšanas ceļu būvē izmantojamo iekārtu un rokas instrumentu
lietošanā, kā arī zināšanas par darba
aizsardzību.

Laimīgi par iegūto pirmo vietu ir gan tehnikuma audzēkņi
Jānis Ričards Mauslis, Igors Bužs un Ralfs Celmiņš,
gan viņu skolotājs Aivars Birkenšteins.
Gūta neaizstājama pieredze.
Jauniešiem tā bija arī iespēja parādīt
prasmes un zināšanas nozares profesionāļiem, sacensties ar labāka-

jiem no labākajiem.
Teksts: Baiba Vahere
Foto: no jauniešu personiskā
arhīva

Septembris Blomes pamatskolā
Ar interesantiem un aizraujošiem pasākumiem jaunais mācību
gads ir iesācies Blomes pamatskolas
skolēniem. Pēc attālinātā mācību
procesa pagājušā mācību gada noslēgumā īpašu uzmanību pievēršam
sadarbības prasmju veidošanai un
nostiprināšanai, tāpēc jau 2. septembrī adaptācijas dienā skolā viesojās
un ar skolēniem darbojās Raunas
novada Bērnu un Jauniešu centra
„Pagrabiņš” vadītāja Justīne Buliņa.
3. septembrī Smiltenes boulinga
centrā skolēni ar aizrautību spēlēja

boulingu, darbojoties komandā.
Projekta „Kā realizēt sapņus
un sasniegt mērķus” ietvaros sporta
diena notika aktīvā tūrisma centrā
„Eži”, kur skolēni varēja ne tikai
labi un jautri pavadīt laiku, bet arī
pārbaudīt sevi precizitātē, ātrumā,
loģiskajā domāšanā, izturībā un reizēm arī sevis pārvarēšanā.
25. septembrī skolā notika ikgadējais dzejas dienu pasākums. Dzejas stundā skolēni tikās ar dzejnieku
Ati Priedīti, kurš pats ir mācījies
Blomes pamatskolā. Dzejniekam ir

izdoti vairāki dzejoļu krājumi. Tikšanās reizē dzejnieks pastāstīja, kā
tapuši viņa dzejoļi. Līdzi dzejnieks
bija atvedis arī savu ansambli „Zibsņi”, kurš izpildīja viņa dziesmas.
Mūsu skolas skolēni dzejnieku iepriecināja ar viņa sarakstīto dzejoļu skandēšanu. Uzstājās arī mūsu
skolas jaunās dzejnieces Kristīne un
Alise.
Lai mums visiem radošs un darbīgs jaunais mācību gads!
Dz. Palma,
skolotāja

Kultūra
31. oktobrī Smiltenē notiks nakts pārgājiens
„SPOCĪNS JOCĪNS”
Šā gada 31. oktobrī Smiltenē
notiks nakts pārgājiens „SPOCĪNS
JOCĪNS”. Pasākuma laikā dosimies
10 km garā pārgājienā. Pasākuma
sākums 18.00 pie Smiltenes novada
Tūrisma informācijas centra (Dārza
ielā 3).
Nakts aizsegā dosimies iepazīt naksnīgo Smiltenes apkārtni, pa
ceļam meklēsim spokus un plēsīsim
jokus. Maršruts vedīs pa mazām taciņām, ceļiem, bezceļiem un meža
zvēru takām.
Pasākuma dalībniekus aicinām
ņemt līdzi lukturīšus, lai mežā nenomaldītos, karstu tēju, maizītes un desiņas atpūtai pie ugunskura un pats
galvenais – ģērbties silti, ūdensizturīgā apģērbā un zābakos!
Pasākumā nav iespējams doties
ar bērnu ratiņiem un velosipēdiem!
Dalība pasākumā ir bez maksas.
Iepriekšēja pieteikšanās līdz 28. oktobrim pa tālruni +371 29395200,
rakstot uz e-pastu tic@smiltene.lv,
klātienē Smiltenes novada Tūrisma
informācijas centrā (Dārza ielā 3)
vai aizpildot reģistrācijas anketu
visit.smiltene.lv.
Pasākumu organizē Smiltenes
novada Tūrisma informācijas centrs
sadarbībā ar aktīvās atpūtas pasākumu organizatori Santu Paegli.
Pasākuma laikā uzņemtās fotogrāfijas tiks publicētas www.smiltene.lv, visit.smiltene.lv un sociālajos tīklos.

