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Svinēsim Smiltenes pilsētas 
svētkus no 16. līdz 18. jūlijam! 
– 17. jūlijā visas dienas garumā 
svētku burvība būs sajūtama arī 
Radio SWH ēterā – klausies, ie-
dvesmojies un nāc baudīt svinības 
klātienē!

Piektdienas pēcpusdienā, Jāņu-
kalna estrādē, atklājot svētkus ar 
Smiltenes novada pašvaldības 
priekšsēdētāja Edgara Avotiņa uz-
runu, būs iespēja baudīt Raimonda 
Paula mūziku teatrāli muzikālā kon-

Smiltenes novadā sanāk!

No 2021. gada 1. jū-
lija, apvienojoties Apes 
novada domei, Smilte-
nes novada domei un 
Raunas novada domei, 
darbu uzsāka jaunizvei-
dotā atvasinātā juridiska persona – 
„Smiltenes novada pašvaldība”.

Nodokļu maksātāja reģistrācijas 
Nr. 90009067337

certā. Svētkos ikviens tiek aicināts 
aplūkot Smiltenes evaņģēliski lute-
risko baznīcu pēc iespaidīgajiem re-
konstrukcijas darbiem, kā arī baudīt 
novada fotogrāfu brīnišķīgos darbus 
baznīcas dārzā. Svētku laikā Smilte-
nes kinoteātris ir sagatavojis piedā-
vājumu uz lielā ekrāna baudīt animā-
cijas filmu bērniem, kā arī komēdiju 
pieaugušo auditorijai. 

Smiltenē sanāk amatnieki, kas 
dižosies un piedāvās savu produkci-
ju, pilsētas viesi varēs baudīt saules 

peldes un veldzēties āra kafejnīcās. 
Par Smiltenes un jaunu maršrutu ie-
pazīšanu būs parūpējies Smiltenes 
novada tūrisma centrs, aicinot viesus 
doties izzinošās ekskursijās pa pilsē-
tas ievērojamākajām vietām. Iepa-
zīstot pilsētas vēsturi – varēs izzināt 
dzelzceļa līnijas Smiltene – Valmiera 
– Ainaži vēsturi – attēlos, stāstos un 
uzdevumos, ko sagatavojis Smiltenes 
novada muzejs. Dienas laikā varēs 
aktīvi baudīt vasaru dažādās izzino-
šās erudīcijas spēlēs, aktivitātēs un 

bērniem paredzētos piedzīvojumos, 
turpretī vakarpuses nesīs muzikālā-
kas noskaņas dažādu mūziķu melo-
dijās gan jauniešu, gan pieaugušo au-
ditorijai. Sestdienas naktī būs īpašs 
pārsteigums Vidusezera ūdeņos, kas 
atspoguļos Smiltenes novada unikā-
lās vērtības. 

Pasākumu organizatori ir parū-
pējušies par iespēju iedzīvotājiem 
un pilsētas viesiem vērot svētku kon-
certus tiešraidē Smiltenes novada 
pašvaldības interneta medijos, kā arī 

ikvienam iedzīvotājam tiek sniegta 
iespēja baudīt svētku koncertus klā-
tienē, līdzi ņemot derīgu Covid-19 
sertifikātu vai uz vietas veicot anti-
gēna ekspress testu īpaši organizētās 
izbraukumu laboratorijas teltīs. 

Visās svētku aktivitātēs aicinām 
iedzīvotājus ievērot valstī noteiktos 
epidemioloģiskos ierobežojumus. 

Lai Smiltenes novadā svētki 
sanāk!

Jūlijs ir pēdējais mēnesis, kad 
Smiltenes novada pašvaldības infor-
matīvais izdevums tiek izdots līdz-
šinējā formātā. Atbilstoši likumam 
„Par pašvaldībām”, apvienotajā 
Smiltenes novadā varēs izdot tikai 
vienu pašvaldības informatīvo izde-
vumu. 

Informējam, ka ar augusta nu-
muru Smiltenes novada pašvaldības 
izdevums saturēs informāciju arī par 
Raunas un Apes novadu teritorijas 
aktualitātēm. 

Par pašvaldības informatīvo 
izdevumu „Smiltenes Novada 

Domes Vēstis”
Pārejas posma laikā sabiedrisko 

attiecību speciālisti plāno organizēt 
iedzīvotāju aptauju par Smiltenes 
novada pašvaldības informatīvā iz-
devuma nepieciešamību iedzīvotā-
jiem un satura prioritātēm, lai uz-
labotu informācijas pieejamību un 
drukātā izdevuma kvalitāti. Aptauju 
būs iespējams aizpildīt pašvaldības 
izdevuma augusta numurā, kā arī no-
vada oficiālajās mājaslapās. 

Linda Beitika,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Darbu uzsāk 
Smiltenes 

novada 
pašvaldība

Sākot ar 1. septembri 
Smiltenes novada paš-
valdības tīmekļa vietnei 
(smiltene.lv) tiek mainīts 
domēna vārds uz nosauku-
mu smiltenesnovads.lv. 

Līdz tīmekļvietnes 
jaunā domēna vārda mai-
ņai, bet ne ilgāk kā līdz 
2021. gada 31. oktobrim, 
tiks nodrošināta līdzšinējo 
pašvaldību tīmekļvietņu – 
smiltene.lv, apesnovads.lv un rauna.lv darbība. 

Plānots domēna vārdu mainīt arī novada tūrisma un izglītības lapām uz 
visit.smiltenesnovads.lv un izglitiba.smiltenesnovads.lv. 

Par tīmekļa vietnes 
nosaukuma maiņu
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Domes lēmumi
2021. gada 29. jūnijā notika 

kārtējā domes sēde, kurā tika 
pieņemti 62 lēmumi:

1. Atbalstīt projektu „Infra-
struktūras uzlabošana „Tepera” sta-
dionā Smiltenē” par kopējo summu 
2070,80 EUR (divi tūkstoši septiņ-
desmit euro un 80 centi) un iekļaut 
2021. gada budžetā līdzfinansējumu 
1620,80 EUR (viens tūkstotis seši 
simti divdesmit euro un 80 centi) 
apmērā projekta realizācijai.

2. Sagatavot un iesniegt Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstī-
bas ministrijai aizņēmuma projekta 
pieteikumu „Avotu ielas seguma 
un inženiertīklu pārbūve” ar kopē-
jām projekta izmaksām 131 577,91 
euro (viens simts trīsdesmit viens 
tūkstotis pieci simti septiņdesmit 
septiņi euro un 91 cents).

3. Apstiprināt uzņēmējdarbī-
bas ideju konkursa „Esi uzņēmējs 
Smiltenes novadā!” 2021. gada 
konkursa rezultātus un slēgt vie-
nošanās par līdzfinansējuma pie-
šķiršanu ar sekojošiem pieteikumu 
iesniedzējiem:

3.1. Projektam „Rindstarpu 
rušinātāja ar papildrīkiem iegāde”, 
iesniedzējs Smiltenes pagasta zem-
nieku saimniecība „Saimnieki”, 
piešķirt līdzfinansējumu 1109,61 
EUR apmērā;

3.2. Projektam „3D printēšana 
automašīnu uzlabošanai ar mūsdie-
nīgām tehnoloģijām”, iesniedzējs 
Kristaps Purmalis, piešķirt līdzfi-
nansējumu 3000,00 EUR apmērā;

3.3. Projektam „Gutāne Baiba 
– fizioterapeita prakse aprīkojuma 
iegāde”, iesniedzējs Baiba Gutāne, 
piešķirt līdzfinansējumu 2430,65 
EUR apmērā;

3.4. Projektam „Elektrotrans-
porta iegāde, Smiltenes novada 
popularizēšana”, iesniedzējs Ingus 
Staško, piešķirt līdzfinansējumu 
3000,00 EUR apmērā;

3.5. Projektam „Kokapstrādes 
uzņēmuma izveide”, iesniedzējs 
Kaspars Liepiņš, piešķirt daļēju 
līdzfinansējumu 1300,00 EUR ap-
mērā.

4. Par nekustamā īpašuma Sta-
cijas iela 15-2, Smiltenē, Smiltenes 
novadā, atsavināšanu. 

5. Par nekustamā īpašuma „Bi-
tītes”, Launkalnes pagastā, Smilte-
nes novadā atsavināšanu. 

6. Par nekustamā īpašuma 
„Zarvāļapses”, Blomes pagastā, 
Smiltenes novadā, ½ domājamās 
daļas zemes atsavināšanu. 

7. Par jaunas izsoles izsludi-
nāšanu nekustamajam īpašumam 
„Rauzas Kraujiņas”, Palsmanes pa-
gastā, Smiltenes novadā.

8. Par nekustamā īpašuma „Ka-
zēkas 2”, Brantu pagastā, Smiltenes 
novadā, atsavināšanu. 

9. Par nekustamā īpašuma 
„Kalēji”, Bilskas pagastā, Smilte-
nes novadā, atsavināšanu. 

10. Par Smiltenes novada paš-
valdības nekustamā īpašuma Cēsu 
iela  10-4, Blomē, Blomes  pagastā, 
Smiltenes novadā, elektroniskās iz-
soles rezultātu apstiprināšanu.

11. Par Smiltenes novada paš-
valdības nekustamā īpašuma Cēsu 
iela  10-7, Blomē, Blomes  pagastā, 
Smiltenes novadā, elektroniskās iz-
soles rezultātu apstiprināšanu.

mējums 94900010081, kas projek-
tēta 12,9 ha platībā piešķirt nosau-
kumu „Mednīši”, Variņu pagasts, 
Smiltenes novads. Zemes vienībai 
12,9 ha platībā noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir mežsaimniecība (kods 0201).

31. Apstiprināt zemes ierīcības 
projektu „Kalna Ķelpi”, Smiltenes 
pagasts, Smiltenes novads, zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 
94800030067. Zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 94800030067 
sadala divās zemes vienībās:

31.1. zemes vienībai (projektā 
apzīmēta ar Nr. 1), kadastra apzīmē-
jums 94800030350, kas projektēta 
4,7 ha platībā, saglabāt nosaukumu 
„Kalna Ķelpi”, Smiltenes pagasts, 
Smiltenes novads. Zemes vienībai 
4,7 ha platībā noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība (kods 0101). 

31.2. zemes vienībai (projektā 
apzīmēta ar Nr. 2), kadastra apzī-
mējums 94800030351, kas projek-
tēta 2,0 ha platībā piešķirt nosau-
kumu „Kalna Priedes”, Smiltenes 
pagasts, Smiltenes novads. Zemes 
vienībai 2,0 ha platībā noteikt ne-
kustamā īpašuma lietošanas mērķi: 
zeme, uz kuras galvenā saimniecis-
kā darbība ir lauksaimniecība (kods 
0101).

32. Iznomāt sabiedrībai ar iero-
bežotu atbildību „Andruks”, reģis-
trācijas Nr. 43202002913, zemes 
vienību Atmodas iela 4A, Smiltenē, 
Smiltenes novadā, kadastra apzī-
mējums 9415 004 005, daļu 303 m2 
platībā komercdarbības veikšanai, 
nosakot nomas līguma termiņu no 
2021. gada 1. jūlija līdz 2026. gada 
31. decembrim.

33. Iznomāt individuālam ko-
mersantam “Smilts”, reģistrācijas 
Nr.43902000315, zemes vienību 
Atmodas iela 4A, Smiltenē, Smil-
tenes novadā, kadastra apzīmē-
jums 9415 004 005, daļu 300 m2 
platībā komercdarbības veikšanai, 
nosakot nomas līguma termiņu no 
2021.gada 1.jūlija līdz 2026.gada 
31.decembrim.

34. Iznomāt A.P. zemes vienī-
bas Daugavas iela 39, Smiltenē, ka-
dastra apzīmējums 9415 008 1603, 
daļu 461 m2 platībā sakņu (ģime-
nes) dārza ierīkošanai, nosakot 
nomas līguma termiņu līdz 2025. 
gada 31.decembrim.

35. Iznomāt M.O. zemes vie-
nības „Jaunvederu zeme”, kadastra 
apzīmējums 94580080101, daļu 
1064 m2 platībā personiskās palīg-
saimniecības vajadzībām līdz 2025.
gada 31.decembrim.

36. Atcelt 2021. gada 26. maija 
Smiltenes novada domes lēmumu 
Nr. 287 (protokols Nr. 8, 25.§.) 
„Par nekustamā īpašuma „Attīrīša-
nas iekārtas”, „Skolas aka”, „Sūkņa 
māja”, „Centra aka”, „Ūdenstor-
nis”, Grundzāles pagastā, nomu”.

37. Iznomāt sabiedrībai ar 
ierobežotu atbildību „Smilte-
nes NKUP”, reģistrācijas Nr. 
43903000435, „Centra aka”, ka-
dastra apzīmējums 9458 008 0288 
0,1822 ha platībā būves uzturēša-
nai, nosakot nomas līguma termiņu 
līdz 2030. gada 31. decembrim.

38. Dzēst nekustamā īpašuma 
nodokļa parādu par kopējo sum-
mu EUR 37,72 (trīsdesmit septiņi 
euro, 72 centi), t.sk. pamatparāds 
EUR 18,86 un kavējuma nauda 
EUR 18,86, un izslēgt no debitoru 
saraksta.

39. Dzēst nekustamā īpašuma 
nodokļa parādu par kopējo sum-
mu EUR 72,31 (septiņdesmit divi 
euro, 31 cents), t.sk. pamatparāds 
EUR 51,65 un kavējuma nauda 
EUR 20,66, un izslēgt no debitoru 
saraksta.

40. Dzēst nekustamā īpašuma 
nodokļa parādu par kopējo sum-
mu EUR 72,31 (septiņdesmit divi 
euro, 31 cents), t.sk. pamatparāds 
EUR 51,65 un kavējuma nauda 
EUR 20,66, un izslēgt no debitoru 
saraksta.

41. Piekrist nekustamā īpašu-
ma Baznīcas laukumā 16, Smilte-
nē, Smiltenes novadā (reģistrēts 
Smiltenes pilsētas zemesgrāmatas 
nodalījumā Nr. 94150010007, ka-
dastra numurs 94150010007), da-
ļas, kas sastāv no zemes vienības 
164 m2 platībā un uz tā atrodošos 1 
(vienu) būvi (kadastra apzīmējums 
94150010101002) pirkumam, ie-
gādājoties to pašvaldības īpašumā 
par pirkuma cenu 10000,00 euro 
(desmit tūkstoši euro) ar turpmākās 
izmantošanas mērķi likuma „Par 
pašvaldībām 15. panta pirmās daļas 
2. un 10. punktos noteikto. 