Pasākums tapis projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/052) ietvaros.
Lelde Atlāce,
Smiltenes novada Tūrisma informācijas centra
Tūrisma organizatore

Tautas lietišķās mākslas
studija „Smiltene” aicina
jaunus dalībniekus aušanas
pulciņā

Sākoties tumšajiem un drēgnajiem rudens vakariem, aicinām
pievienoties radošajam aušanas pulciņam un apgūt vienu no senākajām
amatu prasmēm atraktīvās Daigas
Melnaces vadībā.
Jaunajiem pulciņa dalībniekiem
nodarbībās būs šādas iespējas: steļļu
iepazīšana, audumu veidi un to atrisinājumi, aužamie materiāli, auduma aprēķināšana, steļļu iekārtošana,
audumu tehnikas un kompozīcija
lietišķajā mākslā.
Savukārt dalībniekiem ar pie-

redzi būs iespēja piedalīties dažāda
mēroga izstādēs, projektos, izglītojošos pasākumos, doties pieredzes
apmaiņā, kā arī dažādu veidu audumu aušana.
Par dalību aicinām sazināties,
zvanot – 25455507 vai e-pastā: tlms.
smiltene@gmail.com.

Agnese Ice-Sudzane,
Tautas lietišķās mākslas studijas
„Smiltene” vadītāja
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Aicinām pieteikt kandidātus Smiltenes novada domes
apbalvojumiem
Aicinām Smiltenes novada
iedzīvotājus, valsts un pašvaldības iestādes, novada uzņēmumus
un nevalstiskās organizācijas līdz
23. oktobrim pieteikt apbalvošanai ar pašvaldības apbalvojumu
cilvēkus, kas devuši īpašu ieguldījumu novada attīstībā un popularizēšanā.
Aicinām novada iedzīvotājus
un organizācijas izvirzīt pretendentus nominācijām „Smiltenes novada Goda cilvēks” un „Gada balva”,
lai teiktu paldies par viņu nesavtīgo
darbu, augstiem sasniegumiem un
ieguldījumu Smiltenes novada attīstībā un popularizēšanā Latvijā un
pasaulē. Apbalvojumu pasniegšana
notiks novembrī Latvijas valsts svētku pasākuma ietvaros, kas tiks organizēts atbilstoši epidemioloģiskajai

situācijai valstī.
Ierosinājumus par apbalvojumu
piešķiršanu aicinām iesniegt līdz šā
gada 23. oktobrim Smiltenes novada domes Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā,
Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729, vai nosūtot pa pastu
vai elektroniski uz e-pastu dome@
smiltene.lv.
Informācija par nominācijām
Augstākais
apbalvojums
„Smiltenes novada Goda cilvēks” tiek pasniegts fiziskām personām par sevišķiem nopelniem
Smiltenes novada labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes
vai saimnieciskajā un citā darbā.
Par nopelniem uzskatāms gan izcils
darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un

panākumiem bagāta darbība.
Apbalvojumi „Gada balva”
tiek pasniegtas sekojošās nominācijas:
o Izglītībā – par sasniegumiem pedagoģiskajā darbā, izciliem
sasniegumiem mācību priekšmetu
olimpiādēs, konkursos, par novada
vārda popularizēšanu valstī, pasaulē;
o Kultūrā – par aktīvu radošu darbību, par ieguldījumu novada
popularizēšanā valstī un pasaulē;
o Sportā – par izciliem sasniegumiem un novada vārda popularizēšanu pasaulē;
o Tautsaimniecībā – par
ieguldījumu novada iedzīvotāju
labklājības nodrošināšanā, novada
uzņēmumu un infrastruktūras attīstībā;

o Veselības aizsardzībā un
sociālajā aprūpē – par ieguldīto
darbu novada iedzīvotāju sociālās
labklājības nodrošināšanā un veselības aprūpē;
o Sabiedriskajā darbībā –
par aktīvu sabiedrisko darbību un
ieguldījumu novada vārda popularizēšanā valstī un pasaulē;
o Tūrismā – par aktīvu radošu darbību, par ieguldījumu novada popularizēšanā valstī un pasaulē.
Ierosinājumus par personas apbalvošanu aicinām rakstīt brīvā formā, pieteikumā norādot:
o nomināciju, kādā ierosināts piešķirt personai apbalvojumu
(piem. Smiltenes novada Goda cilvēks, Gada balva Izglītībā);
o apbalvojamās
personas
vārdu, uzvārdu, darbavietu, ieņema-

mo amatu vai nodarbošanos;
o iesniedzēja – juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi vai fiziskās
personas vārdu, uzvārdu, ieņemamo
amatu un dzīvesvietu (ne mazāk kā
5 pilngadīgas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Smiltenes novada administratīvajā teritorijā, kuri parakstījuši iesniegumu, norādot paraksta
atšifrējumu, deklarētās dzīvesvietas
adresi un kontakttālruni.);
o klāt jāpievieno kandidāta
dzīves apraksts vai rekomendācijas
raksts, kurā jāsniedz pamatojums un
izvirzītās personas sasniegumu un
nopelnu apraksts.
Lēmums par apbalvojumu piešķiršanu tiks pieņemts oktobra Smiltenes novada domes sēdē.
Nolikums www.smiltene.lv.

Norit sakoptības mēnesis un savākto lapu izvešanas akcija
Smiltenes novadā tiek izsludināts sakoptības jeb spodrības mēnesis, tā ietvaros, līdz 30. oktobrim,
ugunskurā atļauts sadedzināt tikai
koku, krūmu sausos un kaitēkļu
bojātos zarus sava īpašuma teritorijā, ievērojot ugunsdrošības pasākumus un neradot kaitējumu trešās
personas veselībai un mantai. Atgādinām, ka atbilstoši pašvaldības
saistošajiem noteikumiem, lapu dedzināšana ir aizliegta.
Tāpat spodrības mēneša laikā

Smiltenes pilsētas teritorijā no iedzīvotājiem un uzņēmumiem tiks izvesti
maisi ar sagrābtām lapām un citām
zaļo augu daļām (dārza augu laksti,
zāle, nezāles). Maisu izvešanu organizē un apmaksā pašvaldība, ar šādiem nosacījumiem:
o no katras mājsaimniecības
savākšanu veic ne vairāk kā 1 reizi;
o izvešana jāpiesaka no
šā gada 19. oktobra līdz 30. oktobrim, zvanot uz SIA „Smiltenes
NKUP” telefona numuru 29161694

darba laikā no plkst. 9.00 līdz 12.00,
o obligāti noziņojamā informācija: mājas adrese, vieta, kur atstās maisus, ja mājas adrese nesakrīt
ar atstāšanas vietu, jānorāda telefona
numurs;
o savāktās zaļo augu daļas
un lapas liek savos maisos, kuri jānovieto ārpus sētas;
o ja maisos bez zāles un
lapām tiks konstatēts augļu, ogu,
dārzeņu, zaru un sadzīves atkritumu piemaisījums, maisi netiks

Piesakies bankas speciālista konsultācijai
Smiltenes bibliotēkā!
Bibliotēkas pieredze liecina, ka
lietotāji lūdz darbiniekus palīdzēt
veikt e-pakalpojumus, kas ietver darbu ar personas datiem, tai skaitā arī
ar internetbanku. Tāpēc bibliotēka
aicina iedzīvotājus pilnveidot un nostiprināt datorprasmju iemaņas, apmeklējot individuālas konsultācijas
ar AS „Swedbank” bankas speciālistu Smiltenes novada bibliotēkā.