42. Ierosināt valsts nekusta-
mā īpašuma „Valsts meži” zemes 
vienības ar kadastra apzīmējuma 
Nr. 9415 003 0224 kopējā platī-
bā 0,2137 ha, nekustamā īpašuma 
„Valsts meži 94700030402” zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 
Nr. 9470 003 0430 kopējā platība 
1,29 ha un zemes vienības daļas 
ar kadastra apzīmējumu Nr. 9470 
003 0395 kopējo platība  4,98 ha, 
kas ierakstīts zemesgrāmatā uz 
Latvijas valsts vārda Zemkopības 
ministrijas personā, atsavināša-
nu un lūgt nodot to bez atlīdzības 
Smiltenes novada pašvaldības īpa-
šumā.

43. Noteikt, ka lēmuma 1. pun-
ktā minētie valsts īpašumi ir nepie-
ciešami šādu likuma „Par pašvaldī-
bām” 15. panta pirmās daļas 2. un 
10. punktos minēto pašvaldības au-
tonomo funkciju īstenošanai – gādāt 
par savas administratīvās teritorijas 
labiekārtošanu (ielu, ceļu un lauku-
mu būvniecība) un saimnieciskās 
darbības sekmēšanai attiecīgajā ad-
ministratīvajā teritorijā, rūpējoties 
par bezdarba samazināšanu.

44. Pamatojoties uz informā-
ciju no Latvijas Republikas Iedzī-
votāju reģistra datu bāzes, atzīt par 
bezcerīgiem un izslēgt no uzskai-
tes parādniekus par komunālajiem 
pakalpojumiem ar parādu kopējo 
summu uz 2021. gada 1. janvāri 
64,71 EUR (sešdesmit četri euro, 
71 cents)  apjomā.

45. Pieņemt no biedrības 
„Jūrkante”, reģistrācijas Nr. 
40008129217, pašvaldības uztu-
rēšanā projekta „Zaļais velo ceļš 
– uzņēmēju aktivizēšanas iespēja”  
Nr. 19-00-A019.332-000004, uz-
raudzības periodā šādus pamatlī-
dzekļus: 

27. No Brantu pagasta nekus-
tamā īpašuma „Tāles”, kadastra 
numurs 94480040144, atdalāmajai 
zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 94480040145  6.7 ha platībā 
mainīt nosaukumu no „Tāles” uz 
„Krūmi”, Brantu pagasts, Smilte-
nes novads.

28. No Grundzāles pagas-
ta nekustamā īpašuma „Jaun-
lejas Bindes”, kadastra numurs 
94580060009, atdalāmajai zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 
94580060009  12,0 ha platībā mai-
nīt nosaukumu no „Jaunlejas Bin-
des” uz „Bindes mežs”, Grundzāles 
pagasts, Smiltenes novads.

29. Apstiprināt zemes ierīcī-
bas projektu „Imantas”, Blomes 
pagasts, Smiltenes novads, zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 
94460050025. Zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 94460050025 
sadala trijās zemes vienībās:

29.1. zemes vienībai (projektā 
apzīmēta ar Nr. 1), kadastra apzī-
mējums 94460050121, kas projek-
tēta 2,0 ha platībā, saglabāt nosau-
kumu „Imantas”, Blomes pagasts, 
Smiltenes novads. Zemes vienībai 
2,0 ha platībā noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība (kods 0101). 

29.2. zemes vienībai (projektā 
apzīmēta ar Nr. 2), kadastra apzīmē-
jums 94460050123, kas projektēta 
3,8 ha platībā piešķirt nosaukumu 
„Imantu lauks”, Blomes pagasts, 
Smiltenes novads. Zemes vienībai 
3,8 ha platībā noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība (kods 0101).

29.3. zemes vienībai (projektā 
apzīmēta ar Nr. 3), kadastra apzīmē-
jums 94460050124, kas projektēta 
9.9 ha platībā piešķirt nosaukumu 
„Imantu mežs”, Blomes pagasts, 
Smiltenes novads. Zemes vienībai 
9.9 ha platībā noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir mežsaimniecība (kods 0201).

30. Apstiprināt zemes ierīcī-
bas projektu „Medņi”, Variņu pa-
gasts, Smiltenes novads, zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 
94900010012. Zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 94900010012 
sadala trijās zemes vienībās:

30.1. zemes vienībai (projektā 
apzīmēta ar Nr. 1), kadastra apzī-
mējums 94900010072, kas pro-
jektēta 0,6 ha platībā, saglabāt no-
saukumu „Medņi”, Variņu pagasts, 
Smiltenes novads. Zemes vienībai 
0,6 ha platībā noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība (kods 0101). 

30.2. zemes vienībai (pro-
jektā apzīmēta ar Nr. 2), kadastra 
apzīmējums 94900010073, kas 
projektēta 3,2 ha platībā piešķirt 
nosaukumu „Laukmedņi”, Variņu 
pagasts, Smiltenes novads. Zemes 
vienībai 3,2 ha platībā noteikt ne-
kustamā īpašuma lietošanas mērķi: 
zeme, uz kuras galvenā saimnie-
ciskā darbība ir lauksaimniecība 
(kods 0101).

30.3. zemes vienībai (projektā 
apzīmēta ar Nr. 3), kadastra apzī-

12. Par Smiltenes novada paš-
valdības nekustamā īpašuma „F/A 
Dzeņi”, Bilskas pagasts, Smiltenes 
novads, izsoles rezultātu apstipri-
nāšanu.

13. Par Smiltenes novada 
pašvaldības nekustamā īpašuma 
„Brīvzemes”, Bilskas pagasts, 
Smiltenes novads, izsoles rezultātu 
apstiprināšanu.

14. Par Smiltenes novada paš-
valdības nekustamā īpašuma „Ilgas 
161”, Smiltenes pagasts, Smiltenes 
novads, izsoles rezultātu apstipri-
nāšanu.

15. Par Smiltenes novada paš-
valdības nekustamā īpašuma „Kal-
na Noras”, Launkalnes pagasts, 
Smiltenes novads, izsoles rezultātu 
apstiprināšanu.

16. Par Smiltenes novada paš-
valdības nekustamā īpašuma „Kal-
na Bērzi”, Launkalnes pagasts, 
Smiltenes novads, izsoles rezultātu 
apstiprināšanu.

17. Par Smiltenes novada paš-
valdības nekustamā īpašuma „Ķirš-
kalni”, Launkalnes pagastā, Smil-
tenes novadā, elektroniskās izsoles 
rezultātu apstiprināšanu.

18. Par Smiltenes novada paš-
valdības nekustamā īpašuma „Ķir-
ši”, Launkalnes pagastā, Smiltenes 
novadā, elektroniskās izsoles rezul-
tātu apstiprināšanu.

19. Par Smiltenes novada paš-
valdības nekustamā īpašuma „Tī-
reļi”, Brantu pagasts, Smiltenes 
novads, izsoles rezultātu apstipri-
nāšanu.

20. Par elektroniskās izsoles at-
zīšanu par nenotikušu un jaunas iz-
soles izsludināšanu nekustamajam 
īpašumam „Vecpalsas”, Palsmanes 
pagastā, Smiltenes novadā.

21. Par nekustamā īpašuma 
„Siļķītes”, Blomes pagastā, atsavi-
nāšanu, pārdošanu par brīvu cenu. 

22. Piešķirt adresi zemes vie-
nībai ar kadastra apzīmējumu 9444 
007 0151  un uz tās esošajai būvei 
ar kadastra apzīmējumu 9444 007 
0151 001 – „Kalnasilmaļi”, Bilskas 
pagasts, Smiltenes novads. 

23. Piešķirt adresi zemes vie-
nībai ar kadastra apzīmējumu 9474 
004 0268  un uz tās esošajai būvei 
ar kadastra apzīmējumu 9474 004 
0268 001 – „Mālkalni”, Palsmanes 
pagasts, Smiltenes novads. 

24. No Blomes pagasta nekus-
tamā īpašuma „Mākoņaitas”, ka-
dastra numurs 94460040174, atda-
lāmajai zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 94460040053  4.8 ha 
platībā mainīt nosaukumu no „Mā-
koņaitas” uz „Linglauči”, Blomes 
pagasts, Smiltenes novads.

25. No Grundzāles pagasta 
nekustamā īpašuma „Gaides”, ka-
dastra numurs 94580080150, atda-
lāmajai zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 94580080154  0,6 ha 
platībā mainīt nosaukumu no „Gai-
des” uz „Akas pļava”, Grundzāles 
pagasts, Smiltenes novads.

26. No Brantu pagasta nekus-
tamā īpašuma „Tāles”, kadastra 
numurs 94480040144, atdalāmajai 
zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 94480040144  37,0 ha platībā 
mainīt nosaukumu no „Tāles” uz 
„Mūri”, Brantu pagasts, Smiltenes 
novads.
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Nr. Nosaukums Skaits Vērtība, EUR
1 Informācijas zīme (vienpusēja) 250x500mm 1 83,00
2 Informācijas zīme (vienpusēja) 250x500mm 1 83,00
3 Informācijas zīme (vienpusēja) 250x500mm 1 83,00
4 Informācijas zīme (vienpusēja) 250x500mm 1 83,00
5 Informācijas zīme (vienpusēja) 250x500mm 1 83,00
6 Informācijas zīme (vienpusēja) 250x500mm 1 83,00
7 Informācijas zīme (vienpusēja) 250x500mm 1 83,00
8 Informācijas zīme (vienpusēja) 250x500mm 1 83,00
9 Informācijas zīme (vienpusēja) 250x500mm 1 83,00
10 Informācijas zīme (divpusēja) 250x500mm 1 103,82
11 Informācijas zīme (divpusēja) 250x500mm 1 103,82
12 Informācijas zīme (divpusēja) 250x500mm 1 103,82
13 Informācijas zīme (divpusēja) 250x500mm 1 103,82
14 Informācijas zīme (divpusēja) 250x500mm 1 103,82
15 Informācijas zīme (divpusēja) 250x500mm 1 103,82
16 Informācijas zīme (divpusēja) 250x500mm 1 103,82
17 Informācijas zīme (divpusēja) 250x500mm 1 103,82
18 Informācijas zīme (divpusēja) 250x500mm 1 103,81
19 Informācijas zīme (divpusēja) 250x500mm 1 103,81
20 Informācijas zīme (divpusēja) 250x500mm 1 103,81
21 Informācijas zīme (divpusēja) 250x500mm 1 103,81
22 Sols 1 490,44
23 Sols 1 490,44
24 Atkritumu urna 1 475,67
25 Velo statīvs 1 416,63
26 Velo statīvs 1 416,63
27 Velo statīvs 1 416,63
28 Bruģakmens laukums 1 2244,79
29 Informācijas stends 1 5342,29
KOPĀ 29 12 286,32

47.1.6. projektam „Smiltenes 
bundzenieki”, iesniedzējs biedrība 
„Smiltenei un Latvijai”, piešķirt 
1071,00 EUR apmērā; 

47.2. neatbalstīt un nepiešķirt 
līdzfinansējumu projekta „Palsa 
cauri laiku griežiem” iesniedzējam 
M.S.

48. Par izmaiņām Palsmanes 
pagasta pārvaldes amatu vienību 
sarakstā

49. Par izmaiņām Palsmanes 
pagasta pirmsskolas izglītības ies-
tādes no pašvaldības budžeta finan-
sējamo amatu vienību sarakstā

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

51. Par S.R. iekļaušanu dzīvo-
jamās telpas izīrēšanas reģistrā

52. Par J.C. iekļaušanu dzīvo-
jamās telpas izīrēšanas reģistrā

53. Precizēt Smiltenes novada 
domes 2021. gada 26. maija sais-
tošos noteikumus Nr. 9/21  „Gro-
zījumi Smiltenes novada domes 
2019. gada 30. oktobra saistošajos 
noteikumos Nr. 15/19 „Par palīdzī-
bu bārenim un bez vecāku gādības 
palikušam bērnam pēc pilngadī-
bas sasniegšanas Smiltenes nova-
dā”” un izteikt saistošo noteikumu 
izdošanas tiesisko pamatojumu 
šādā redakcijā „Izdoti saskaņā ar 
likuma „Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” 25.2 pan-
ta pirmo un piekto daļu, likuma 
„Par pašvaldībām” 43. panta tre-
šo daļu, Ministru kabineta 2005. 
gada 15. novembra noteikumu Nr. 
857 „Noteikumi par sociālajām 
garantijām bārenim un bez vecāku 
gādības palikušajam bērnam, kurš 
ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc 
ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 
27., 30., 31. un 31.1 punktu”.

54. Atbrīvot Ilzi Sauso no 
Smiltenes novada domes izpilddi-
rektora vietnieces amata ar 2021. 
gada 30. jūniju.

55. Par Smiltenes novada bā-
riņtiesas priekšsēdētāju ievēlēt Sol-
vitu Baueri. 

56. Apstiprināt Smiltenes no-
vada pašvaldības 2020. gada pub-

46. Nodot publiskajai apsprie-
šanai un institūciju atzinumu sa-
ņemšanai lokālplānojuma 31 ze-
mes vienībai no „Jaunciems 1” līdz  
„Jaunciems 31” Grotūzī, Smiltenes 
pagastā, Smiltenes novadā, 1. re-
dakciju.

47. Apstiprināt projektu līdz-
finansēšanas konkursa „Smiltenes 
novada kultūras, sabiedriski no-
zīmīgi vai izglītojoši pasākumi” 
2021. gada 1. kārtas rezultātus un:

47.1. slēgt vienošanās par līdz-
finansējuma piešķiršanu ar šādiem 
projektu pieteikumu iesniedzējiem:

471.1. projektam „Palsmane – 
Rīga – Ņujorka mūziķes Annijas 
Vītolas dzīves lappusēs”, iesnie-
dzējs I.Z., piešķirt līdzfinansējumu 

1625,00 EUR apmērā;
47.1.2. projektam „AUDIO-

GIDS Smiltenē”, iesniedzējs SIA 
„S VISUAL”, piešķirt līdzfinansē-
jumu 1999,99 EUR apmērā;

47.1.3. projektam „Puķītes”, 
iesniedzējs biedrība „Apvedceļš”, 
piešķirt līdzfinansējumu 648,00 
EUR apmērā;

47.1.4. projektam „Smilte-
nes futbola vēstures izpēte”, ie-
sniedzējs biedrība „Futbola klubs 
„Smiltene””, piešķirt līdzfinansēju-
mu 1734,84 EUR apmērā;

47.1.5. projektam „Smiltenes 
novada deju raksti”, iesniedzējs 
biedrība „Grundzāle 2010”, pie-
šķirt līdzfinansējumu 1443,10 EUR 
apmērā; 

lisko pārskatu saskaņā ar pievieno-
to pielikumu. 

2021. gada 1. jūlijā notika 
jaunizveidotās novada pašvaldī-
bas deputātu pirmā sēde, kurā 
tika pieņemts viens lēmums – ie-
vēlēt deputātu Edgaru Avotiņu 
par Smiltenes novada pašvaldī-
bas domes priekšsēdētāju, ap-
stiprinot paraksta tiesības.

2021. gada 1. jūlijā notika 
Smiltenes novada pašvaldības 
ārkārtas domes sēde, kurā tika 
pieņemti sekojoši lēmumi:

1. Ievēlēt deputāti Astrīdu 
Harju par Smiltenes novada paš-
valdības domes priekšsēdētāja viet-
nieci kultūras un sociālajos jautāju-
mos. 