Konsultāciju laikā iedzīvotājiem būs iespēja uzzināt par ērtākajiem veidiem, kā izmantot bankas
pakalpojumus, konsultants palīdzēs
sakārtot aktuālās vajadzības. Uz
konsultāciju jāņem līdzi internetbankas lietotāja numurs un autorizēšanās līdzeklis – Smart-ID vai kodu
kalkulators.
Lai pieteiktos konsultācijām,

iedzīvotāji aicināti zvanīt pa tālr.
64773030, 26449145 vai pieteikties,
rakstot e-pastu biblioteka@smiltene.lv, norādot sev vēlamo tikšanās
laiku. Par tikšanās datumu un laiku
interesenti tiks informēti personīgi!
Sandra Marķitāne,
Smiltenes bibliotēkas
informācijas speciāliste

Smiltenes novada
pašvaldības paziņojums par
nodomu noteikt aizliegumu
ģenētiski modificēto
kultūraugu audzēšanai

Smiltenes novada muzeja
darba laiks oktobrī:
Katru darba dienu no plkst. 9.00 – 16.00
Sestdienās no plkst. 10.00 – 14.00.
Svētdienās – slēgts.

Pamatojoties uz Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22. panta otro daļu, kas nosaka, ka pašvaldības
pēc savas iniciatīvas vai uz personas priekšlikuma pamata
ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem var noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai attiecīgajā administratīvajā teritorijā vai tās daļā.
Aizlieguma mērķis ir saglabāt nozīmīgās bioloģiskās
daudzveidības un vides vērtības, bioloģisko zemnieku saimniecību specifiku, veicināt kopējā tirgū konkurētspējīgas ekoloģiskās pārtikas audzēšanu un novērst riskus cilvēku un dzīvnieku veselībai, kā arī augsnes piesārņošanai.
Pašvaldība aicina iedzīvotājus līdz 2020. gada 12. novembrim izteikt viedokļus, priekšlikumus un iebildumus
par aizlieguma noteikšanu audzēt ģenētiski modificētos
kultūraugus Smiltenes novada administratīvajā teritorijā,
iesniedzot tos Smiltenes novada domes Klientu apkalpošanas
centrā Dārza ielā 3, Smiltenē, vai pagastu pārvaldēs, vai nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: dome@smiltene.lv.
Iebildumu neiesniegšana noteiktajā termiņā tiks uzskatīta
par piekrišanu aizlieguma noteikšanai.

izvesti.
o maisu izvešanu veiks SIA
„Smiltenes NKUP”. Plānotās maisu
izvešanas dienas – 22. oktobris, 29.
oktobris, 5. novembris, 12. novembris, 19. novembris, 26. novembris. Vadoties pēc laikapstākļiem
un saņemto pieteikumu skaita, lapu
izvešanas laiks var tikt pagarināts vai
noteiktas papildus izvešanas dienas.
Tāpat informējam, ka zaru izvešanu ir iespējams pieteikt par
maksu, zvanot uz SIA „Smiltenes

NKUP” mob. tālr. 29161694 darba
laikā no plkst. 8.00 līdz 17.00 vai
SIA „ZAAO” tālruņi informācijai
64281250 vai uz mob. t. 29225862.
Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem, izmantot pašvaldības apmaksāto savākto zaļo augu daļu un lapu
maisu izvešanu pilsētas teritorijā un
visas iespējamās neskaidrības risināt
savstarpēji komunicējot.
Veicot teritoriju sakopšanas
darbus, lūdzam ievērot valstī noteiktos ierobežojumus!