2. Ievēlēt deputāti Gitu Mūr-
nieci par Smiltenes novada pašval-
dības domes priekšsēdētāja vietnie-
ci. 

3. Izveidot šādas pastāvīgās 
komitejas: 

3.1. Finanšu un attīstības jautā-
jumu pastāvīgo komiteju 11 locek-
ļu sastāvā;

3.2. Sociālo un medicīnas jau-
tājumu pastāvīgo komiteju 7 locek-
ļu sastāvā;

3.3. Kultūras, izglītības un 
sporta jautājumu pastāvīgo komite-
ju 7 locekļu sastāvā. 

Ievēlēt Smiltenes novada paš-
valdības domes Finanšu un attīstī-
bas jautājumu pastāvīgajā komitejā 
deputātus: Edgars Avotiņš, Jānis 
Āboliņš, Mārtiņš Vīgants, Dainis 
Aļeksējevs, Raivis Vizulis, Gita 
Mūrniece, Ilze Vergina, Astrīda 
Harju, Ainārs Mežulis, Ervīns La-
banovskis, Otārs Putrālis.

Ievēlēt Smiltenes novada paš-
valdības domes Sociālo un medicī-
nas jautājumu pastāvīgajā komitejā 
deputātus: Mārtiņš Vīgants, Andris 
Abrāmovs, Dainis Aļeksējevs, Gita 
Mūrniece, Ainārs Mežulis, Astrīda 
Harju, Ervins Labanovskis.

Ievēlēt Smiltenes novada paš-
valdības domes Kultūras, izglītības 
un sporta jautājumu pastāvīgajā 
komitejā deputātus: Andris Abrā-

movs, Inga Ērgle, Raivis Vizulis, 
Māris Zālītis, Toms Markss, Ilze 
Vergina, Otārs Putrālis.

2021. gada 8. jūlijā notika ār-
kārtas domes sēde, kurā tika pie-
ņemti sekojoši lēmumi: 

1. Apstiprināt saistošo noteiku-
mu Nr. 1 „Smiltenes novada paš-
valdības nolikums” projektu.

2. Apstiprināt Nolikuma Nr. 1 
„Smiltenes novada pašvaldības do-
mes Finanšu un attīstības jautāju-
mu pastāvīgās komitejas nolikums” 
projektu.

3. Apstiprināt Nolikuma Nr. 2 
„Smiltenes novada pašvaldības do-
mes Kultūras, izglītības un sporta 
jautājumu pastāvīgās komitejas no-
likums” projektu.

4. Apstiprināt Nolikuma Nr. 3 
„Smiltenes novada pašvaldības do-
mes Sociālo un veselības jautājumu 
pastāvīgās komitejas nolikums” 
projektu.

5. Apstiprināt Noteikumu Nr. 1 
„Darba samaksas noteikumi domes 
priekšsēdētājam, domes priekšsē-
dētāja vietniekiem un deputātiem” 
projektu.

6. Par atalgojuma noteikšanu 
Smiltenes novada pašvaldības iz-
pilddirektoram un izpilddirektora 
vietniekam.

7. Apstiprināt komisiju Apes 
novada domes, Raunas novada do-
mes un Smiltenes novada domes  
izpilddirektoru izvērtēšanai.

8. Izvirzīt Smiltenes novada 
pašvaldības domes priekšsēdētāju 
Edgaru Avotiņu kā Smiltenes no-
vada pašvaldības pārstāvi darbam 
Vidzemes plānošanas reģiona At-
tīstības padomē.

9. Par atbildīgajām amatperso-
nām par arhīvu un lietvedību.

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

Informāciju sagatavoja
Smiltenes novada domes 

Kancelejas nodaļas vadītāja 
Dina Kaupe

Smiltenes novada pašvaldība 
jau piekto gadu pēc kārtas rīkoja 
uzņēmējdarbības konkursu „Esi 
uzņēmējs Smiltenes novadā!”. 
Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu 
Smiltenes novada uzņēmumu un fi-
zisko personu projektiem, kas tiek 
realizēti Smiltenes novadā un kuru 
rezultātā tiek radīti jauni produkti 
un pakalpojumi vai tiek radītas jau-
nas darbavietas. Pavisam kopā tika 
iesniegti 10 projektu pieteikumi. 
Konkursa pieteikumus izvērtēja 
vērtēšanas komisija, kuras sastāvā 
bija gan Smiltenes novada domes 
deputāte un speciālisti, gan uzņē-
mējs un Finanšu institūcijas „Al-
tum” pārstāvis. 

Arī šogad konkurss norisinājās 
trīs kārtās, kur pirmajā un otrajā 
kārtā projekta pieteikumi tika vēr-
tēti pēc administratīviem, finanšu 
un kvalitātes kritērijiem, bet trešajā 
kārtā pretendenti prezentēja savas 
biznesa idejas vērtēšanas komisi-

Noslēdzies uzņēmējdarbības ideju konkurss 
„Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!”

jai. Izvērtējot projektus, konkursa 
komisija pieņēma lēmumu atbalstīt 
šādus projektus:

„1. Rindstarpu rušinātāja ar 
papildrīkiem iegāde”, kura mērķis 
ir iegādāties rindstarpu rušinātāju, 
tādējādi palielinot dārzeņu apjo-
mus un veidojot sezonālos dārzeņu 
grozus, ko piegādāt pa tiešo gala 
patērētājiem Smiltenē, Valmierā 
u.c. Iesniedzējs Smiltenes pagasta 
zemnieku saimniecība „Saimnie-

ki”. Līdzfinansējums tiek piešķirts 
1109,61 EUR apmērā;

„2. 3D printēšana automa-
šīnu uzlabošanai ar mūsdienīgām 
tehnoloģijām”, kura mērķis ir ra-
žot individuālās/mūsdienīgās 3D 
printētas automašīnu detaļas auto-
mašīnām, kas vecākas par padsmit 
gadiem. Iesniedzējs Kristaps Pur-
malis. Līdzfinansējums tiek pie-
šķirts 3000,00 EUR apmērā;

„3. Gutāne Baiba – fiziotera-

peita prakses aprīkojuma iegādei”, 
kura mērķis ir iegādāties elektro-
procedūru iekārtas un aprīkojumu, 
lai varētu sniegt jaunu pakalpojumu 
pacientiem ar bieži sastopamām sū-
dzībām, saslimšanām – kā muskuļu 
saspringums, sāpes, tirpšana u.c. 
Iesniedzējs Baiba Gutāne. Līdzfi-
nansējums tiek piešķirts 2430,65 
EUR apmērā;

„4. Elektrotransporta iegāde, 
Smiltenes novada popularizēšanai”, 
kura mērķis ir radīt jaunu tūrisma 
pakalpojumu, iegādājoties elektro-
transportu, ar ko veikt izbraucienus 
pa Smilteni, tādējādi iepazīstinot 
pilsētas viesus un interesentus ar 
pilsētu, pilsētas vēsturi. Iesniedzējs 
Ingus Staško. Līdzfinansējums tiek 
piešķirts 3000,00 EUR apmērā;

„5. Kokapstrādes uzņēmuma 
izveide”, kura mērķis ir izveidot 
kokapstrādes uzņēmumu Smiltenes 
novadā, radot jaunas darba vietas. 
Iesniedzējs Kaspars Liepiņš. Tiek 

piešķirts daļējs līdzfinansējums 
1300,00 EUR apmērā.

Smiltenes novada pašvaldība 
izsaka lielu pateicību visiem kon-
kursa pretendentiem, kuri iesniedza 
savas projekta idejas. Paldies arī 
konkursa komisijai par ieguldīto 
laiku un darbu pieteikumu vērtē-
šanā. Aicinām visus iedzīvotājus, 
kuriem ir iecere vai ideja uzņēmēj-
darbības uzsākšanai, sekot līdzi 
pašvaldības informācijai novada 
mājaslapā  www.smiltene.lv un 
bezmaksas informatīvajā izdevumā 
„Smiltenes Novada Domes Vēstis”, 
lai laikus sagatavotu un iesniegtu 
pieteikumu nākamā gada uzņēmēj-
darbības ideju konkursam. Vēlam 
finansiālā atbalsta saņēmējiem iz-
došanos un neatlaidību, lai  izdodas 
sasniegt nospraustos mērķus un uz-
devumus!

Ieva Dille,
Attīstības un plānošanas 

nodaļas vadītāja
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Ar šī gada 1. jūliju darbu uzsākuši jaunievēlētie Smiltenes 
novada pašvaldības domes  deputāti, kurus turpmāk sagaida in-
tensīvs un atbildīgs darbs Administratīvi teritoriālās reformas 
īstenošanā un jaunizveidotās pašvaldības pārvaldes reorganizā-
cijā. 

Edgars Avotiņš
Pašvaldības priekšsēdētājs
Finanšu un attīstības jautājumu 
pastāvīgās komitejas loceklis
(Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – 
Tēvzemei un Brīvībai/LNNK)
E-pasts: edgars.avotins@smiltene.lv

Gita Mūrniece
Priekšsēdētāja vietniece
Finanšu un attīstības jautājumu 
pastāvīgās komitejas un Sociālo 
un medicīnas jautājumu pastāvīgās 
komitejas locekle
(Latvijas Attīstībai)
E-pasts: gita.murniece@smiltene.lv

Astrīda Harju
Priekšsēdētāja vietniece kultūras un 
sociālajos jautājumos
Finanšu un attīstības jautājumu 
pastāvīgās komitejas un Sociālo 
un medicīnas jautājumu pastāvīgās 
komitejas locekle
(Jaunā Vienotība)
E-pasts: astrida.harju@smiltene.lv

Andris Abrāmovs
Sociālo un medicīnas jautājumu 
pastāvīgās komitejas un Kultūras, 
izglītības un sporta jautājumu 
pastāvīgās komitejas loceklis
(Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – 
Tēvzemei un Brīvībai/LNNK)
E-pasts: andris.abramovs@smiltene.lv

Inga Ērgle
Kultūras, izglītības un sporta 
jautājumu pastāvīgās komitejas 
locekle
(Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – 
Tēvzemei un Brīvībai/LNNK)
E-pasts: inga.ergle@smiltene.lv

Mārtiņš Vīgants
Finanšu un attīstības jautājumu 
pastāvīgās komitejas un Sociālo 
un medicīnas jautājumu pastāvīgās 
komitejas loceklis
(Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – 
Tēvzemei un Brīvībai/LNNK)
E-pasts: martins.vigants@smiltene.lv

Jānis Āboliņš
Finanšu un attīstības jautājumu 
pastāvīgās komitejas loceklis
(Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” 
– Tēvzemei un Brīvībai/LNNK)
E-pasts: janis.abolins@smiltene.lv

Raivis Vizulis
Finanšu un attīstības jautājumu 
pastāvīgās komitejas un Kultūras, 
izglītības un sporta jautājumu 
pastāvīgās komitejas loceklis
(Latvijas Attīstībai)
E-pasts: raivis.vizulis@smiltene.lv

Māris Zālītis
Kultūras, izglītības un sporta 
jautājumu pastāvīgās komitejas 
loceklis
(Latvijas Attīstībai )
E-pasts: maris.zalitis@smiltene.lv

Domes vadība
Smiltenes novada paš-

valdības domi veido 15 
deputāti, kuri nodrošina 
novada iedzīvotāju pārstā-
vību. Domes darbu vada 
un koordinē pašvaldības 
domes priekšsēdētājs. Šajā 
amatā, šā gada 1. jūlijā ar 
13 balsīm „par” un 2 bal-
sīm „pret” tika ievēlēts Na-
cionālās apvienības „Visu 
Latvijai!” – „Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK” Smilte-
nes novada saraksta līderis 
Edgars Avotiņš. 

Smiltenes novada paš-
valdības domes priekšsēdē-
tājs Edgars Avotiņš – pilda likumā „Par pašvaldībām” noteiktos 
pienākumus, vada Domes sēdes un Domes darbu, koordinē jau-
tājumu izskatīšanu komitejās, paraksta Domes sēžu protokolus 
un lēmumus, ierosina jautājumu izskatīšanu pašvaldības domē, 
pastāvīgajās komitejās un komisijās, pārstāv pašvaldību attiecī-
bās ar valsti, pašvaldībām, komercsabiedrībām, starptautiska-
jām organizācijām un citiem tiesību subjektiem, Domes vārdā 
izdod pilnvaras, paraksta līgumus un citus juridiskos dokumen-
tus, īsteno Pašvaldības administrācijas pārraudzību, atver un 
slēdz kontus kredītiestādēs, paraksta finanšu dokumentus, veic 
biedra/dibinātāja funkcijas biedrībās un nodibinājumos, kurās 
Pašvaldība ir biedrs/dibinātājs vai pilnvaro šīs funkcijas veikt 
Domes priekšsēdētāja vietniekam vai citam Pašvaldības darbi-
niekam, ar rīkojumu nosaka ierobežotas pieejamības informā-
ciju, saskaņo domes izpilddirektora lēmumus par Pašvaldības 
administrācijas darbinieku pieņemšanu vai atbrīvošanu no dar-
ba, paraksta nostiprinājuma lūgumus zemesgrāmatai, veicina 
investīciju piesaisti, jaunu dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu 
uzņēmumu izveidi un attīstību, jaunu darba vietu izveidi un ini-
ciē uzņēmējdarbības atbalsta pasākumus, t.sk. uzņēmējdarbības 
attīstībai nepieciešamo mācību programmu izveidi un nodroši-
nāšanu, koordinē Eiropas Savienības fondu un valsts budžeta 
līdzekļu piesaistīšanu Pašvaldības attīstības projektiem, veic 
citus pienākumus, kas paredzēti likumos, Ministru kabineta no-
teikumos, Domes lēmumos un pašvaldības nolikumā.

Smiltenes novada Domes priekšsēdētājam ir divi vietnieki:
Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja viet-

nieks kultūras un sociālajos jautājumos Astrīda Harju (Jaunā 
Vienotība) – aizvieto Domes priekšsēdētāju viņa prombūtnes 
laikā un pilda citus pienākumus, ko uzdevis Domes priekšsē-
dētājs, kā arī aizvieto Domes priekšsēdētāja vietnieku sociālās 
uzņēmējdarbības jautājumos viņu prombūtnes laikā, vada sa-
darbību ar Pašvaldības sadraudzības pilsētām un ar ārvalstu 
partneriem, koordinē veselības aprūpes pieejamības un veselīga 
dzīvesveida popularizēšanas pasākumu kopumu Pašvaldībā, ko-
ordinē kultūras jomas un radošo industriju attīstību, tradicionālo 
kultūras vērtību saglabāšanu, nodrošina Pašvaldības sadarbību 
ar ministrijām savas kompetences jomā, koordinē novada zī-
molvedības un tūrisma attīstību novadā, koordinē sociālo jomu 
Pašvaldībā, organizē Pašvaldības iesaistīšanos dažādās pašval-
dību, valsts un nevalstiskajās programmās, koordinē sadarbību 
ar nevalstiskajām organizācijām, savu pienākumu un tiesību 
īstenošanai iesniedz Domes priekšsēdētājam priekšlikumus par 
komisiju vai darba grupu izveidi, iesaistot tajās Pašvaldības ies-
tāžu un kapitālsabiedrību vadītājus, kā arī pieaicinātos speciālis-
tus un Pašvaldības teritorijas iedzīvotājus, pārrauga un koordinē 
normatīvo aktu, Domes lēmumu un rīkojumu izpildi savas pār-
raudzības jomās, pilnvaro personas, kas veic Pašvaldības pār-
stāvību tiesā vai citās institūcijās, izdod pilnvaras un paraksta 
citus juridiskus dokumentus Pašvaldības vārdā atbilstoši savai 
kompetencei, veic citus pienākumus, kas paredzēti pašvadlības 
nolikumā, Domes lēmumos, kā arī normatīvajos aktos. 

Domes priekšsēdētāja vietnieks sociālās uzņēmējdarbības 
jautājumos Gita Mūrniece (Latvijas Attīstībai) – aizvieto Do-
mes priekšsēdētāju viņa prombūtnes laikā un pilda citus pienā-
kumus, ko uzdevis Domes priekšsēdētājs, kā arī aizvieto Domes 
priekšsēdētāja vietnieku kultūras un sociālos jautājumos viņa 
prombūtnes laikā, veido sadarbību ar dažādām organizācijām 
un uzņēmumiem investīciju piesaistīšanas jomā, savu pienā-
kumu un tiesību īstenošanai iesniedz Domes priekšsēdētājam 
priekšlikumus par komisiju vai darba grupu izveidi, iesaistot 
tajās Pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību vadītājus, kā arī 
pieaicinātos speciālistus un Pašvaldības teritorijas iedzīvotājus, 
nodrošina Pašvaldības sadarbību ar ministrijām savas kompe-
tences jomā, veic citus pienākumus, kas paredzēti pašvaldības 
nolikumā, Domes lēmumos, kā arī normatīvajos aktos.  

Linda Beitika,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Smiltenes novada pašvaldības 
vēlēšanu komisijas 

priekšsēdētāja
Aurika Zīvere sveic jaunievēlēto 
priekšsēdētāju Edgaru Avotiņu. 

2021. gada 1. jūlijā 
plkst. 11.00 Smiltenes 
novada Kultūras centra 
mazajā zālē norisinājās 
pirmā domes sēde jaun-
ievēlētajiem Smiltenes 
novada pašvaldības do-
mes deputātiem. 

Līdz ar pirmās sēdes 
sākšanos esošajiem domes deputātiem beidzās pilnvaru termiņš 
un stājās spēkā pilnvaras 5. jūnija pašvaldību vēlēšanās ievēlē-
tajiem deputātiem. 

1. jūlija sēdes darba kārtībā pirmais un vienīgais jautājums 
bija par priekšsēdētāja ievēlēšanu amatā. Pirmo sēdi vadīja 
Smiltenes novada pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētā-
ja Aurika Zīvere. (Domes priekšsēdētāju jaunievēlētie deputāti 
ievēl no sava vidus, izdarot atzīmes vēlēšanu zīmēs.) 

Lai nodrošinātu iespēju klātienē piedalīties visiem deputā-
tiem, vēlēšanu komisijai, kā arī medijiem, iedzīvotāji tika aici-
nāti domes sēdi vērot tiešraidē Smiltenes novada pašvaldības 
mājas lapā un sociālā tīkla facebook.com pašvaldības lapā. 

Pēc vēlēšanām jaunievēlētais priekšsēdētājs sasauca ārkār-
tas domes sēdi, kuras darba kārtībā bija jautājumi par priekšsē-
dētāja vietnieka, domes pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu. 

Linda Beitika,
Smiltenes novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Domes vadības 
vēlēšanas

Dainis Aļeksējevs
Finanšu un attīstības jautājumu 
pastāvīgās komitejas un Sociālo 
un medicīnas jautājumu pastāvīgās 
komitejas loceklis
(Latvijas Attīstībai )
E-pasts: dainis.aleksejevs@smiltene.lv

Ervins Labanovskis
Finanšu un attīstības jautājumu 
pastāvīgās komitejas un Sociālo 
un medicīnas jautājumu pastāvīgās 
komitejas loceklis
(PROGRESĪVIE)
E-pasts: ervins.labanovskis@smiltene.lv

Otārs Putrālis
Finanšu un attīstības jautājumu 
pastāvīgās komitejas un Kultūras, 
izglītības un sporta jautājumu 
pastāvīgās komitejas loceklis
(PROGRESĪVIE)
E-pasts: otars.putralis@smiltene.lv

Ilze Vergina
Finanšu un attīstības jautājumu 
pastāvīgās komitejas un Kultūras, 
izglītības un sporta jautājumu 
pastāvīgās komitejas locekle
(Jaunā Vienotība)
E-pasts: ilze.vergina@smiltene.lv

Toms Markss
Kultūras, izglītības un sporta 
jautājumu pastāvīgās komitejas 
loceklis
(Zaļo un Zemnieku savienības 
politiskās partijas “Latvijas Reģionu 
Apvienība”)
E-pasts: toms.markss@smiltene.lv

Ainārs Mežulis
Finanšu un attīstības jautājumu 
pastāvīgās komitejas un Sociālo 
un medicīnas jautājumu pastāvīgās 
komitejas loceklis
(Zaļo un Zemnieku savienības politiskās 
partijas “Latvijas Reģionu Apvienība”)
E-pasts: ainars.mezulis@smiltene.lv

Smiltenes novada pašvaldības domes deputāti
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Ievēlēti Smiltenes novada pašvaldības pastāvīgo komiteju locekļi un 
apstiprināti pastāvīgo komiteju nolikumi 

Smiltenes novada pašvaldības domes deputātu sastāvs 1. jūlijā.

Jaunievēlētie deputāti atklāti bal-
sojot ar 15 balsīm „par” vienoti ap-
stiprinājuši Finanšu un attīstības jau-
tājumu,  Kultūras, izglītības un sporta 
jautājumu un Sociālo un medicīnas 
jautājumu pastāvīgo komiteju izvei-
di, pastāvīgo komitejas locekļu ievē-
lēšanu, kā arī apstiprinājuši pastāvīgo 
komiteju nolikumu projektus. 

Finanšu un attīstības jautāju-
mu pastāvīgā komiteja turpmāk 
darbosies 11 deputātu sastāvā:

1. Edgars Avotiņš, Nacionālā ap-
vienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei 
un Brīvībai/LNNK”;

2. Jānis Āboliņš, Nacionālā ap-
vienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei 
un Brīvībai/LNNK”;

3. Mārtiņš Vīgants, Nacionālā 
apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvze-
mei un Brīvībai/LNNK”;

4. Dainis Aļeksējevs, „Latvijas 
Attīstībai”;

5. Raivis Vizulis, „Latvijas Attīs-
tībai”;

6. Gita Mūrniece, „Latvijas At-
tīstībai”;

7. Ilze Vergina, „Jaunā Vienotī-
ba”;

8. Astrīda Harju, „Jaunā Vieno-
tība”;

9. Ainārs Mežulis, „Zaļo un 
Zemnieku savienības politiskās parti-
jas „Latvijas Reģionu Apvienība”;

10. Ervins Labanovskis, „PROG-
RESĪVIE”;

11. Otārs Putrālis. „PROGRESĪ-
VIE”.

Finanšu un attīstības jautāju-
mu pastāvīgā komitejas uzdevumi: 

sagatavot, virzīt un koor-•	
dinēt jautājumus savas kompetences 
ietvaros izskatīšanai Domes sēdē;

sniegt atzinumu par Paš-•	
valdības budžetu projektu, tajā izda-
rāmajiem grozījumiem; pārraudzīt 
pašvaldības budžeta projekta izstrā-
dāšanas procesu, izskatīt citu pastā-
vīgo komiteju sagatavotos budžeta 
projekta priekšlikumus un iesniegt 
tos izskatīšanai domes sēdē;

sniegt atzinumu par gada •	
publiskā pārskata projektu; 

izskatīt Pašvaldības iestāžu •	
un struktūrvienību budžetu ieņēmu-
mu un izdevumu tāmju projektus un 
Pašvaldības budžeta projektu;

sniegt atzinumus par Do-•	
mes lēmumu projektiem, kas attiecas 
uz Pašvaldības finansiālām vai mate-
riālām saistībām, kas nav apstiprinā-
tas budžetā; 

sniegt atzinumus par Do-•	
mes lēmumu projektiem, kas paredz 
līdzekļu piešķiršanu no budžeta nesa-
dalītajiem līdzekļiem – Pašvaldības 
rezerves fonda; 

sniegt atzinumus par Paš-•	
valdības budžeta grozījumu projek-

tiem, kā arī līdzekļu sadalījuma prio-
ritātēm, ja netiek izpildīta budžeta 
ieņēmumu daļa; 

nodrošināt un kontrolēt •	
Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstī-
bas stratēģijas un attīstības program-
mas izstrādi; 

pārraudzīt iekšējā audita •	
darbu Pašvaldībā; 

sniegt atzinumus par lēmu-•	
mu projektiem par īpašuma pirmpir-
kuma tiesību izmantošanu; 

izskatīt un lemt jautājuma •	
turpmāku virzību par nodokļu, no-
devu un citu maksājumu iekasēšanu, 
atvieglojumiem un samaksas termi-
ņiem;

izskatīt un lemt jautājuma •	
turpmāku virzību par Pašvaldības ie-
saistīšanos projektos, kuros ir nepie-
ciešams līdzfinansējums; 

savas kompetences ietvaros •	
pārraudzīt Pašvaldības komisiju dar-
bu un sniegt priekšlikumus par komi-
siju izveidi un likvidēšanu;

izskatīt Pašvaldības iestāžu, •	
kapitālsabiedrību un komisiju budže-
ta līdzekļu pieprasījumus un projek-
tus; 

sagatavot un sniegt priekš-•	
likumus par pilsētu un pagastu teri-
toriju attīstību un īpašuma izmanto-
šanu, izstrādāt Pašvaldības īstermiņa 
un ilgtermiņa attīstības principus un 
plānus uzņēmējdarbības attīstībai, 
nodarbinātības veicināšanai, vides 
pārvaldībai; 

izskatīt jautājumus par Paš-•	
valdības neapdzīvojamo telpu, zemes, 
mežu, purvu, ūdenstilpju un citu ne-
kustamo īpašumu apsaimniekošanu;

izskatīt un lemt par jautāju-•	
ma turpmāku virzību par Pašvaldības 
iesaistīšanos projektos;

sniegt priekšlikumus par •	
starptautiskās sadarbības veidošanu; 

sniegt priekšlikumus re-•	
emigrācijas atbalsta pasākumiem; 

sniegt priekšlikumus sadar-•	
bībai ar uzņēmējiem un nevalstiska-

jām organizācijām;
sniegt atzinumus par lēmu-•	

mu projektiem, kas attiecas uz Paš-
valdības administratīvajā teritorijā 
notiekošo uzņēmējdarbību; 

izskatīt jautājumus, kas •	
saistīti ar ilgtspējīgu vides attīstību un 
dabas resursu pārvaldību; 

sagatavot un sniegt priekš-•	
likumus Finanšu komitejai par Paš-
valdības iestāžu un kapitālsabiedrību 
budžeta līdzekļu pieprasījumiem un 
projektiem;

sniegt priekšlikumus un at-•	
zinumus par Pašvaldības nekustamā 
īpašuma atsavināšanu;

veikt citus normatīvajos ak-•	
tos, Domes lēmumos un pašvaldības 
nolikumā noteiktos pienākumus.

Sociālo un medicīnas jautāju-
mu pastāvīgā komiteja būs 7 depu-
tātu sastāvā:

1. Mārtiņš Vīgants, Nacionālā 
apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvze-
mei un Brīvībai/LNNK”;

2. Andris Abrāmovs, Nacionālā 
apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvze-
mei un Brīvībai/LNNK”;

3. Dainis Aļeksējevs, „Latvijas 
Attīstībai”;

4. Gita Mūrniece, „Latvijas At-
tīstībai”;

5. Ainārs Mežulis, „Zaļo un 
Zemnieku savienības politiskās parti-
jas „Latvijas Reģionu Apvienība”;

6. Astrīda Harju, „Jaunā Vieno-
tība”;

7. Ervins Labanovskis, „PROG-
RESĪVIE”.

Sociālo un medicīnas jautāju-
mu pastāvīgās komitejas uzdevu-
mi: 

sagatavot, virzīt un koordi-•	
nēt jautājumus savas kompetences ie-
tvaros izskatīšanai Domes sēdē – par 
sociālajiem pakalpojumiem un soci-
ālo palīdzību; par palīdzību dzīvokļu 
jautājumu risināšanā; par dzīvojamo 
telpu izmantošanu; par veselības ap-
rūpi un aizsardzību;

izskatīt amatpersonu, ies-•	
tāžu, kapitālsabiedrību, komisiju un 
darba grupu budžeta līdzekļu piepra-
sījumus,  sagatavo un iesniedz Finan-
šu komitejai priekšlikumus budžetu 
projektiem; 

sniegt atzinumus par lēmu-•	
mu projektiem, kas attiecas uz Paš-
valdības administratīvajā teritorijā 
dzīvojošo iedzīvotāju sociālajiem un 
veselības jautājumiem; 

sadarboties ar sociālo un •	
veselības jomu saistītām institūcijām, 
komisijām un nevalstiskajam organi-
zācijām; 

sniegt priekšlikumus soci-•	
ālās palīdzības, sociālo pakalpojumu 
un materiālā atbalsta nodrošināšanai 
Pašvaldības iedzīvotājiem; 

sniegt priekšlikumus veselī-•	
bas aprūpes pieejamībai; 

sniegt priekšlikumus civilās •	
aizsardzības pasākumu nodrošināša-
nai; 

sniegt priekšlikumus īster-•	
miņa un ilgtermiņa attīstībai sociālo 
un veselības jautājumu risināšanai un 
bezdarba līmeņa samazināšanai Paš-
valdībā; 

kontrolēt sociālo un vese-•	
lības jautājumu risināšanai piešķirto 
līdzekļu izlietojumu; 

sniegt priekšlikumus ar ār-•	
valstnieku un bezvalstnieku problēmu 
saistīto jautājumu izskatīšanu, sniegt  
atzinumu par šiem jautājumiem; 

savas kompetences ietvaros •	
pārraudzīt Pašvaldības komisiju dar-
bu un sniegt priekšlikumus par komi-
siju izveidi un likvidēšanu; 

veikt citus normatīvajos ak-•	
tos, domes lēmumos un pašvaldības 
nolikumā noteiktos pienākumus.