Novada kinoteātris – COVID 19
ierobežojumu laikā
Covid-19 vispasaules pandēmijas laikā visā pasaulē kino darbība
bija apstājusies. Jauno filmu izlaišana
uz ekrāniem tika nobremzēta, jo ražotājiem nebija kam šīs filmas piedāvāt.
Atjaunotnes pazīmes parādījās jūlijā
ar pavasarī aizkavētām filmām. Tagad, neraugoties uz to, ka Covid-19
vēl nav rimis, ierobežotā ietilpības
režīmā darbu atsākuši daudzu valstu
kinoteātri, tajā skaitā arī Smiltenē.
Mūsu novada kultūras centra
kinoteātrī, ņemot vērā valstī apstiprinātos apmeklētāju distancēšanās
ierobežojumus, patlaban pieejamas
33 izkliedētas sēdvietas, praktiski var
būt nedaudz vairāk, jo ģimene drīkst
sēdēt bez distancēšanās. Telpas tiek
vēdinātas, darbdienās ir viens seanss
pulksten 18, svētdienās pulksten 16,
bet var būt arī papildus izrāde bērniem pulksten 14. Mazo pieļaujamo
vietu skaitu kompensē iecerētās filmas izrādīšanas ilgums, tagad filmu
rāda 5 – 6 dienas. Informācija, kā
parasti, kinoteātra mājas lapā www.
kinosmiltene.lv.
Skatītāju ērtībām un vēl lielākai piesardzībai kultūras centrs
piedāvā izvēlētas filmas noskatīšanos slēgtos seansos pieaugušo un

Kadrs no filmas
„Ziemassvētki džungļos”.
jaunatnes grupām /no 20 apmeklētājiem/ viņu izvēlētā laikā, tajā
skaitā bērnu filmas tām skolu klasēm un pirmskolas grupiņām, kas
ikdienu pavada kopā.
Neraugoties uz sašaurināto filmu
klāstu, atkal gaidāmas jaunas latviešu
filmu izrādes: decembrī mūs iepriecinās neparasta latviešu filma visai ģimenei „Ziemassvētki džungļos”, jaunā gada sākumā populārās komēdijas
„Jaungada taksometrs” autori plāno
izlaist jaunu komēdiju „Kāzas”, bet
martā jauniešiem būs cita latviešu komēdija – „Tizlenes”. Arī Andrejs Ēķis
pēc „Klases salidojumiem” jau izveidojis jaunu komēdiju un gaida labvēlīgu brīdi tās nodošanai skatītājiem.
Gunārs Liedags

Par bezmaksas sporta nodarbībām
Smiltenes novadā
Ar oktobri Smiltenē, Bilskā, Variņos, Palsmanē un Grundzālē ir uzsākušās bezmaksas sporta un vingrošanas nodarbības – vingrošana pie fizioterapeita, joga, zumba un CrossFit nodarbības. Ņemot vērā 13. oktobra valdības
lēmumu, no 17. oktobra līdz 6.novembrim iekštelpās nodarbības iespējams
tiks atceltas, taču aicinām jaunākai informācijai sekot līdzi www.smiltene.lv,
jo izmaiņas tiek pieņemtas iknedēļu.
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Pasākumi
un izstādes
Smiltenes
novada
bibliotēkā

Pasākumi Smiltenes novada
Kultūras centrā, kultūras un
tautas namos pagastos
OKTOBRĪ