Kultūras, izglītības un sporta 
jautājumu pastāvīgā komiteja dar-
bosies 7 deputātu sastāvā:

1. Andris Abrāmovs, Nacionālā 
apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvze-
mei un Brīvībai/LNNK”;

2. Inga Ērgle, Nacionālā apvienī-

ba „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un 
Brīvībai/LNNK”;

3. Raivis Vizulis, „Latvijas Attīs-
tībai”;

4. Māris Zālītis, „Latvijas Attīs-
tībai”;

5. Toms Markss, „Zaļo un Zem-
nieku savienības politiskās partijas 
„Latvijas Reģionu Apvienība”;

6. Ilze Vergina, „Jaunā Vienotī-
ba”;

7. Otārs Putrālis, „PROGRESĪ-
VIE”.

Kultūras, izglītības un sporta 
jautājumu pastāvīgās komitejas 
uzdevumi:

izskatīt, sagatavot, virzīt un •	
koordinēt jautājumus par izglītības, 
kultūras un sporta jomu to izskatīša-
nai Domes sēdē; 

sniegt atzinumus par lēmu-•	
mu projektiem, kas attiecas uz izglī-
tības, kultūras un sporta jomu Pašval-
dībā; 

izskatīt jautājumus un sniegt •	
priekšlikumus par izglītības, kultūras 
un sporta iestāžu tīklu un attiecīgo 
iestāžu attīstību, darbības nodrošinā-
šanu; 

sagatavot un iesniegt Fi-•	
nanšu komitejai priekšlikumus par 
izglītības, kultūras un sporta attīstības 
perspektīvo un ikgadējo programmu 
budžetu projektiem; 

risināt ar izglītības, kultūras, •	
kultūrizglītības un sporta iestādēm 
saistītos jautājumus, izskatīt reliģisko 
konfesiju un draudžu iesniegumus un 
priekšlikumus; 

sagatavot priekšlikumus •	
līdzekļu piešķiršanai no budžeta ne-
sadalītajiem līdzekļiem savas sfēras 
kompetences ietvaros; 

kontrolēt izglītības, kultūras •	
un sporta jautājumu risināšanai pie-
šķirto līdzekļu izlietojumu; 

apstiprināt Pašvaldības ies-•	
tāžu izstrādātos izglītības, kultūras un 
sporta pasākumu gada plānus; 

izstrādāt īstermiņa un ilgter-•	
miņa plānus un attīstības pamatprin-
cipus, izglītības, kultūras un sporta 
jautājumu risināšanai Pašvaldībā; 

sniegt priekšlikumus par •	
starptautiskās sadarbības veidošanu; 

savas kompetences ietvaros •	
pārraudzīt Pašvaldības komisiju dar-
bu un sniegt priekšlikumus par komi-
siju izveidi un likvidēšanu; 

veikt citus normatīvajos ak-•	
tos, Domes lēmumos un pašvaldības 
nolikumā noteiktos pienākumus. 

Komitejas priekšsēdētāju un Ko-
mitejas priekšsēdētāja vietnieku no 
saviem locekļiem ievēlē, kā arī atbrī-
vo no pienākumu pildīšanas, Komite-
ja pirmajā komitejas sēdē.  

Linda Beitika,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Smiltenes novada pašvaldība, atbilstoši 
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 
likumam Pārejas noteikumu 6. punktam, ir 
novadā iekļauto pašvaldību (Raunas novada, 
Smiltenes novada un Apes novada) institūci-
ju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņē-
mēja. 

Informējam, ka no 2021. gada 1. jūlija ap-
vienoto pašvaldību noslēgto līgumu saistības 

Par saistību pārņemšanu un rekvizītiem
pārņem Smiltenes novada pašvaldība, reģis-
trācijas Nr. 90009067337, adrese – Dārza iela 
3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729. 

Vēršam uzmanību, ka iedzīvotājiem un 
uzņēmējiem, kuriem bankās izveidoti auto-
mātiskie maksājumi vai saglabāti maksājumu 
paraugi ar Apes un Raunas novadu pašvaldī-
bu nosaukumiem un reģistrācijas numuriem, 
veicot jūnija rēķinu apmaksu, apmaksa var 

neizdoties. Ja maksājums nav izdevies, vei-
ciet maksājumu no jauna, izmantojot jūnija 
rēķinā norādīto informāciju. 

Lūgums automātisko maksājumu, parau-
gu vai jaunu maksājumu informācijā norādīt 
Smiltenes novada pašvaldības rekvizītus. Jū-
lija rēķinos jau būs noradīti jaunie pašvaldī-
bas rekvizīti. 

Smiltenes novada pašvaldības rekvizīti: 
Adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes 
novads, LV-4729
Reģ. Nr. 90009067337
Banka: AS SEB banka, kods UNLA2X
Konts: LV75UNLA0050014255591
Telefons: 64707588
Mob. 20022348
Fakss: 64707583
E-pasts: dome@smiltene.lv
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PAMATA SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS 
PABALSTI 
KAM PIENĀKAS

GMI pabalsts
Ja ienākumi mazāki
par 109 euro pirmajai vai 
vienīgajai personai mājsaimniecībā      
un 76 euro pārējām personām
mājsaimniecībā

 

KĀ SAŅEMT 
PABALSTUS

Dokumenti, kas jāiesniedz mājsaimniecības 
materiālās situācijas izvērtēšanai:

MĀJOKĻA pabalsts
Ja izdevumi par mājokli 
lielāki par ienākumiem vai 
tie pilnībā nesedz izdevumus 
par mājokli

Kādi izdevumi tiek ņemti 
vērā, aprēķinot pabalstu:

>109

Pabalstus piešķir un izmaksā pašvaldības 
Sociālais dienests pēc mājsaimniecības 
materiālās situācijas izvērtēšanas

Smiltenes novada Pašvaldības policija 2021. gada jūnija mēnesī reaģēja 
uz 133 notikumiem, no kuriem 63 gadījumos ziņas saņemtas no iedzīvotā-
jiem, 34 pārkāpumi tika fi ksēti patruļas laikā un 24 gadījumos informācija 
saņemta no Valsts policijas Operatīvās vadības nodaļas.  Tika veikti  12 plā-
notie reidi un norīkojumi.

Apkalpojot notikumus konstatēts, ka 15 gadījumos notikumā iesaistī-
tās personas bija nepieciešams atrodas alkohola reibumā, no tām divpadsmit 
personas nogādāt dzīves vietā, divas – atskurbtuvē.

Jūnija mēnesī pret 26 personām uzsākta administratīvo pārkāpumu liet-
vedība, no kurām 24 gadījumos pieņemts lēmums, bet 4 lietas nosūtītas kom-
petentam iestādēm lēmuma pieņemšanai.

21  par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu - 
publiskā vietā vai atrašanos publiskā vietā reibuma stāvoklī. 

1 par sadzīves atkritumu radītāja vai valdītāja nepiedalīšanos paš-- 
valdības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā

1 par dzīvnieku labturības prasību pārkāpumiem- 
1 par apstāšanos: uz ietvēm, gājēju ceļiem, gājēju un velosipēdu - 

ceļiem, kopīgiem gājēju un velosipēdu ceļiem vai velosipēdu ceļiem un velo 
joslām vietās, kur tas ir aizliegts.

2  par zveju iekšējos ūdeņos bez attiecīgas atļaujas un par zveju aiz-- 
liegtā vietā vai laikā, kā arī par zveju ar aizliegtiem rīkiem vai paņēmieniem

31 gadījumos personas, pamatojoties uz „Administratīvas atbildības li-
kuma” 10.pantu, atbrīvotas no administratīvās atbildības, izsakot  aizrādīju-
mu.

 Par bērnu drošību rotaļu laukumā!1. 
Lai radītu bērniem drošu vidi un maksimāli samazinātu traumu risku 

spēļu laukumos, lūdzam ievērot drošību rotaļu laukumā un skeitparkā.  
  Pārrunājiet ar bērniem, kā rīkoties situācijās, kad nepieciešama •	

palīdzība.
• Atgādināt bērniem, ka bērns pats ir atbildīgs par savām līdz pa-

ņemtajām mantām. Norunājat, kur glabāt, piemēram, telefonu, lai tas būtu 
drošībā un nepieciešamības gadījumā bērnu var sazvanīt. 

Teritorijā aizliegts:
-  ienest un lietot alkoholiskos dzērienus un citas apreibinošas vielas, kā 

arī dzērienus stikla pudelēs;
-  smēķēt;
-  piegružot to un tai pieguļošās teritorijas ar sadzīves atkritumiem;
-  lietot necenzētus vārdus un fi ziski ietekmēt vienam otru;
-  ievest dzīvniekus (izņemot īpašu pasākumu gadījumos ar pašvaldības 

atļauju);
-  braukt ar motorizētiem transporta līdzekļiem;
-  lauzt, aprakstīt vai citādi bojāt aprīkojumu un tur izvietotos elementus, 

patvarīgi izvietot informācijas nesējus;
-  patvaļīgi pārvietot Teritorijā esošos elementus;
-  atrasties bērniem līdz 7 gadu vecumam bez vecāku vai to likumisko 

pārstāvju uzraudzības.
Bērnu rotaļu laukumā aizliegts:
*  izmantot elementus personām, kas vecākas par 12 gadiem;
*  braukt ar velosipēdiem.
Skeitparkā aizliegts:
*  izmantot elementus aktīvai atpūtai bez ķiveres un roku, kāju aizsar-

giem;
*  izmantot elementus un aprīkojumu ar tam nepiemērotu inventāru;
*  braukt ar velosipēdiem, izņemot speciāli sagatavotus velosipēdus.
Par nepilngadīgu personu  drošību un Noteikumu ievērošanu  atbild bēr-

nu vecāki  vai pašas nepilngadīgās personas, sasniedzot 14 gadu vecumu.
Smiltenes novada Pašvaldības policijas darbinieki izsaka lielu pateicību 

iedzīvotājiem, kuri ziņo par pārkāpumiem, kas apdraud apkārtējo drošību un 
sabiedrisko kārtību. 

Aicinām ziņot nekavējoties par jebkuru sabiedriskās kārtības pārkāpu-
mu vai personu tiesību un brīvības apdraudējumu, jo jebkāda laicīgi saņemta 
informācija var sekmēt pārkāpuma novēršanu un vainīgās personas saukšanu 
pie atbildības.

28659933 vai 110
  Smiltenes novada Pašvaldības policija

Smiltenes novada dzimtsa-
rakstu nodaļā no 2021. gada  1. 
janvāra  līdz  1. jūlijam reģistrēti 
59 jaundzimušie (31 zēns un 28 
meitenes), no tiem 56 jaundzimu-
šie ir Smiltenes novada bērni, sa-
vukārt trīs citu novadu bērni. Īpaši 
priecājamies par dvīņu pāri, kur ģi-
menē piedzima meitenītes (Sofi ja 
un Paula). Visvairāk dzimušo (14) 
reģistrēti marta mēnesī, vismazāk 
(6) jūnija mēnesī.  Vārdu izvēle ļoti 
“raiba” un daudzveidīga. Par retāk 
dzirdētu vārdu īpašniekiem kļuvu-
ši – Lili, Neja, Sāra, Bella, Ves-

Policijas informācija

Dzimtsarakstu nodaļa informē
tards, Marts, Dominiks. Joprojām 
populāri ir latviskie vārdi – Marta, 
Emma, Jānis, Pēteris, Jēkabs. Se-
šos dzimšanas reģistros ir ierakstīti 
vecāku izvēlētie un likumā atļautie 
divi vārdi.  Divos vārdos nosauktas 
trīs meitenes (Patrīcija Tīna, Nora 
Ance, Keita Melisa) un trīs zēni 
(Mairis Toms, Markuss Adrians, 
Dominiks Braiens). Meitenēm po-
pulārākie vārdi veiktajos reģistros 
bija Marta un Sofi ja (2). Zēniem 
iecienītākie vārdi  Henrijs (3), Ro-
berts un Rūdolfs (2). 

Nodaļā sastādīti 94 miršanas 

reģistri, to skaitā 79 novada iedzī-
votāji un 15 citās pašvaldībās dzī-
vojošie. Miruši 46 vīrieši (vecuma 
posmā no 22 līdz 95 gadiem) un 48 
sievietes (vecuma posmā no 41 līdz 
107 gadiem). Visaugstākais mirušo 
skaits bija janvāra mēnesī (21), vis-
mazākais (10) marta mēnesī.

Noslēgtas 15 laulības, t.sk. di-
vas laulības noslēgtas Smiltenes 
Romas katoļu draudzē.

Dace Ērģele,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
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Izglītība

No 18. līdz 21. jūnijam tiešsais-
tē norisinājās Eiropas ģeogrāfijas 
olimpiāde, kurā piedalījās 14 val-
stu izlases. Latvijas izlases sastāvā 
startēja arī Smiltenes vidusskolas 
8.d klases skolniece Jasmīna Pa-
kalne, kura olimpiādes junioru 
grupā izcīnīja bronzas medaļu!

,,Ģeogrāfija ir ļoti visaptveroša 
disciplīna, jautājumi varēja būt par 
jebko… Tāpēc visu izšķīra pras-
me loģiski domāt un līdzšinējās 
zināšanas, par kurām liels paldies 
Smiltenes vidusskolas ģeogrāfijas 
skolotājai Ingunai Rullei un Jauno 
ģeogrāfu skolas vadītājiem Gatim 
Kampernovam, Moricam Robertam 
Mūrniekam un Uldim Kleperam,” 
saka Jasmīna Pakalne.

Olimpiādē piedalījās 144 skolē-
ni no 14 dažādām valstīm. ,,Viss no-
tika tiešsaistē. Pirmajā – atklāšanas 
dienā – rādījām video, kuros viens 
otru iepazīstinājām ar sevi un vie-
tu, no kuras nākam,” stāsta Jasmī-
na. ,,Klātienē tas viss noteikti būtu 
daudz jaukāk, bet ir tā, kā ir. Katrs 
atradāmies savās mājās vai skolā, 
bet tajā pašā laikā visi piedalījāmies 
vienā pasākumā! Arī tas bija kaut 
kas ļoti īpašs!

Otrajā dienā pildījām praktis-
kos uzdevumus un atbildējām uz 
testa jautājumiem, trešajā dienā bija 
rakstiskā daļa, kurā man veicās vis-
labāk. Tajā vajadzēja atbildēt uz jau-
tājumiem par gaisa piesārņojumu, 
globālo sasilšanu, tūrismu, zemes-
trīcēm un to ietekmi uz cilvēkiem, 
izteikt savas domas par to, ko kon-
krētajā situācijā varētu mainīt, kā 
risināt dotās problēmas.”

Visgrūtāk gāja ar praktiskajiem 
uzdevumiem, kuros vajadzēja pētīt 
kartes, rēķināt, iedziļināties dažādos, 
ļoti sarežģītos problēmjautājumos.

Uz testa jautājumiem tika pie-
dāvātas četras atbildes, no kurām 
bija jāizvēlas viena – pareizā. 