16. oktobrī plkst. 19.00 Smiltenes novada Kultūras centrā koncerttūres „Monika” ietvaros viesosies grupa „Ducele”. Biļetes pieejamas
„Biļešu Paradīze” tirdzniecības vietās.
17. oktobrī plkst. 21.00 Palsmanes kultūras namā notiks Rudens muzikālais vakars ar galdiņiem. Muzicēs grupa „Lustīgais blūmīzers”. Galdiņu pieteikšana līdz pasākuma dienai pa t.: 28390884. Ieeja – 3 eiro.
17. oktobrī plkst. 14.00 Blomes tautas namā notiks „Kāpostu skābēšanas balle'”. Skābēsim kāpostus, dziedāsim, dancosim, mielosimies
ar kāpostu zupu. Līdzi ņemt trauku. Gaidīti visi kāpostu cienītāji.
18. oktobrī plkst. 13.00 Grundzālē notiks aktiera un režisora Zigurda
Neimaņa autorvakars „Nenopietni par nopietno" ar Grundzāles radošās
apvienības „Vienkārši Prieks!" piedalīšanos. Ieejas maksa – 2 eiro.
20. oktobrī plkst. 14.00 Bilskas pašvaldības ēkā notiks tematiskā
pēcpusdiena „Rudentiņš bagāts vīrs”. Īpašais viesis – Palsmanes pagasta bioloģiskās saimniecības „Kalnagrīvas” saimniece Sarmīte Mašina.
Ieeja bez maksas.
21. oktobrī plkst. 18.00 Smiltenes novada Kultūras centra foajē būs
klausāms „Spēka dziesmu vakars”, kopā ar folkloras kopu „Rudzupuķe”. Ieeja bez maksas.
24. oktobrī plkst. 18.00 Smiltenes novada Kultūras centrā notiks
Tautas mūzikas festivāls „Dzīvā mūzika”. Ieeja par ziedojumiem.
24. oktobrī plkst. 17.00 Blomes tautas namā izrāde pēc Roberta
Lukss motīviem „ATVARI” ar Jāņa Ziemeļnieka Streču TT. Režisors
Andris Liepiņš. Ieejas maksa – 2 eiro.
28. oktobrī plkst. 16.00 Variņu tautas namā leļļu teātra „TIMS’’ koncertprogramma: „NO PASAKAS AR DZIESMU.’’ Dziesmām skanot
,būs iespēja satikties ar pasaku varoņiem no dažnedažādām leļļu izrādēm! Labam noskaņojumam skatītājiem kopā ar aktieriem būs iespēja
izdejot pasaku varoņu jautrākās dejas un izdziedāt skanīgākās dziesmas. Koncertā iekļauta dziesmu izlase no leļļu teātra „TIMS’’ leļļu izrāžu un koncertprogrammu repertuāriem. Ieeja – 1 eiro.

Smiltenē
Pasākumi
22.10. Smiltenes bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā plkst.
13.00 multfilmas pēcpusdiena.
Vietu skaits ierobežots, pieteikties pa tālr. 20047831.
21.10., 28.10. Smiltenes bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā plkst. 10.00 „Skanīgais bērnu
rīts”.
Izstādes
Līdz 30.10. Smiltenes bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā
akcijas „Dzejas džungļi: saliec
savu neparasto dzejoli" ietvaros
radīto dzejoļu izstāde.
Līdz 30.10. Smiltenes bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā
spoku grāmatu izstāde „Vampīriņš iesaka izlasīt!”.
Līdz 31.10. Smiltenes bibliotēkā literatūras izstāde „Krišjānim
Baronam – 185”.
Līdz 31.10. Smiltenes bibliotēkā Ilzes Hakas adījumu izstāde
„Rudens veltes”.
Līdz 28.11. Smiltenes bibliotēkā
Smiltenes Mākslas skolas absolventu tekstildarbu izstāde.
Līdz 30.11. Smiltenes bibliotēkā
Ilzes Džonsas darināto darbu izstāde „Manas pirmās mandalas”.