Olimpiādes ceturtajā dienā noti-
ka dalībnieku virtuālā apbalvošana.”

Jauna un ļoti īpaša pieredze
,,Atklāti sakot, nopelnītā bron-

zas medaļa man bija ļoti liels pār-
steigums,” atzīst Jasmīna. ,,Tāpat 
kā tas, ka tiku uzaicināta uz tik plaša 
mēroga pasākumu. Sākumā šaubī-
jos, vai vispār  piedalīties. Tāpēc 
liels paldies skolotājai Ingunai Rul-
lei un Jauno ģeogrāfu skolas vadītā-
jiem par uzticēšanos un uzmundri-
nāšanu! Sākumā šaubījos, vai maz 
piedalīties. Bet ar tagadējo pieredzi 
varu teikt: ja man ko tādu piedāvātu 
vēlreiz, noteikti šo iespēju izmanto-

tu. Pirms olimpiādes Jauno 
ģeogrāfu skolas vadītāji 
mums visiem sūtīja 
dažādus interesantus 
materiālus, skolotāja 
Inguna Rulle iedeva 
grāmatas. Nevaru 
teikt, ka tas ļoti no-
derēja, pildot konkrē-
tos uzdevumus, jo ne-
viens jau nezināja, kādi 
tie būs. Taču izlasītais 
un video materiālos re-
dzētais noteikti noderēs 
vēlāk, skolā. Man ļoti 
patīk ģeogrāfija, jo tā ir 
tik daudzpusīga!”

,,Iekļaujot Jasmīnu 
un tāpat pārējos 16 sko-
lēnus Latvijas izlases 
sastāvā, mūsu mērķis nebija tikt pie 
medaļām, bet dot iespēju zinošāka-
jiem jaunajiem ģeogrāfiem piedalī-
ties šādās sacensībās,” saka Latvijas 
izlases vadītājs Gatis Kampernovs. 
,,Taču, ņemot vērā Jasmīnas zinā-
šanas, bronzas medaļa liels pārstei-
gums nebija. Ļoti ceram, ka viņa iz-
mantos savas zināšanas arī Eiropas 
ģeogrāfijas olimpiādes senioru (16 
līdz 19 gadu veco skolēnu) izlases 
sastāvā.”

Zadiņu dzimtas prēmiju 
saņem Kristaps Kažuro

12.a klases skolnieks Kris-
taps Kažuro šodien vienlaikus ar 
vispārējās vidējās izglītības ser-
tifikātu saņēma Zadiņu ģimenes 
stipendiju 500 eiro vērtībā. Viņš 
ir 29. minētās stipendijas laureā-
ts. Ar savu ieguldījumu mācībās 
Kristaps vairākkārt ļāvis skolas 
vārdam izskanēt visā Latvijā. 
Jaunietis ir pateicīgs ilggadējiem 
skolas mecenātiem – Zadiņu ģi-
menei. Stipendija viņam lieti no-
derēs turpmākajām studijām.

,,Esmu ļoti priecīgs, ka pēc 9. 
klases par savu nākamo izglītības 
iestādi izvēlējos Smiltenes vidus-
skolu. Šie trīs gadi tik daudz devuši 
manai izaugsmei! Te apzinājos savu 
īsto aicinājumu,” atzīst Kristaps Ka-
žuro. ,,Pēc pamatskolas domāju, ka 
studēšu ģeogrāfiju vai vēsturi, bet, 
mācoties vidusskolā, sapratu, ka gri-
bu savu nākotni saistīt ar mehatroni-
ku vai autobūves nozari.

Kristapu aizrauj jaunākās tehno-
loģijas un automašīnas. 

Viņš ar labiem panākumiem 
startējis Jauno Ģeogrāfu skolā, da-
žādās mācību olimpiādēs un skolēnu 
zinātniski pētniecisko darbu konfe-
rencēs.

Ģeogrāfija un vēsture Kristapu 
joprojām interesē, bet, vidusskolā iz-
strādājot zinātniski pētniecisko dar-
bu, viņš sapratis, ka mehatronika un 
auto būve ir tās jomas, kurām labprāt 
veltītu visu turpmāko dzīvi.

,,Vidusskolas gadi paskrēja kā 
viena diena! Tie bijuši tik piepildīti,” 
saka Kristaps. No šeit pavadītā laika 
viņam visvairāk atmiņā paliks Aero-
bikas festivāli un Volejbola naktis, 
kuros izjutis īpašu vienotību ar sko-
lasbiedriem. 

Māras Dāmes stipendiju 
saņems Ance Pakalne, Santa 
Vintere un Kārlis Sīmanis  

Līgo svētku priekšvakarā saņē-
mām ziņu, ka par augstiem sasniegu-
miem mācībās, aktīvu sabiedrisko un 
brīvprātīgo darbu 2. semestrī skolas 
absolventes Māras Dāmes stipendija 
piešķirta trīs Smiltenes vidusskolas 
skolēniem: Ancei Pakalnei no 11.a 
klases, Kārlim Sīmanim un Santai 
Vinterei no 11.b klases. Jaunieši sti-
pendiju saņems nākamā mācību gada 
1.semestrī. Paldies Santai, Ancei un 
Kārlim par atbildīgo attieksmi, cen-
tību, labestību un dzīvesprieku, ko 
viņi ienes skolas dzīvē!

,,Ir tikai divi veidi, kā dzīvot. 
Viens – tā, it kā nekas nav brīnums. 
Otrs – tā, it kā brīnums ir itin viss,” 
raksta viens no 20. gs. ievērojamā-
kajiem zinātniekiem Alberts Einš-
teins. Novēlam mūsu Santai, Ancei 
un Kārlim skaistu, piedzīvojumiem 
bagātu vasaru un arī turpmāk būt tik-
pat kaislīgi zinātkāriem! Nākamais 
mācību gads viņu dzīvē īpaši nozī-
mīgs – tas būs vidusskolas izlaiduma 
gads...

Šā mācību gada otrajā semestrī 
par augstiem mācību sasniegumiem 

pirmajā pusgadā Mā-
ras Dāmes stipendiju 
saņēma Ance Pakal-
ne. Paldies mecenātei 
par palielināto stipen-
diju fondu Smiltenes 
vidusskolas čaklo un 
talantīgo skolēnu at-

balstam ceļā uz izglītību, 
jaunām ierosmēm un sap-

ņu piepildīšanos!

 Devīto klašu 
izlaidums

12. jūnijā svinējām 
svētkus mūsu devīta-

jiem. Vienam no lielajiem 
notikumiem viņu dzīvē – 

pirmā svarīgā izglītības doku-
menta saņemšanu. Jauniešus, viņu 
vecākus un skolotājus par to prie-
cāties ar dziesmām no populārām 
kinofilmām un izrādēm rosināja 
Latvijas Nacionālā teātra aktieri 
Dita Lūriņa-Egliena un Mārtiņš 
Egliens. Aicinot dziedāt pāri bē-
dām, ņemot un dodot, piepildot šo 
sētu, zemi un tautu ar savu īpašo 
gaismu un aicinājumu…

Skolēni izlaidumā saņēma arī 
Smiltenes vidusskolas 9. klašu absol-
ventu pogas, kuras viņiem vienmēr 
atgādinās par piederību šai vietai un  
nozīmīgākajiem brīžiem skolā.

Audzinātājas Inese Lipstoka, 
Jana Vīksna, Ilga Ozoliņa un Vera 
Rācene saviem skolēniem dāvināja 
veiksmes pildspalvas. Ar tām rakstī-
tās vēlēšanās noteikti piepildīsies… 
Mūsu jaunieši atradīs viņu īpašo vie-
tu dzīvē, būs laimīgi, mīloši un mīlē-
ti, saskaņā ar sevi.

,,Patiesībā dzīve sastāv no ļoti 
vienkāršām lietām,” klātesošos uz-
runāja skolas direktore Ilze Vergina. 
,,Tās ir tās īstās un pamatīgās. Brī-
žos, kad piedzīvojat ko skaistu un 
īpašu, vienmēr atcerieties, ka kāds 

ieguldījis lielu darbu, lai tā varētu 
notikt. Šodien vēlos teikt lielu pal-
dies vecākiem, uzņēmējiem, ikvie-
nam mūsu novada cilvēkam, kurš, 
apzinoties, ka izglītība ir vērtība, 
rosinājis, lai mēs visi jauno mācību 
gadu sāktu skaisti pārbūvētā skolā. 
Paldies tuvajiem cilvēkiem, kuri jūs  
vienmēr atbalstīja un iedrošināja!

Paldies jums, skolēni, par pacie-
tību būvdarbu laikā! Jūs  katrs šajā 
skolā esat īpašs! Lai jums viss izdo-
das!

No sirds priecāsimies par mērķ-
tiecīgiem un zinošiem pamatskolas 
absolventiem, ar kuriem satiksimies 
vidusskolā! Un ļoti gaidīsim ciemos 
tos, kuri pēc izlaiduma izvēlēsies 
citu ceļu.”

,,To starojumu lai tu vienmēr 
proti saskatīt, 

kas ceļā tev no mīļām sirdīm 
krīt! 

Lai zinātkāre allaž tevī mīt, 
un darba tikumu lai proti dzīves 

godos vīt,
ar mīlestību mācēsi, ja mīlestību 

gūt,
tad lielās dzīves ceļos spēsi lai-

mīgs būt,” 
absolventiem vē-

lēja Smiltenes novada 
domes Izglītības pār-
valdes vadītāja Gunta 
Grigore. ,,Paldies ab-
solventiem par mērķ-
tiecību un neatlaidību! 
Paldies skolotājiem, 
vecākiem un vecve-
cākiem par pacietību, 
sirdssiltumu un atbal-
stu!”

Skolēni teica 
paldies skolotājiem 
un vecākiem. Sūtot 
vissiltākās domas arī 
tiem, kuri izlaidumā 

nevarēja būt klāt.
Bija sirsnīgi un mīļi dzirdēt tik 

daudz laba vēlējumu un vecāku pa-
teicības vārdu skolotājiem! 

Izlaidums – tas ir ceļš... 
,,Kad vakars zelta zvaigznes
Kā mākslinieks sviež dušā,
Jūs arī varat darīt
Kaut ko no nebijušā,” raksta 

Imants Ziedonis. Un to kopā ar Ditu 
Lūriņu-Eglienu un Mārtiņu Eglienu 
visiem saviem absolventiem vēlam 
arī mēs…

Kā dziedam Smiltenes vidus-
skolas himnā: ,,Katrs solis skolas 
priekšā ved uz sapņiem iecerētiem!”

Teksts: Baiba Vahere

Jasmīnai Pakalnei – bronzas medaļa Eiropas Ģeogrāfijas olimpiādē
8.d klases skolniece Jasmīna 

Pakalne Eiropas ģeogrāfijas 
olimpiādē visvairāk novērtē 

jauno pieredzi, kas noteikti 
palīdzēs turpmākajās 
mācībās.

Kristaps Kažuro ir 
pateicīgs Smiltenes 

vidusskolai par sniegtajām 
zināšanām un Zadiņu 
dzimtai par stipendiju, 

kas lieti noderēs studijām 
augstskolā. 

12. jūnijā izlaidumu svinēja Smiltenes vidusskolas 
9. klašu skolēni. Vienlaikus ar diplomu viņi saņēma 

arī piederības zīmi skolai – pogu.

Valsts izglītības satura centrs in-
formē, ka saskaņā ar Ministru kabi-
neta 2021. gada 15. jūnija rīkojumu 
Nr. 412 ,,Par Latvijas Skolu jaunat-
nes dziesmu un deju svētku norises 
laiku”, turpinās darbs, lai īstenotu 
ieplānotās Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju norises #dziedi un 
dejo2021

Svētki tiek rīkoti no 2021. gada 
2. jūlija līdz 30. oktobrim Latvijas 
teritorijā.

Dziesmu svētku ceļš ,,Saulesvija”
Piedalīšanās tajos ir brīvprā-

tīga, ievērojot atļauto dalībnieku 
skaitu.

Respektējot pandēmijas apstāk-
ļus, ir zināms, ka svētki nenotiks tra-
dicionāli, ierastajā formātā – nedēļas 
garumā Rīgā ar lielu masu pulcēša-
nos, mēģinājumiem un koncertiem. 
Uzklausot epidemiologu viedokļus 
un prognozes vasaras periodam, ir 
pieņemts lēmums tradīcijas pēcte-
cības un nepārtrauktības nodrošinā-

šanai, lai pabeigtu šo svētku ciklu, 
dokumentētu svētku dalībniekus, 
programmu, repertuāru videoversi-
jās un atstātu vēsturei liecības par 
šiem svētkiem un varētu pateikt pal-
dies dalībniekiem – pedagogiem un 
skolēniem par ieguldījumu.

Noslēdzot sarežģīto, bet rado-
šas un organizatoriskas pieredzes 
bagāto XII Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku procesu, 
plānots katram Svētku dalībniekam, 

kurš procesa maratonu izturējis no-
dot atbalstītāju sarūpētas dāvaniņas.

Svētku auto 30 dienās jūlijā izri-
pos pa Saules rotas 7 stariem – cauri 
visām 42 jaunajām pašvaldībām, sa-
tiekoties ar pašvaldības pārstāvjiem 
un dalībniekiem.

Dziesmu un deju svētku ceļa 
,,Saulesvija” pietura katrā pašvaldī-
bā plānota apmēram vienas stundas 
garumā. Smiltenē ciemiņus gaidām 
22. jūlijā no plkst.16.00 līdz 17.00. 

Šobrīd apzinām piemērotākās vie-
tas, kurās kolektīvu pārstāvji no 
Smiltenes un Apes varētu sasveici-
nāties ar ,,Saules vijas” viesiem. Šī 
Gājiena transformācija tiks filmēta 
un publiskota sociālajos medijos, 
izmantojot arī pašu dalībnieku iesū-
tītās fotogrāfijas un veidotos video-
sveicienus.

Inga Sīmane,
Smiltenes novada DZSV 

koordinatore
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Smiltenes tehnikuma jaunieši 
ar ,,Erasmus+” projektu atbalstu 
steidz izmantot prakses iespējas 
Islandē, Itālijā, Spānijā, Portugālē 
un Maltā. 

Vairāki audzēkņi, kuru ieceres 
papildināt profesionālās zināšanas 
citu valstu uzņēmumos pārtrau-
ca ,,Covid-19”, tagad devušies uz 
ārzemēm absolventu praksē. Jau-
nieši ir no sirds laimīgi - jauna pie-
redze, draugi, iespēja iepazīt citu 
valstu kultūru...

,,Pieteikumu saraksts ir ļoti 
garš,” informē tehnikuma projek-
tu vadītāja Inguna Avota. ,,Patiess 
prieks, ka papildināt profesionālās 
zināšanas ārzemēs tiek visu profesiju 
jaunieši. Arī no tehnikuma teritoriā-
lās struktūrvienības Alsviķos.”

Šobrīd skolā vēl tiek realizēts 
,,Erasmus+” projekts ,,Atklājot ie-
spējas”, bet praksē uz ārzemēm 
devušies arī pirmie jaunieši ar teh-
nikuma jaunā starptautiskā projekta 
,,Joprojām aktīvi Erasmus+” atbal-
stu. Iespējas papildināt zināšanas 
ārzemēs noteikti būs arī tehnikuma 
jaunajiem audzēkņiem.

Praktiskās mācības 
uzņēmumos

 Kur mācīsies Vidzemes jau-
nieši? – Ar šādu nosaukumu Zoom 
platformā mācību gada izskaņā 
notika  Darba devēju konfederāci-
jas (LDDK) rīkotais seminārs par 
jauniešu izaugsmes un karjeras 
iespējām Vidzemes reģionā. Semi-
nārā īpaši daudz tika runāts par 
darba vidē balstītām mācībām un 
praksi. To piedāvātās iespējas aiz-
vien biežāk izmanto arī Smiltenes 
tehnikuma jaunieši. Savā prakses 
pieredzē dalījās Smiltenes tehni-
kuma 2020. gada absolvente Betija 
Začesta un 2. ceļu būves mašīnu 
mehāniķu kursa audzēkne Linda 
Šutova.

Gulbenes muižā atkal aizvien 
biežāk iegriežas tūristi un Betija 
kopā ar uzņēmuma īpašnieci Ilgu 
Romānova rūpējas par to, lai ikviens 
šeit būtu laipni sagaidīts un uzņemts. 
,,Vecgulbenes muižā pastāvīgā darbā 
strādāju divus gadus. Šeit biju praksē 
arī pēc pirmā un ceturtā kursa,” stās-
ta Betija Začesta. ,,Pēc profesionālās 
kvalifikācijas prakses mani pieņēma 
darbā, pēdējā kursā mācības apvie-
noju ar darbu. Uzskatu, ka prakse 
ir ļoti svarīga. Katrs uzņēmums ir 
ar savu specifiku, ko var apgūt tikai 
darbā.”

Betijas darba devēja Ilga Roma-
nova saka: ,,To jau ātri var redzēt, 
kurš praktikants strādā ar prieku, ir 
atbildīgs, būs nākamais lietaskoks. 
Par Betiju jau no pirmās dienas sa-
pratu, ka tas ir cilvēks, kurš šeit var 
palikt. Viņa ir neaizvietojama visās 
jomās. Uzreiz redz, kur vajag pielikt 
roku. Kad pēc pandēmijas atsākām 
darbu, Betija muižā bija galvenais 
pavārs.

Uzskatu, ka Smiltenes tehni-
kums ir ļoti laba skola ar izcilu ma-
teriālo bāzi gan, lai labi apgūtu pa-
vārmākslu, gan viesmīlību. Ja vien 
jaunietis gatavs ņemt pretī to, ko sko-
la viņam piedāvā. Īsti nesaprotu tos, 
kas gatavi braukt uz Angliju, maksāt 
40 000 eiro gadā, lai mācītos tikai 
vienu vienīgu pavārmākslu. Šeit ir 
tik vispusīgas mācību programmas, 

Smiltenes tehnikuma jaunieši devušies praksē uz ārzemēm

mācības par brīvu un jauniešiem vēl 
maksā stipendiju.”

Prakse SIA ,,8CBR”
2. ceļu būves mašīnu tehniķu 

kursa audzēkne Linda Šotova šajā 
mācību gadā praktiskās mācības 
apguva SIA ,,8 CBR”. ,,Man ļoti 
laimējās ar prakses vietu. Attālināto 
mācību laikā tā bija tāda dāvana – 
mācīties uzņēmumā, ko arī LDDK 
atzinusi par vienu no labākajiem 
prakšu uzņēmumiem Latvijā,” atzīst 
Linda. Viņa SIA ,,8 CBR” turpina 
strādāt arī vasarā. ,,Lai uzzinātu par 
savu izvēlēto profesiju vēl vairāk, 
nopelnītu, bet visvairāk jau tāpēc, lai 
soli pa solim tuvotos savam profesio-
nālajam mērķim.”

Linda jau 8. klasē zināja, ka savu 
nākotni saistīs ar tehniku. Viņu aiz-
rauj mehanizācija. Pamatskolas laikā 
Linda palīdzēja opim skrūvēt trak-
torus. ,,Tas ir tāds gandarījums, kad 
pēc ilgas prātošanas izdodas atrast 
problēmas cēloni, to novērst un teh-
nika atkal strādā!”

SIA ,,8 CBR” pārstāvis Ainārs 
Poikāns saka, ka Linda ar savu aiz-
rautību, pozitīvo attieksmi pret darbu 
ir labs piemērs citiem jauniešiem. 
Kādi ir priekšnoteikumi, lai jaunietis 
kļūtu par īstu lietaskoku? ,,Svarīgākā 
ir interese par savu izvēlēto profesiju 
un vēlme mācīties. Ja tās ir, var apgūt 
visu!”

Smiltenes tehnikums saka vis-
sirsnīgāko paldies uzņēmumiem, kas 
nodrošina skolas jauniešiem prakses 
vietas, atbalsta viņus un nesavtīgi da-
lās pieredzē!

,,67% jauniešu, kas iesaistīju-
šies darba vidē balstītas mācībās vai 
praksē, sešu mēnešu laikā pēc kva-
lifikācijas iegūšanas atraduši darbu. 
Lielākoties prakses vietā,” seminārā 
informēja projekta vadītāja Jolanta 
Vjakse. ,,Uzņēmēji LDDK īstenoto 
ESF projektu ,,Profesionālās izglī-
tības iestāžu audzēkņu dalība darba 
vidē balstītās mācības un mācību 

prakses uzņēmumā” vis-
biežāk atbalsta ar mērķi – 
atrast labus nākamos dar-
biniekus un kolēģus. Sa-
vukārt jaunieši visaugstāk 
novērtē iespēju mācīties 
darba vidē, iepazīt dažādu 
uzņēmumu specifiku un 
palikt prakses vietā palikt 
darbā.”

,,Latvijā ir tūkstošiem automašī-
nu, daudz ceļu, viesnīcu, ēdināšanas 
pakalpojumu uzņēmumu un arī dzīv-
nieku, kuriem palīdzēt. Tā ka visiem 
pietiks darāmā! Smelieties spēku no 
Kalnamuižas ozoliem! Skatieties, cik 
tie spēcīgi, skaisti, kupli un vareni! 
Jūs esiet Latvijas nākotne! Mācie-
ties! Izaugsmes ceļā būs vēl daudz 
pakāpienu!”

izlaidumā saņēma īpašu dāvanu no 
Latvijas Lauksaimniecības universi-
tātes – budžeta vietu augstskolā.

Latvijas Holšteinas šķirnes 
lopu asociācijas valdes priekšsēdē-
tāja Ieva Rutkovska izlaidumā teica 
īpašu paldies Jolantai Ciganskai un 
Mārcim Petrauskim par veiksmīgo 
sadarbību, atsaucību un augstajiem 
sasniegumiem izstādēs Latvijā un 
ārzemēs. Mīļsveicieni par drosmi un 
sadarbību tika arī Ievai Antānei un 
Liānai Bičenko. 

Galvenais atskaites punkts – 
sirdsapziņa

,,Kad pirms daudziem gadiem 
sēdēju savā tehnikuma izlaidumā, 
man prātā nenāca, ka kādreiz šeit at-
griezīšos kā direktors,” absolventiem 
izlaiduma noslēgumā teica Andris 

Miezītis. ,,Jūsu ceļš un izvēles ir ti-
kai un vienīgi jūsu ziņā. Galvenais 
atskaites punkts ir sirdsapziņa.

,,Smiltenes tehnikuma absolven-
tu takā nu par vēl vienu plāksnīti vai-
rāk. Šogad to grezno vārdi: ,,Sapņi 
piepildās!”

Kā izlaidumā teica skolotāja 
Anita Bērziņa: ,,Airi pacelti, vējš bu-
rās, nu tik uz priekšu! Uz savu laimes 
salu!” 

Paldies 3. veterinārmedicīnas 
kursa audzēknei Madarai Vikmanei 
un 1.a veterinārārstu asistentu – lop-
kopības tehniķu kursa audzēknei Un-
dai Melderei par muzikālo sveicienu 
absolventiem!

Paldies jauniešiem par sirds sil-
tumu visu šo četru gadu garumā! 

Teksts: Baiba Vahere

Konferencē ,,Kur mācīsies Vid-
zemes jaunieši” klātesošie tika infor-
mēti arī Vidzemes darba tirgū piepra-
sītākajām profesijām, kuru vidu ir arī 
gandrīz visas tās, ko piedāvā apgūt 
Smiltenes tehnikums.

Skola atvērta ne tikai jaunie-
šiem, kas tikko beiguši skolu. Nākt 
mācīties var ikviens, kurš vēlas savā 
dzīvē kaut ko mainīt, jo apgūt savu 
sapņu profesiju nekad nav par vēlu!

Absolventi ceļā uz savu 
laimes salu

19. jūnijā no Smiltenes teh-
nikuma ar diplomu kabatā savās 
sapņu laivās sēdās un dzīves lielajos 
ūdeņos mērķus piepildīt devās jau-
nie ceļu būvtehniķi, automehāniķi, 
celtniecības un ceļu būves mašīnu 
mehāniķi, viesnīcu pakalpojumu 
speciālisti, ēdināšanas pakalpoju-
mu speciālisti un veterinārārsta 
asistenti. 

30. jūnijā viņu pulciņam pievie-
nojās 4.b veterinārmedicīnas kurss. 
Direktors Andris Miezītis absolven-
tiem vēlēja neapstāties un kāpt vēl 
augstāk. Jo tāds ir Smiltenes tehniku-
ma moto: ,,Kāp, lai augtu!”

Izlaiduma dienā pirmoreiz pie 
skolas galvenās ēkas Kalnamuižā 10, 
skanot Latvijas valsts himnai, svinīgi 
mastā tika uzvilkts Smiltenes teh-
nikuma karogs, kurā ieaustie vārdi 
vienlaikus ir arī vēlējums ikvienam 
absolventam:,,Zemei darbs, tēvijai – 
sirds, lai Latvija kā zvaigzne mirdz!”

Jaunieši kopā ar diplomu saņēma 
Smiltenes tehnikuma žetonus, Smil-
tenes novada 2021. gada absolventu 
nozīmītes un daudzi no viņiem – arī 
atzinības par labiem panākumiem 
profesionālās meistarības konkursos, 
aktīvu dalību pašdarbībā, sportā un 
skolas popularizēšanā.

Latvijas simtgades stipendiju 
šogad nopelnīja 4. ēdināšanas pa-
kalpojumu kursa audzēknis Sandis 
Rakovs. Viņš, 4.a veterinārmedicīnas 
kursa audzēkne Dinija Gabranova un 
4.b kursa audzēkne Jolanta Ciganska 

4. ēdināšanas pakalpojumu kursa 
audzēknis Sandis Rakovs vienlaikus 
ar diplomu saņēma apliecinājumu 

par valsts budžeta vietu augstskolā un 
Latvijas simtgades stipendiju.

Foto –  Guntis Viļums

Smiltenes tehnikuma jaunieši, 
kamēr epidemioloģiskā situācija 

atļauj, steidz izmantot profesionālās 
pilnveides iespējas ārzemēs.

Vispirms praksē, bet nu jau 
otro gadu – pastāvīgā darbā. 
Tāds ir Smiltenes tehnikuma 
tūrisma virziena absolventes 
Betijas Začestas pieredzes 

stāsts par sadarbību ar 
Vecgulbenes muižu. 

2. ceļu būves mašīnu mehāniķu kursa audzēkne Linda Šutova ir pateicīga 
SIA ,,8 CBR” par iespēju praktiskās mācības apgūt uzņēmumā. 
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Kultūra

Šā gada 29. jūnijā Smiltenes no-
vada domes kārtējā sēdē deputāti ap-
stiprināja Smiltenes novada kultūras, 
sabiedriski nozīmīgu vai izglītojošu 
aktivitāšu projektu līdzfinansēšanas 
konkursa I kārtas rezultātus.

Līdzfinansēšanas konkursa mēr-
ķis ir atbalstīt pasākumus vai aktivi-
tātes, kas tapuši pēc iedzīvotāju vai 
radošo organizāciju iniciatīvas, kas 
izglīto sabiedrību, bagātina Smilte-
nes novada kultūrvidi, sniedzot ie-

Kamēr vasara rit pašā plauku-
mā, bet Smiltenes Mākslas skolas 
audzēkņi un pedagogi steidz izbau-
dīt garāko mācību gada brīvlaiku, 
ar prieku un gandarījumu gribas 
vēl atskatīties uz jūnija svarīgāko 
notikumu – mākslas skolas 24. iz-
laidumu. Liekas, tikai nupat mūsu 
šī gada absolventi pirmoreiz ienā-
ca pa Mākslas skolas durvīm, taču 
laiks nepielūdzami iet uz priekšu, 
un, tāpat kā visas krāšņi ziedošās 
pļavas jau briedina sēklas jaunam 
ziedēšanas ciklam, tā divdesmit trīs 
Smiltenes Mākslas skolas piektā 
kursa audzēkņi jau nosvinējuši savu 
izlaiduma dienu un ieguvuši aplie-
cības par profesionālās ievirzes iz-
glītību ,,Vizuāli plastiskajā mākslā”. 
Būsim tikai gandarīti un lepni, ja 
nākotnē kāds no mūsu absolventiem 
savu izvēles ceļu profesijā saistīs ar 
mākslu.

Aizvadītais gads, kurā esam 
bijuši spiesti tik daudz kam pielā-
goties, tik daudz ko pārdomāt un 
saprast, rosinājis vairāk pievērsties 
savām iekšējām sajūtām un vedi-
nājis uz mūžseno pašizziņas ceļu. 
Tādēļ arī Mākslas skolas jauniešiem 
šogad piedāvājām izstrādāt diplom-
darbus par tēmu "Ieraudzīt sevi…". 
Visi absolventu darbi tapuši gleznie-

Smiltenes Mākslas skolas izlaidums

cības tehnikā, uz individuāli izvēlē-
tiem formātiem. Jaunieši centušies 
atainot savas vērtības, savu iekšējo 
pasauli, savu būtību, savas aizrau-
šanās, vēlmes un ieceres, tā caur 
radītajiem mākslas darbiem atklājot 
vērotājam savu radošo personību. 

Mākslas skolas absolventu dip-
lomdarbu izstāde būs aplūkojama 
Smiltenes pilsētas bibliotēkā no šā 
gada 12. jūlija līdz 13. augustam. 
Bet, uzsākot jauno mācību gadu 16. 
augustā, to ikviens interesents varēs 
apskatīt Smiltenes Mākslas skolā 

Vaļņu ielā 2 līdz pat septembra sā-
kumam.