NOVEMBRĪ

2. novembrī plkst. 18.30 Smiltenes novada Kultūras centrā notiks
Neona šovs. Biļetes pieejamas „Biļešu Paradīze” tirdzniecības vietās.
6. novembrī plkst. 16.00 Launkalnes tautas namā notiks pasākums
„Kas manās burciņās”. Pasākumā cilvēki varēs dalīties ar to, kas katram
ir pagrabos no smiltsērkšķiem, āboliem, ķirbjiem. Noslēgumā – modes
skate „Zaptes vārāmie priekšauti Launkalnē”. Ieeja bez maksas.
7. novembrī plkst. 15.00 Grundzāles kultūras namā erudīcijas turnīra „Prāto Grundzālē! – 2020” FINĀLSPĒLE.
7. novembrī plkst. 12.15 Smiltenes novada Kultūras centrā notiks
VI pasaules diktāta rakstīšana latviešu valodā. Pieteikšanās – www.
raksti.org.
8. novembrī plkst. 14.00 Variņu tautas namā Jāņa Ziemeļnieka
Strenču tautas teātra izrāde R. Lukss ,,Atvari". Ieeja – 2 eiro.
11. novembrī plkst. 17.00 Smiltenē atzīmēs Lāčplēša dienu. Sīkāks
info par pasākumu sekos.
14. novembrī plkst. 16.00 Launkalnes tautas namā notiks valsts
svētku koncerts „Skani Latvijai”. Ieeja bez maksas.
14. novembrī pie Mēru muižas notiks valsts svētku koncerts. Plkst.
11.00 pie Mēru muižas notiks ugunskura iedegšana zupas vārīšanai.
Plkst. 14.00 – zupas ēšana. Plkst. 15.00 uzstāsies grupa „Vilki”. Ieeja
bez maksas.
14. novembrī plkst. 18.00 Grundzāles kultūras namā notiks Latvijas
dzimšanas dienai veltīts koncerts ar Grundzāles kultūras nama kolektīvu piedalīšanos. Ieeja bez maksas.
14. novembrī plkst. 20.00 Grundzāles kultūras namā paredzēta groziņu balle ar Jāni Krūmiņu un Ingu Lazdiņu. Atkarībā no situācijas valstī vietu skaits var būt ierobežots. Ieeja bez maksas.
15. novembrī plkst. 19.00 Smiltenes novada Kultūras centrā notiks
R. Paula daiļrades sākuma muzikālā vīzija „Leģendas dzimšana”. Biļetes pieejamas „Biļešu Paradīze” tirdzniecības vietās.

Bibliotēkās novadā
Pasākumi
20.10. plkst.14.00 Bilskas bibliotēkā tematiska pēcpusdiena
„Rudentiņš bagāts vīrs”.
27.10. plkst. 12.00 Lobērģu
bibliotēkā ārstniecības augu tēju
pēcpusdiena.
29.10. Blomes bibliotēkā radošā
darbnīca „Helovīni – rudens krāsās”.
Izstādes
Līdz 31.10. Bilskas bibliotēkā
novadpētniecības izstāde „Pagājušo gadu oktobra mēnešu notikumi un cilvēki”.
Līdz 31.10. Blomes bibliotēkā TLMS „PUDURIS” izstāde
„Neparastie pinumi”
Līdz 31.10. Blomes bibliotēkā
literatūras izstāde „Krišjānim
Baronam – 185”.

Smiltenes novada
pensionāru aktivitātes

Par gaidāmajiem pasākumiem oktobrī un novembrī aicinām sekot līdz www.smiltene.
lv mājas lapā.
*Pasākuma organizators ir Smiltenes novada Kultūras centrs. Organizators var izdarīt
foto un video uzņēmumus pasākuma norises vietā vai tuvākajā apkārtnē (tostarp pie ieejas). Ja Jūs ierodaties pasākuma vietā, Jūs apzināties, ka Jūsu attēls var tikt uzņemts un
apstrādāts turpmākajiem publicitātes mērķiem. Organizators ir publiska institūcija, kurai
ir pienākums informēt sabiedrību par publisku līdzekļu finansētām aktivitātēm. Organizators neapstrādās Jūsu personas datus, ja Jūs neatradīsieties pasākuma tuvumā.

Alise Seile,
Smiltenes novada KC mākslinieciskā vadītāja

22. oktobrī plkst. 11.00

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Smiltenes pensionāru apvienības
telpās, Smilšu ielā 4, seniori ir
aicināti uz tikšanos ar Smiltenes
novada domes priekšsēdētaju
Edgaru Avotiņu, Sociālā
dienesta vadītāju Intu Siliņu un
pašvaldības sabiedrisko attiecību
speciālistēm Maritu Mūzi un
Lindu Beitiku.

Izdevējs: Smiltenes novada dome, Dārza iela 3, Smiltene, LV-4729.
Reģ. nr. LV90009067337. Metiens 6050 eks. Iespiests SIA „Erante” tipogrāfijā, Brīvības iela 212, Jēkabpils, LV-5201
Smiltenes novada domes oficiālā informācija: www.smiltene.lv