Ar 16. augustu Smiltenes māks-
las skola sāk jaunu audzēkņu uz-
ņemšanu 2021./2022. mācību ga-
dam programmā ,,Vizuāli plastiskā 
māksla” no 9 gadu vecuma un ,,Inte-

rešu izglītības programmā” no 7 – 8 
gadu vecuma. Gaidīsim ikvienu, kas 
grib pilnveidot savu talantu mākslā 
un atklāt radošo krāsu pasauli.

Astrīda Ķemere,
Direktora vietniece mācību darbā

Jau pavasarī notika 
jaunveidojamā Smilte-
nes novada iedzīvotāju un 
dažādu nozaru pārstāvju 
koprades (kopīgi radītas 
idejas nākotnei) pasākums 
– nākotnes novada spē-
le „RaSmA pin nākotnes 
bizi”. Spēles mērķis bija 
iegūt dažādu sabiedrības 
grupu un nozaru pārstāv-
ju priekšlikumus un idejas 
iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzla-
bošanai pēc novadu apvienošanās. 
Spēles rezultātā saņemts vietējo 
iedzīvotāju skatījums par jaunā no-
vada iespējamo turpmāko attīstību 
ar jaunām starpnozaru sadarbības, 
kultūras, izglītības, radošās uzņē-
mējdarbības un pilsoniskām akti-
vitātēm. 

Pirms spēles dalībnieki saņēma 
informāciju par nākotnes Smiltenes 
novadu – dosjē, kurā ietverts esošās 
situācijas apraksts pēc 4 aspektiem 
– vides, sociālais, ekonomiskais un 

Iedzīvotāju un kultūras darbinieku iesaiste jaunā Smiltenes novada 
dzīves veidošanā

kultūras. Izmantojot šo informāci-
ju, spēles dalībnieki vērtēja kopīgo 
situāciju šobrīd un attēloja arī vē-
lamo situāciju topošajā Smiltenes 
novadā. 

Nākotnes novada spēle notika 
pēc sāncensības principa – spēles 
dalībnieki komandās sacentās par 
labākās idejas izstrādi, veicot savas 
idejas testēšanu starp abām pasāku-
ma dienām, iesaistot 858 respon-
dentus.

Komandu prezentācijas vērtēja 
un ieteikumus idejas pilnveidošanai, 

kā arī gala vērtējumu idejas 
attīstības perspektīvai snie-
dza eksperti – Gatis Krū-
miņš, Vidzemes augstsko-
las rektors, Dace Laiva, 
Vidzemes kultūras prog-
rammas koordinatore un  
Lienīte Priedāja-Klepere, 
projektu vadītāja un tūris-
ma eksperte no Vidzemes 
plānošanas reģiona.

Spēles galarezultātā 
tika prezentētas 9 idejas:

1. Smiltenes novada kultūras 
kalendārs – aplikācija ar konta pie-
saisti;

2. Vispasaules latviešu TikTok 
festivāls;

3. Kokrades centrs KO?KĀ;
4. RaSmA(s) kods;
5. Novada iepazīšanās festivāls 

Čau, RaSmA;
6. RASMA RULLĒ RALLIJĀ;
7. Zinātnes dzīpars RaSmAs 

bizē;
8. Brīvs un Prātīgs RASMA’s 

sirdī!
9. RaSmAs 1. dzimšanas die-

na. 
Nākotnes novada spēli rīkoja 

Smiltenes novada Kultūras, sporta 
un mūžizglītības pārvalde, Apes 
kultūras un tūrisma centrs, Rau-
nas novada domes administrācija 
sadarbībā ar biedrību „Zināšanu 
un inovācijas sabiedrība”. Paldies 
spēles dalībniekiem par aktīvo ie-
saistīšanos un paldies ikvienam, 
kurš atbildēja uz telefona zvaniem, 
iesaistījās individuālās sarunās, 
aizpildīja anketas un piedalījās ide-
ju izstrādē. 

Savukārt jūnijā jaunveidojamā 
Smiltenes novadā ir veikta apjomī-
ga visa veida kultūras resursu (kul-
tūras un dabas mantojumas vietas, 
kultūras pieminekļi, radošās orga-
nizācijas un personības, vietējās 
tradīcijas un prasmes, stāsti un le-
ģendas u.c.) kartēšana, identificējot 
katras pilsētas un pagasta unikālās 
kultūras vērtības un neizmantotās 

iespējas. Kultūras kartēšanu ir vei-
kuši Apes, Smiltenes un Raunas 
novadu kultūras/tautas namu, bib-
liotēku, TIC, muzeju darbinieki, 
NVO pārstāvji un aktīvi iedzīvotā-
ji – kultūras entuziasti, piedaloties 
Culturelab un Smiltenes novada 
Kultūras, sporta un mūžizglītības 
pārvaldes rīkotajā darbnīcā ,,Kul-
tūras resursi un iespējas”. Būtiski, 
ka vietējo kultūras vērtību apzinā-
šana notikusi, veidojot sarunas ar 
vietējiem iedzīvotājiem, apkopojot 
dažādus viedokļus. Šāds detalizēts 
vietējo kultūras vērtību audits palī-
dzēs veidot tālāko novada kultūras 
stratēģiju, savstarpējo sadarbību un 
tas paver ceļu dažādu ideju attīstī-
šanai.

Ar pārliecību, ka katrā pilsētā 
un pagastā dzīvo radoši un darbīgi 
cilvēki, ceram, ka kādu no idejām 
izdosies realizēt!

Rita Rozīte,
KSMP vadītājas vietniece

Noslēgusies Smiltenes novada kultūras, sabiedriski nozīmīgu vai izglītojošu 
aktivitāšu projektu konkursa I kārta

guldījumu Smiltenes novada kultūr-
vēsturiskā mantojuma saglabāšanā 
un jaunu kultūras tradīciju radīšanā, 
novada vārda un tēla popularizēša-
nā. Šai kārtai projektu līdzfinansē-
šanas konkursā Smiltenes novada 
domes budžetā tika atvēlēti 8575,00 
EUR. 

Konkursam norādītajā laikā tika 
iesniegti septiņi projekti. Konkursa 
vērtēšanas komisija veica izvērtēša-
nu un apstiprināja sešus projektus, 

kas jāīsteno projektu pieteikumā 
norādītajā termiņā. Vienošanās tiks 
slēgtas par šādu projektu īstenoša-
nu: 

projektam•	  ,,Palsmane – 
Rīga – Ņujorka mūziķes Annijas Vī-
tolas dzīves lappusēs”, iesniedzējs 
Inita Zaharčuka, līdzfinansējums 
1625,00 eiro apmērā;

projektam •	 ,,AUDIOGIDS 
Smiltenē”, iesniedzējs SIA ,,S VI-
SUAL”, līdzfinansējums 1999,99 

eiro apmērā;
projektam •	 ,,Puķītes”, ie-

sniedzējs biedrība ,,Apvedceļš”, 
līdzfinansējums 648,00 eiro apmē-
rā;

projektam •	 ,,Smiltenes fut-
bola vēstures izpēte”, iesniedzējs 
biedrība ,,Futbola klubs,,Smiltene””, 
līdzfinansējums 1734,84 eiro apmē-
rā;

projektam •	 ,,Smiltenes no-
vada deju raksti”, iesniedzējs bied-

rība ,,Grundzāle 2010”, līdzfinansē-
jums 1443,10 eiro apmērā;

projektam •	 ,,Smiltenes 
bundzenieki”, iesniedzējs biedrība 
,,Smiltenei un Latvijai”, līdzfinansē-
jums 1071,00 eiro apmērā.

Velga Mālkalne, 
Kultūras, sporta un mūžizglītības 

pārvaldes vadītāja
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Sports
Veselības projekta aktivitātes

ESF projekta „Pasākumi vie-
tējās sabiedrības veselības veici-
nāšanai Smiltenes novadā” (Nr. 
9.2.4.2/16/I/052)   aktivitātes jūli-
ja  mēnesī Smiltenes novadā

1. Bezmaksas nūjošanas no-
darbības nūjošanas instruktora 
vadībā

Novada  iedzīvotāji tiek aicināti 
uz bezmaksas nūjošanas  nodarbī-
bām  Nūjošanas pozitīvie efekti sa-
mazina sāpes un sasprindzinājumu 
plecu – kakla daļā; īpaši noderīga 
sirds un asinsvadu, muguras, locīta-
vu, elpošanas un nervu sistēmas sli-
mību, kā arī osteoporozes un diabē-
ta profi laksei; paātrina sirdsdarbību 
vismaz par 10 –15 sitieniem minūtē, 
kas nodrošina sirds muskuļa izturī-
bas palielināšanos; mazina stresu, 
palīdz kā saslimšanu profi lakse.

Nūjošanas nodarbības vadīs  
instruktore Vineta Veismane. Tiem, 
kam vēl nav savas nūjas, tiks nodro-
šināta iespēja saņemt nūjas.

Nodarbību norises vietas un 
laiks:

otrdienās-  – 20., 27. jūlijā, 
Satikšanās ar nūjošanas instruktori 
plkst. 19.00 pie „Pilskalna sarga”  
Drandu ielas galā,  Smiltenē.

  

Pieteikšanās: zvanot pirms no-
darbības  nūjošanas instruktorei  uz 
tel. 26525276 Vinetai Veismanei, 
vai rakstot Whatsapp.

2. Bezmaksas vingrošanas no-
darbības fi zioterapeita vadībā

Vingrot aicināti iedzīvotāji vi-
sās vecuma grupās, izvēloties savam 
sagatavotības līmenim atbilstošu 
nodarbības intensitāti. Nodarbības 

paredzētas, lai uzla-
botu fi zisko formu, 
veicinātu vielmai-
ņu, mazinātu tauku 
daudzumu, tonizētu 
ķermeņa muskula-

tūru, stiprinātu muskuļus, saites un 
locītavas. Bezmaksas vingrošanas 
nodarbības vadīs  fi zioterapeite Bai-
ba Gutāne. Nodarbību norises vieta 
un laiks:

–  otrdienās – 20., 27. jūlijā, 
no plkst. 18.00 līdz 19.00,  Palsma-
nes estrādē, Palsmanes kultūras 
nams, Palsmanes pagasts, Smilte-
nes novads,

–  ceturtdienās – 22., 29. jūli-
jā, no plkst. 19.00 līdz 20.00, Spor-
ta kompleksa „Teperis” stadions, 
Kalnamuiža, Smiltenes pagasts, 
Smiltenes novads.

Pieteikšanās: sūtot SMS vai 
zvanot darba laikā uz tālr. 28680831, 
norādot: VĀRDS, UZVĀRDS, 
VIETA, LAIKS un jāgaida apstip-
rinājums.

3. Bezmaksas jogas nodarbī-
bas

Novada  iedzīvotāji tiek aicinā-
ti uz bezmaksas jogas nodarbībām. 
Jogas nodarbību mērķis – ir apgūt 
prasmes saglabāt veselību un spē-
kus, harmoniski mijiedarboties ar 
iekšējo un ārējo pasauli, pielietot 
šīs prasmes ikdienā. Nodarbībās 
tiks apgūtas jogas pamata pozas, 
elpošanas vingrinājumi. Tiks apgū-
ti fi zisku vingrinājumu kompleksi 
(locītavu, mugurkaula, gremošanas 
sistēmai), elpošanas prakses, kas pa-
lielina enerģiju, stresa mazināšanas 
tehnikas.

Nodarbības vadīs  pasniedzē-
ja Dana  Langenfelda. Nodarbību 
norises vietas un laiks:

–  pirmdienās  – 19., 26. jūli-
jā, no plkst.19.00 līdz 20.30, Spor-

ta kompleksa „Teperis” stadions, 
Kalnamuiža, Smiltenes pagasts, 
Smiltenes novads. Pieteikšanās: sū-
tot SMS vai zvanot  darba laikā pa 
tālr. 28680831, norādot: VĀRDS, 
UZVĀRDS, VIETA, LAIKS un jā-
gaida apstiprinājums.

4. Zumbas nodarbības Smil-
tenē un Grundzālē

Aicinām apmeklēt zumbas no-
darbības Smiltenē un Grundzālē. 
Ievērojot valstī noteiktos epide-
mioloģiskās drošības ierobežoju-
mus, zumbas nodarbības notiks ārā. 
Zumbas nodarbību mērķis ir uzlabot 
fi zisko un emocionālo pašsajūtu un 
aicināt iedzīvotājus piedalīties fi zis-
kajās aktivitātēs.

Nodarbības notiks :
trešdienās-  - 21. un 28. jū-

lijā plkst. 19.00 sporta un atpūtas 
kompleksa ,,Teperis” stadionā, Kal-
namuiža, Smiltenes pagasts.

Iepriekšējā pieteikšanās nodar-
bībai ir obligāta, zvanot vai rakstot 
ziņu lietotnē WhatsApp trenerei 
Sandrai Taubei uz tālr.: 29605543.

 
Zelma Mičule,

Attīstības un plānošanas nodaļas 
projektu vadītāja

24.07. 
Vītolsvētki Gaujienā 
Ielūdzam uz bezmaksas 
koncertiem un mūzikas taku 
Gaujienas muižas parkā! Turpinām 
Jāzepa Vītola iedibināto tradīciju 
atzīmēt dzimšanas dienu vasaras 
vidū Gaujienas „Anniņās”.
18.00 – Vītolsvētku KONCERTS 
– radošās nometnes Vītolēni koris 
un simfoniskais orķestris un Rīgas 
kamerkoris Ave Sol
21.00 – Nakts koncerts „Dabas 
gars”
29.07. plkst.18.00 Dārza svētki 
pie Virešu pagasta pārvaldes /
Kornēlijas Apškrūmas piemiņai/

13.07. – 10.08.
Aicinām piedalīties Gaujienas 
TAKU skrējienā – sākot ar 13. 
jūliju līdz 10.augustam, otrdienu 
vakaros – pa ainavisko „Anniņu” 
muzeja apkārtni un Gaujas dabas 
taku! /Pielikumā afi ša/

15.07 – 15.08.
Trapenes novadpētniecības centrā 
– pašdarināto pērļu kroņu izstāde

20. – 22.08.
Apes pilsētas svētki. ATNĀC...
ATBRAUC...ATLIDO /Pielikumā 
pagaidu afi ša/

Smiltenes novada bibliotēkā
Baznīcas laukumā 13

Līdz 30.07. literatūras izstāde „Monikai Zīlei 
– 80”

Līdz 31.08. Sabīnes Lauzes radošo darbu iz-
stāde „Rast radošo”

No 12.07. līdz 13.08. Smiltenes Mākslas sko-
las 5. kursa audzēkņu diplomdarbu izstāde „IE-
RAUDZĪT SEVI…”.

Aira Stūre,
Smiltenes novada bibliotēkas vecākā bibliotekāre

RAUNAS 
VĀRDA DIENAS SVINĪBAS

21. augusts, Rauna

Raunas ikgadējās vārda dienas svinības visas 
dienas garumā

Mākslas baudīšana, aktivitātes bērniem  un 
muzikāls sveiciens Raunai no Tanīsa kalna 

virsotnes
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